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MARCADORES DISCURSIVOS: revisitando os conceitos e a análise linguístico-
discursiva em gêneros da esfera jornalística inseridos no manual didático. 
 

 

RESUMO: 

 

O propósito deste estudo é revisitar concepções teóricas acerca dos marcadores discursivos 
(doravante MDs) e investigar como os MDs são trabalhados nos gêneros da esfera 
jornalística presentes nos manuais didáticos de Língua Portuguesa da segunda série do 
Ensino Médio adotados por duas escolas públicas estaduais na cidade de Itabuna-Ba. Além 
disso, analisar as orientações discursivas e os aspectos morfossintáticos dos Mds 
encontrados no artigo de opinião e no Editorial nos manuais didáticos. Esta pesquisa 
enquadra-se no conjunto de estudos que defende a tese que a escrita de um texto demanda 
vários recursos e dentre eles, o uso dos conectores e de estratégias discursivas. Esses 
recursos possibilitam organizar os argumentos, a construção de inferências e a sequência 
textual. O arcabouço teórico ancora-se principalmente nos estudos acerca dos Marcadores 
Discursivos sob a perspectiva da Argumentação de Alomba Ribeiro (2005);  Ducrot (1972, 
1981,1987); Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005); Portolés (2001); Sánchez (2008). A 
abordagem metodológica seguida foi à qualitativa, de cunho bibliográfico. Por fim, os 
resultados alcançados demonstram que os MDs constituem-se de afinidades semântico-
discursivas entre os enunciados, orientam a argumentação e sinalizam a coerência e a 
coesão textual.  O ensino desses enunciados a partir dos gêneros da esfera jornalística 
artigo de opinião e editorial contribui para que os interlocutores (discentes) desenvolvam 
habilidades comunicativas, a saber: competência argumentativa e apreensão das 
estratégias argumentativas.   
 
Palavras-Chave: Marcadores Discursivos; Orientação argumentativa; gêneros discursivos 
jornalísticos; Manual Didático.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

DISCOURSE MARKERS: revisiting  concepts and linguistic-discursive analysis in 

genres of journalism contained in teaching manuals. 

 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this study is to revisit theoretical conceptions about discourse markers 
(henceforth DMs) and to investigate how these DMs are used in journalism according to 
teaching manuals for the second series of High School Education adopted by two state 
public schools in the city of Itabuna (BA). Besides this, we aim to analyse the discourse 
guidelines and the morpho-syntactical aspects of the DMs found in the leading and editorial 
articles in the teaching manuals. This research fits into the corpus of studies defending the 
thesis that the writing of a text demands several tools, amongst which is the use of 
connectors and discursive strategies. These tools make it possible to organize arguments, 
construct inferences and a textual sequence. The theoretical framework is rooted mainly in 
studies in the area of Discourse Markers carried out from the perspectives of Alomba Ribeiro 
(2005); Ducrot (1972, 1981, 1987); Perelman and Olbrechts-Tyteca (2005); Portolés (2001) 
and Sánchez (2008). The methodological approach used was qualitative and bibliographical. 
Finally, the results obtained show that the DMs are constituted on the basis of semantic-
discursive affinities between the subjects, lay down guidelines for the argument and point to 
coherence and textual cohesion. The teaching of these subjects, using the field of journalism 
(leading and editorial articles) helps the interlocutors (students) to develop communicative 
skills, namely, competence in argument and understanding of strategies of argument. 

 

Key-words:    Discourse Markers; Guidelines for Argument; journalistic discourse genres; 
Teaching Manual. 
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INTRODUÇÃO  

 

As concepções que norteiam os marcadores discursivos (doravante MDs) 

transitam nas esferas linguísticas da Pragmática, Linguística Textual e da 

Argumentação. Dentro desses universos linguísticos, serão utilizados para análise 

os princípios da Argumentação, sobretudo, os de Ducrot. Além disso, encontram-se 

várias definições, dentre elas, as de que os MDs são unidades linguísticas e itens 

linguísticos que estabelecem vínculos semânticos e pragmáticos entre os 

enunciados. No entanto, os teóricos estudados, Alomba Ribeiro (2005), Portolés 

(2001),  Sánchez (2008), Pallaird (2011), dizem que os MDs são elementos 

complexos e  ainda exigem investigações acerca de sua definição e categorização.  

 A análise e a classificação dos MDs em textos jornalísticos adotados em 

manuais didáticos de Língua Portuguesa da rede pública estadual pelo PNLD de 

2012-2014, em específico, dois exemplares, a saber: Leila Lauar Sarmento; Douglas 

Tufano. Português: literatura, gramática, produção de texto. São Paulo: Moderna, 

2010. William Roberto Cereja; Thereza Cochar Magalhães. Português Linguagens: 

Literatura, Produção de Texto, Gramática. São Paulo: Saraiva, 2010, ambos da 

segunda série do Ensino Médio de duas escolas públicas diferentes, 

respectivamente, Colégio Estadual de Itabuna (CEI) e o Colégio Sesquicentenário 

CISO pode contribuir para que a comunidade acadêmica, como também os 

professores que atuam na Educação Básica percebam a importância desses itens 

linguísticos nos textos jornalísticos presentes nos manuais didáticos  e para que o 

estudo da argumentação seja mais amplo na Educação Básica, uma vez que é a 

principal tipologia solicitada nos exames que selecionam os discentes para as 

universidades.  

A investigação busca responder de que forma os MDs são trabalhados nos 

gêneros jornalísticos, em especial, editorial e artigo de opinião presentes nos 

manuais didáticos selecionados. Acredita-se que os MDs não são estudados como 

estratégias argumentativas nos gêneros supracitados, além de tudo que são 

responsáveis pelas orientações discursivas dos locutores/interlocutores e o seu 

estudo sob a perspectiva da argumentação na Educação Básica ainda é incipiente.    
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Nesse sentido, foram traçados os seguintes objetivos: apresentar concepções 

e classificações acerca dos MDs e da argumentação; investigar como e se os MDs 

são trabalhados nos gêneros da esfera jornalística presentes nos manuais didáticos 

de Língua Portuguesa da segunda série do Ensino Médio adotados pelas   escolas 

públicas estaduais Colégio Estadual de Itabuna e Colégio Sesquicentenário, 

localizadas na cidade de Itabuna-Ba; identificar e reconhecer a importância dos MDs 

nos gêneros propostos; discutir os MDs como elementos linguísticos “determinantes” 

nas estratégias argumentativas; e, por fim, analisar as orientações discursivas e 

como são trabalhadas as estratégias argumentativas marcadas pela presença dos 

marcadores discursivos nos textos jornalísticos presentes nos livros didáticos.  

A escolha dos manuais didáticos adotados nas duas maiores instituições 

educacionais públicas da cidade de Itabuna justifica-se porque são as unidades que 

abrangem o maior número de discentes matriculados na rede pública e, assim,  

possivelmente a análise seja mais coerente, uma vez que atende a uma clientela 

diversificada referente ao conhecimento da linguagem. 

 No primeiro capítulo, discute-se as concepções acerca da argumentação, das 

orientações argumentativas e da força argumentativa dos marcadores discursivos. 

Há um breve comentário sobre a persuasão e a retórica. Além disso, a definição e 

classificação dos MDs , tendo em vista, os autores Adam (2011), Paillard (2011), 

Portolés (2001), Sanches (2008). Na subseção  denominada categorias e tipos, há 

uma apresentação dos tipos de marcadores como: modalizadores e marcadores da 

conversação. Na subseção das características funcionais e estruturais, evidencia-se  

as funções do ponto de vista da estrutura e da pragmática dos marcadores 

discursivos através de exemplos extraídos do corpus.   

No segundo capítulo, são discutidas as considerações acerca do manual 

didático e dos gêneros da esfera jornalística, especificamente, o editorial e o artigo 

de opinião. Nesse, são expostos algumas análises do ponto de vista pragmático e 

estrutural do trabalho com os gêneros da esfera jornalística e dos marcadores 

discursivos dos autores do manual didático. 

No terceiro capítulo, são apresentadas algumas concepções linguísticas 

acerca dos marcadores discursivos nos manuais didáticos, sobretudo, da 

Pragmática e da Argumentação. Além disso, a análise dos marcadores discursivos 
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em artigos de opinião e editoriais extraídos do corpus, dentre os marcadores 

discursivos analisados estão o mas e como. 

Por fim, a partir da metodologia qualitativa e das descrições e análise dos 

MDs, da argumentação e dos gêneros da esfera jornalística, busca-se ampliar e 

fomentar os estudos acerca dos MDs na Educação Básica e evidenciar uma reflexão 

do ensino dessas unidades linguísticas através do Manual Didático, já que é um dos 

suportes metodológicos mais utilizados na Educação Básica. 
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CAPÍTULO 1 

 MARCADORES DISCURSIVOS EM QUESTÃO 

 

No capítulo, apresenta-se uma breve consideração acerca da argumentação 

e  algumas concepções sobre os marcadores discursivos, com destaque para as 

funções e categorias desses enunciados que desempenham no texto os papéis de 

articulação, marcam o ponto de vista dos interlocutores, bem como a posição 

sintática, semântica e discursiva dos marcadores no texto. 

Não há a intenção de esgotar as discussões acerca da argumentação e dos 

marcadores discursivos, mas apresentar um apanhado geral a respeito dessa 

questão.  

      

1.1Considerações acerca da argumentação  

Argumentar requer dos sujeitos condições discursivas capazes de persuadir 

os interlocutores, bem como exigir dos interlocutores o uso de estratégias 

discursivas. Argumentar também se constitui como um embate dialógico que os 

interlocutores traçam um plano linguístico de cunho sintático, morfológico, semântico 

e pragmático para convencer o outro de que a sua fala é verdadeira.  

Na argumentação funda-se os recursos da persuasão e da retórica e, 

sobretudo, os acordos e as premissas desencadeadas a partir do uso  dos 

mecanismos linguísticos. Ademais, na argumentação os falantes usam artifícios 

linguísticos que mesclam na maioria das vezes recursos da linguagem verbal e não 

verbal com o intuito de convencer ou converter situações conflituosas em paz.       

Na construção dos argumentos os interlocutores utilizam várias estratégias, 

dentre essas, os conectores que são elementos essenciais para a orientação e 

organização dos discursos argumentativos do locutor. Assim,  

 

os conectores entram numa classe de expressões linguísticas que reagrupa 
três tipos de marcadores de conexão: os conectores contra argumentativos, 
os organizadores e marcadores textuais e os marcadores de 
responsabilidade enunciativa. (ADAM, 2011, p.179) 
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Os tipos de marcadores discursivos (doravante MDs) apontados por Adam 

(2011), não condizem com o que está posto na gramática normativa, uma vez que 

esta não apresenta nenhuma seção sobre os  MDs e evidencia apenas as funções 

das locuções, preposição, conjunções e advérbios. Além disso,  também possibilita a 

leitura de que as funções dos conectores extrapolam os limites da estrutura. Para 

Barreto e Muñoz (1999) os MDs são itens linguísticos que contribuem na 

estruturação dos textos escritos e orais, bem como executam a função de conectar 

os enunciados e direcionar as inferências produzidas pela utilização dos MDs por 

parte dos interlocutores.     

Neste sentido, essas unidades linguísticas também são responsáveis pela 

organização estrutural do texto e da orientação discursiva. Contudo, o espaço 

ocupado por esses enunciados na gramática normativa ainda é incipiente. Os 

conectores servem ao discurso e são responsáveis pela construção da 

argumentação e da persuasão, pois convencer o outro não é uma tarefa fácil.  Por 

isso, o uso dos mecanismos linguísticos, a exemplo dos MDs, da retórica e da 

persuasão facilita e suaviza essa empreitada. Pois,   

 

a organização argumentativa de um texto depende da competência 
comunicativa dos locutores e, particularmente, da competência 
argumentativa que o locutor apresenta ao selecionar determinados lexemas 
e mecanismos de encadeamento que deverá conduzir o enunciatário a 
determinadas conclusões.(ALOMBA RIBEIRO, 2005, p.114) 
 

 

A organização textual e a competência argumentativa dos enunciadores são 

dois fatores determinantes durante a argumentação, porque os locutores que são 

capazes de selecionar e encadear as unidades linguísticas conduzem o destinatário 

a conclusões que condizem com o seu projeto discursivo.  

Argumentar é guerrear, por isso os locutores selecionam os mecanismos 

linguísticos que mais se adequam às suas intenções comunicativas. De acordo com 

Portolés (2001, p.89), “los enunciados pueden favorecer unas continuaciones del 

discurso e impedir otras, así que se puede decir que están „orientados‟ 

argumentativamente en una dirección determinada”.1 

Por essa razão é que algumas unidades linguísticas imprimem mais força 

argumentativa do que outras. Por exemplo, o conector contra-argumentativo mas é 

                                                             
1 Os enunciados podem favorecer algumas continuações do discurso e impedir outras, assim que se pode dizer 
que está orientado argumentativamente em uma direção determinada. (tradução nossa) 
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um enunciado capaz de orientar vários discursos, dentre eles: a oposição e a 

comparação. Para Portolés (2001, p.140), “los conectores contra-argumentativos 

vinculan dos miembros del discurso, de tal modo que el segundo se presenta como 

supresor o atenuador de alguna conclusión que se pudiera obtener del primero.” 2 

O  conector consecutivo assim também é capaz de apresentar outras 

funções, além da conclusão. Isso quer dizer que as funções dos conectores não são 

exclusivas ou determinantes, como está posto na gramática normativa. Os papéis 

desempenhados pelos MDs dependem do contexto, da competência argumentativa 

e da intenção dos falantes.  

 

Não se trata de conceder aqui ou ali, na significação das frases, algumas 
marcas pragmáticas, mas de organizá-la como um conjunto de instruções 
que servem para determinar, uma vez conhecida a situação de discurso, o 
valor de ação pretendido pela enunciação. (DUCROT, 1987, p.97-98) 
 
 

O contexto e a intenção dos locutores determinam o valor argumentativo da 

unidade linguística e, por conseguinte, a escala, isto é, o argumento pode ser fraco 

ou forte, dependendo da escolha do lexema e dos recursos linguísticos. E, no 

contexto, essa escolha é determinante. Segundo Plantin (2008, p.132), “o melhor 

argumento, capaz de vencer o mais total convencimento, não é um fato, mas o texto. 

As palavras podem falar mais alto que os fatos.” 

O objetivo do locutor é convencer, logo, os argumentos e o poder de 

persuasão dos locutores determinam a veracidade dos fatos, daí uma verdade pode 

tornar-se uma mentira ou equivocidade. A condição de verdade ou mentira está 

associada ao contexto, a intenção comunicativa dos falantes e a competência 

comunicativa do locutor e do interlocutor. 

 Assim, o objetivo do locutor ao escrever um texto de tipologia argumentativa 

é convencer o outro de que as sentenças proferidas de forma oral ou escrita são 

verdadeiras. A escolha dos argumentos e das unidades linguísticas ajuda aos 

locutores a alcançar essa meta.  

 

E, de fato, os argumentos nascem, na maioria das vezes, da causa, e a 
melhor causa fornece sempre um maior número deles, de modo que, se 
ganhamos graças a eles, devemos saber que o advogado fez apenas o que 
devia. Mas fazer violência ao espírito dos juízes e desviá-lo precisamente 

                                                             
2 Os conectores contra-argumentativos vinculam dois períodos do discurso, de tal modo que o segundo se 
apresenta como supressor ou atenuador de alguma conclusão que se pode obter do primeiro. (tradução nossa)  
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da contemplação da verdade, esse é o papel próprio do orador. Isso o 
cliente não lhe ensina, isso não faz parte do conteúdo das atas do 
processo.(QUINTILIANO (1977) apud PLANTIN, 2008, p.199)  

 
 

Nessa batalha comunicativa entre enunciador e enunciatário, o que prevalece 

ou ganha o combate são os argumentos que mais causam impactos emocionais ou 

excluem a possibilidade da dúvida. O uso de um enunciado ambíguo ou que não 

guia a orientação discursiva correspondente ao que locutor pretende, determina a 

absolvição ou a culpa. É essa responsabilidade enunciativa que motiva os 

enunciatários a escreverem a partir do que pretendem dizer.   

 

o objetivo de toda argumentação, como dissemos,  é provocar ou aumentar 
a adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento: 
uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de 
adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação 
positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a 
ação, que se manifestará no momento oportuno. (PERELMAN e 
OLBRECHTSTYTECA, 2005, p.50) 
 
 

Provocar ou aumentar a adesão dos interlocutores durante/perante um jogo 

argumentativo exige dos indivíduos envolvidos o domínio das formas/estratégias 

linguísticas que favoreçam os sujeitos arrastados, pois são elas que direcionam os 

argumentos para a construção de ideias de aprovação ou refutação dos fatos. As 

teses defendidas seguem a dois princípios:  

 

dois argumentos pertencem ao mesmo campo quando os dados e as 
conclusões em cada um dos dois argumentos são, respectivamente, do 
mesmo tipo lógico; diz-se que eles vêm de campos diferentes quando o 
suporte ou as conclusões de cada um dos dois argumentos não são do 
mesmo tipo lógico.(TOULMIN, 2006, p.20) 
 
 

Os encadeamentos dos argumentos seguem parâmetros lógicos. As 

proposições são orientadas a conclusões condizentes com os autores. No entanto, o 

jogo argumentativo é imprevisível, uma vez que o assentimento dos argumentos 

depende do construto intelectual do outro, porque a discordância gera a réplica e, na 

maioria das vezes, a tréplica e também ainda, um diálogo inconcluso.     

Diante do exposto:  

 

a argumentação está presente nas mais diferentes esferas da vida diária. A 
ela recorremos em situações do dia a dia (decisões sobre compras, defesa 
dos direitos, apoio a causas, entre tantas outras), como no exercício de 
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atividades profissionais e institucionalizadas (decisões em contexto médico, 
jurídico, educacional, político etc).(LEITÃO, 2011, p.14)  
 
 

Nesse sentido, é necessário que o ensino da  tipologia argumentativa seja 

trabalhada com mais  afinco por parte dos docentes  nas instituições educacionais, 

principalmente na Educação Básica, uma vez que os falantes necessitam a todo 

instante da argumentação para ocupar os diversos espaços discursivos, dentre eles, 

o trabalho e a universidade. Pois, argumentar requer dos interlocutores o domínio de 

categorias linguístico-discursivas, dentre elas os MDs, apropriadas para a 

construção do jogo persuasivo e também o conhecimento de itens extralinguísticos, 

a exemplo do contexto. 

Além do contexto, os MDs representam um dos recursos linguístico-

discursivos que contribuem para a construção dos argumentos. A constituição dos 

MDs atravessa os diversos campos linguísticos, dentre eles, a argumentação. 

Conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p.18), “para argumentar, é preciso ter 

apreço pela adesão do interlocutor, pelo seu consentimento, pela sua participação 

mental.” Neste sentido, um dos recursos que possibilita os locutores conquistar o 

apreço e adesão dos interlocutores  durante o processo argumentativo é o uso 

adequado os MDs, porque esses itens linguísticos guiam as inferências e as 

orientações discursivas dos interlocutores a favor dos argumentos apresentados 

pelos locutores.  

O uso dos MDs coopera para a organização discursiva dos falantes e na 

conquista do interlocutor. O conhecimento partilhado, a referenciação, o 

interdiscurso e a citação são também estratégias discursivas que contribuem para 

que o interlocutor compreenda os argumentos e os pontos de vista que estão 

explícitos e implícitos no texto.  Esses elementos pertencem ao linguístico e ao 

extralinguístico e constituem-se como itens predominantes para entender a 

argumentação. A argumentação institui-se em um processo linguístico verbal e não 

verbal que evidencia acordos e premissas verdadeiras e falsas entre os 

interlocutores. 

 Durante os acordos e as premissas estabelecidas entre os interlocutores, 

prevalece a força argumentativa dos enunciados. Nessa batalha comunicativa, 

inserem-se também as estratégias discursivas e os itens prosódicos. Leitão e Vargas 

(2011) dizem que a construção do conhecimento argumentativo se dá a partir dos 
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processos dialógico, dialético e epistêmico. Ducrot (1987), por sua vez acrescenta 

que, durante o processo argumentativo encontram-se a presença do subentendido e 

pressuposto, da polifonia e dos argumentos por autoridade.   

Entendemos subentendido como formas do dizer implícitas que os 

interlocutores executam sem que sejam obrigados a assumir a responsabilidade dos 

enunciados, ainda que, muitas vezes, tenham o propósito de serem eximidos disso, 

a fim de evitar confrontos, contestações e o medo de ofender o outro, por exemplo. 

Em relação a pressuposto, compreendemos como enunciados explícitos e postos 

durante a enunciação. No que tange à polifonia, corroboramos com as ideias de 

Cabral (2011), quando diz que significa a constituição de diversos pontos de vista 

que pode conter um enunciado. Sendo assim, todo enunciado traz consigo 

diferentes pontos de vista e os locutores são responsáveis por sua produção.     

A constituição dos argumentos por autoridade se dá a partir do momento em 

que os interlocutores utilizam mecanismos da língua, entre eles, os MDs ou a 

posição social que ocupam para autorizar o outro a formular conclusões ou a 

concluir o que o locutor deseja.   

 

 

De todo modo, quem invoca uma autoridade se compromete: não há 
argumento de autoridade que não repercuta em quem o emprega. As 
autoridades invocadas são muito variáveis: ora será “parecer unânime” ou 
“a opinião comum”, ora certa categorias de homens, “os cientistas”, os 
“filósofos”, “os Padres da Igreja”, “os profetas”; por vezes a autoridade  será 
impessoal: “ a física”,  “a doutrina”, “a religião”, “a Bíblia”; por vezes se 
tratará de autoridades designadas pelo nome.(PERELMAN e OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p.350) 

 

Isto quer dizer que além dos mecanismos linguísticos, a exemplo, da citação, 

dos discursos direto e indireto,  a posição que ocupa o interlocutor  constitui como 

um elemento predominante para autorizar outro a imprimir opiniões e chegar a 

determinadas conclusões. Sabe-se que a presença de um padre ou juiz em seus 

contextos representa mais que as palavras que serão proferidas. A presença já 

intimida o outro e o deixa na condição de reservar opiniões ou expressá-las de modo 

contido.         

 Além dos argumentos de autoridades nos estudos que cercam a 

argumentação há também discussões acerca da escala argumentativa, que de 

acordo com Ducrot (1981, p.181) “na medida em que uma classe argumentativa 
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comporta semelhante relação de ordem, chamamo-la escala argumentativa”.  Assim, 

podemos perceber melhor esse conceito a partir do exemplo a seguir: 

 

 Maria sabe muito, tem licenciatura e terminou o doutorado. Argumentos de 

mais peso são argumentos que apoiam a mesma conclusão (Maria sabe muito).  

 

Podem-se usar vários argumentos para apoiar uma mesma conclusão. Esse 

conjunto de argumentos coorientados forma uma classe argumentativa. O conjunto 

de uma classe argumentativa ordenada constitui uma escala argumentativa. Ocupa 

um lugar mais alto na escala argumentativa os que possibilitam a origem de diversos 

argumentos tendo a mesma orientação e possuindo diferentes forças.  

 

Ex: João não pode dirigir ônibus 

Mais força   –   João não tem carteira 

                        João não tem experiência 

                        João tem antecedentes  

 

Segundo Portolés (2001), não se argumenta com uns enunciados que 

representam uns fatos, mas sim na mesma forma linguística destes enunciados. Daí 

favorecer algumas continuações do discurso e impedir outras. Isso se chama 

orientação argumentativa.   

 

Podemos organizar esses argumentos em uma escala argumentativa, e a 
língua também nos oferece os instrumentos para marcar essa escala. A 
escala argumentativa se estabelece, então, quando explicitamos, por meio 
de marcas linguísticas, uma hierarquia entre os argumentos de uma classe 
argumentativa. (CABRAL, 2011, p.88)    
 

 

Por exemplo: 

 

 Joana é sabida. Encontrará trabalho. 

           Joana é sabida. Vai ser reprovada. 

 

O primeiro exemplo representa argumentos coorientados. O segundo 

favorece outras possíveis continuações, a não aprovação dessa conclusão chama-
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se de argumento antiorientado, ou seja, Joana é sabida, entretanto vai ser 

reprovada.         

                          

Orientação argumentativa 

 

antiorientado            coorientado 

 

       

                      Expressam o desacordo           Realizam uma função 

         (dialógico) a réplica                 de justificativa confirmação, 

Concessão                          reforço acordo 

 

Assim, o argumento mais forte se sobressai em relação ao mais fraco, isto é, 

o locutor apresenta proposições fortes que suprimem as fracas e orientam o 

discurso do locutor para a aceitação do interlocutor. Essa orientação se dá, 

sobretudo, no uso de mecanismos linguísticos, dentre eles, os MDs. No exemplo 

citado acima, percebe-se que o uso do verbo de ligação no presente do indicativo 

direciona para o argumento de que Joana irá encontrar trabalho. Para Anscombre e 

Ducrot (1998, p.76), “las propiedades semánticas de las que no se puede dar cuenta 

en este nivel, se las describiría en un segundo nivel, por medio de lo que 

llamábamos “leyes discursivas”.   3  

O uso dos mecanismos da língua direciona o interlocutor para convencer o 

outro. Dentre as estratégias argumentativas há o ato de persuadir, que é chamado 

no estudo da argumentação de persuasão. Os estudos da persuasão ancoram o seu 

alicerce no discurso retórico e dialético. Nos discursos retóricos e dialéticos, 

encontram-se as representações sociais, culturais, as crenças, os valores e, 

principalmente a linguagem. Todos buscam alimentar a verdade ou aparente 

verdade, ou seja, muitas vezes, a representação da verdade se alimenta das 

incertezas.   

 

Em função dessa representação, as opiniões se tecem e se configuram em 
crenças, em valores que condicionam as relações sociais, políticas e 
econômicas. Nesse espaço do dizer, em que a habilidade no manejo do 

                                                             
3 As propriedades semânticas de que não se pode dar conta neste nível, se escreveriam no segundo nível, por 
meio do que chamamos de leis discursivas. (tradução nossa) 
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discurso se impõe potentemente para que o orador consiga mover seu 
auditório a favor de suas causas, habita a retórica. O discurso retórico se 
configura pela intenção de persuadir um auditório que se encontra diante de 
uma questão polêmica. (FERREIRA, 2010, p.14) 

 
 

Questão polêmica ou não, os falantes buscam através da linguagem 

convencer o outro, independente dos espaços discursivos em que estejam inseridos. 

Certamente que os locutores usam dos diversos recursos da língua, como a 

prosódia, a exploração do lado emocional e a entonação da voz. O uso desse 

aglomerado de recursos tem um objetivo: alcançar uma única finalidade, convencer 

o outro de que a verdade existe.  

Os estudos da persuasão transitam em três esferas: a primeira, a do ensinar, 

de transmitir noções intelectuais, considera-se a parte argumentativa do discurso. A 

segunda, o ato de comover, isto quer dizer,  o uso dos sentimentos para convencer 

o interlocutor, considera-se o discurso emotivo. A terceira, os estudos da persuasão 

apresentam o discurso com o objetivo de agradar, ou seja, discursos movimentados 

para o gosto do outro.  

 

Se a argumentação é, essencialmente, adaptação ao auditório, a ordem dos 
argumentos de um discurso persuasivo deveria levar em conta todos os 
fatores suscetíveis de favorecer-lhes a acolhida pelos ouvintes. Três pontos 
de vista, pelo menos, podem ser adotados na escolha da ordem persuasiva: o 
da situação argumentativa, ou seja, da influência que terão sobre as 
possibilidades argumentativas de um orador, as etapas anteriores da 
discussão; o do condicionamento do auditório, ou seja, das modificações de 
atitude geradas pelo discurso; enfim, o das reações suscitadas, no auditório, 
pela apreensão de uma ordem no discurso. (PERELMAN e OLBRECHTS-
TYTECA, 2005, p.556)    

   

É a situação argumentativa que determina as estratégias argumentativas que 

o locutor irá utilizar para persuadir o interlocutor. Assim, a intenção principal dos 

locutores é possibilitar a acolhida do auditório das suas preposições, e no decorrer 

da discussão, caso seja necessário, o locutor modifica as suas estratégias e conduz 

os seus argumentos para que o interlocutor o aceite. Por essa razão é necessário 

que o locutor ordene os seus argumentos e faça a adaptação para que as 

orientações argumentativas não sejam refutadas.  

Por fim, o estudo da argumentação e dos seus respectivos componentes –  

retórica e persuasão, por exemplo – contribuem para que entendamos a língua 

como objeto também argumentativo, uma vez que a todo instante os locutores usam 
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os mecanismos linguísticos e extralinguísticos para conquistar o interlocutor. 

Analisar algum enunciado a partir dos critérios argumentativos, a exemplo da escala 

argumentativa possibilita o analista conhecer as particularidades dos enunciados  e 

a riqueza de estudá-los sob o ponto de vista sintático, semântico e pragmático.  

 

El estudio de una lengua – natural o artificial – comporta tres fases 
sucesivas. En el nivel sintático, en donde la palabra clave “gramaticalidad”, 
se establecen las reglas en virtud de las cuales ciertas combinaciones de 
símbolos constituyen, o no, secuencias bien formadas, “ frases” de la 
lengua. En el segundo nivel, el semántico, las nociones de bases son las de 
verdadero o falso. Finalmente, en el último nivel, el pragmático, se tiene en 
consideración el hecho de que el empleo de una frase es un fenómeno 
interindividual, un acontecimiento en la historia de las relaciones entre 
varios individuos: el locutor lo emplea porque la situación en la que se 
encuentra con respecto a las personas que lo rodean (destinatarios y 
oyentes) le lleva, o al menos le autoriza, a hacerlo, y, si lo utiliza, es, por 
otro lado, porque gracias a ella , intenta producir un efecto en aquellos a los 
que o para quienes habla.(ANSCOMBRE e DUCROT, 1998, p.28)

4
 

 
 

Corroboramos com as ideias de Ducrot (1998) de que o estudo da língua 

transita nesses três níveis, ou seja, comportam as três fases, a sintática, semântica 

e pragmática. Além disso, a relação entre os interlocutores são constituídas a partir 

do encontro entre destinatários e ouvintes. Essa permite que os falantes 

estabeleçam o sentido dos itens linguísticos e também que os ouvintes aceitem ou 

recuse as proposições realizadas pelos interlocutores.        

Assim, a partir das considerações acerca da argumentação na próxima 

subseção apresentaremos algumas definições e funções dos marcadores 

discursivos. Para exemplificar as funções dos marcadores discursivos, utilizamos 

fragmentos de textos jornalísticos extraídos dos manuais didáticos que estão sob 

análise.                    

 

 

 

 

                                                             
4
 O estudo de uma língua – natural ou artificial – comporta três fases sucessivas. No nível sintático, é onde a 

palavra chave “gramaticalidade”, se estabelecem as regras em virtude das quais  certas combinações de 
símbolos constituem, ou não, sequências bem formadas, “frases” da língua. No segundo nível, o semântico, as 
noções básicas são de falso ou verdadeiro. Finalmente, o último nível, o pragmático, se tem em consideração o 
feito de que o emprego de uma frase é um fenômeno interindividual, um acontecimento na história das 
relações entre vários indivíduos: o locutor o emprega porque a situação em que se encontra com respeito as 
pessoas que o rodeia (destinatário e ouvintes) te leva, ou ao menos autoriza, a fazê-lo, e, sim o utiliza, e, por 
outro lado, porque graças a ela, intenta produzir um efeito naqueles para quem fala. (tradução nossa)           
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1.2 Definições e funções principais dos MDs 

 

Na gramática tradicional são apresentados os marcadores discursivos como 

itens morfologicamente marcados, a saber, advérbios, preposições, conjunções e 

locuções. No entanto, sob a perspectiva discursiva e argumentativa, os MDs têm a 

função de unir um membro discursivo a outro, de organizar o texto e de guiar as 

inferências dos interlocutores no texto oral ou escrito.    

   

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no 
ejercen una función sintáctica en el predicación oracional y poseen un 
cometido coincidente en el discurso: el guiar, de acuerdo con sus distintas 
propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias 
que se realizan en la comunicación.(PORTOLÉS, 2001, p.25)

5
 

 
 

As propriedades sintáticas dos marcadores, a exemplo das conjunções 

subordinativas e coordenativas dos enunciados, colaboram para a construção da 

coesão conectiva e referencial do texto, bem como marcam os discursos implícitos e 

explícitos dos interlocutores, ou seja, as inferências que estão subentendidas e 

pressupostas nas esferas macro ou micro do texto. Além disso, a compreensão das 

características morfossintáticas dos MDs permite aos interlocutores entenderem que 

os morfemas e lexemas da língua são constituídos de sentido e estão a serviço do 

falante. 

 Assim como, Portolés (2001), Ducrot (1987), também considera os MDs 

como itens linguísticos carregados de  características morfossintáticas e  são um dos 

itens responsáveis pela orientação das inferências dos falantes. Além disso, Ducrot 

(1987) afirma que  do ponto de vista da pressuposição, os MDs agregam valor 

semântico  e pragmático. Esse valor corresponde à pressuposição e ao 

subentendido, aspectos estudados por Ducrot (1987) que, atrelados às 

particularidades sintáticas que constituem os MDs, contribuem para que os 

interlocutores formulem inferências.   

Estudar apenas a estrutura não contempla os aspectos que correspondem ao 

semântico, a exemplo da apreensão das inferências subentendidas. Estas exigem 

                                                             
5 Os marcadores discursivos são unidades linguísticas invariáveis, não exercem uma função sintática no 
predicado oracional e possuem uma obrigação coincidente ao discurso: o de guiar, de acordo com suas 
distintas propriedades morfossintáticas, semânticas e pragmáticas, as inferências que se realizam na 
comunicação. (tradução nossa)   
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dos interlocutores entender os fatores extralinguísticos que estão presentes no texto, 

principalmente o contexto. A análise inferencial dos MDs a partir do contexto 

compreende a constituição dos valores sintáticos, semânticos e pragmáticos, os 

quais colaboram para a formulação de hipóteses, estabelecem uma relação 

intrínseca entre o sintático-semântico-discursivo e conduzem os interlocutores a 

compreenderem os movimentos superficiais e globais que as unidades linguísticas 

executam entre os enunciados.  

Las gramáticas tradicionales del español esbozan, pues, una cierta 
sistematización de los marcadores del discurso, que afecta a su morfología, 
a su sintaxis y a su caracterización semántica. (ZORRAQUINO e DURÁN 
2008, p.25)

6
 

 

Isso quer dizer que as gramáticas limitam as funções dos marcadores, pois, 

assim como a língua, os itens linguísticos são livres e quem determina a sua função 

são os falantes durante o processo comunicacional. A sistematização gramatical 

ignora as orientações discursivas desencadeadas a partir do uso dos mecanismos 

linguísticos, como também que os MDs são formados de uma semântica, morfologia 

e sintaxe própria que, no processo comunicacional, marcam as escolhas dos 

argumentos e evidenciam o ponto de vista dos interlocutores. 

 Além do mais, os MDs sustentam os argumentos a favor ou ao contrário do 

projeto discursivo dos locutores/interlocutores e também estabelecem o processo de 

persuasão e direcionam a ação interpretativa. Essas ações são decorrentes das 

escolhas lexicais dos sujeitos envolvidos e dos itens morfológicos, sintáticos e 

semânticos, que marcarão os pontos de vista, direcionarão e convencerão o outro.  

 Além dessas ações e das considerações de Ducrot (1987); Portolés (2001) e 

Zorraquino e Duran (2008) sobre os MDs. Adarve e Rodríguez (2005) afirmam que, 

os marcadores são carregados de conteúdos semânticos, contêm instruções de 

processamento mental e são  partículas pragmáticas que marcam a sentença  de 

modo  textual ou interativo. Essa relação tríplice entre conteúdo semântico, 

instruções de processamento mental e partícula pragmática dos MDs institui a 

complexidade e as inúmeras discussões acerca da conceituação desses itens 

linguísticos, sobretudo dos aspectos textuais e interativos que os compõem.  Em 

relação ao modo textual ou interativo dos MDs, percebe-se:    

                                                             
6 As gramáticas tradicionais do espanhol esboçam, pois, uma certa sistematização dos marcadores discursivos, 
que afeta a sua morfologia, a sua sintaxe e a sua caracterização semântica.  (tradução nossa) 
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el marcador textual relaciona bloques de palabras – unidades – de manera 
directa, pero, indirectamente, se convierte en vínculo del modo como el 
hablante formaliza con palabras esa serie de operaciones lógico-lingüísticas 
respecto  al referente. Y los marcadores interactivos  su papel ya no 
consiste tanto en relacionar o articular unidades discursivas, como en 
informar indirectamente de las repercusiones de lo que se dice en el ánimo 
de los hablantes, de lo que las intenciones pretenden bajo forma 
interrogativa, de petición o de aserto, con un volumen o un tono 
determinado, cuando no directamente en forma de lo que la gramática 
tradicional llamaba interjección. (ADARVE e RODRÍGUEZ, 2005, p.144)

7
 

 
 

As concepções ressaltadas anteriormente pelos autores, isto é, a de Portolés 

(2001) e de Adarve e Rodríduez (2005), corroboram quanto à ideia de que os  MDs 

são  unidades linguísticas constituídas  de aspectos sintáticos, morfológicos e 

estabelecem as relações homogêneas no texto e também de características 

semântico-discursivas que promovem a interação discursiva entre os enunciados. O 

modo textual e interativo dos MDs integra-se às especificidades pragmático-

discursivas e completam as lacunas desencadeadas do uso inadequado de algum 

item textual. A interatividade dos MDs também contribui, assim como qualquer 

elemento linguístico, na coesão e na coerência textual e, do mesmo modo, as 

particularidades textuais colaboram para a interação entre os argumentos e na ação 

interpretativa dos interlocutores.   

    

El punto de contacto – o la transición, si se quiere – entre la lingüística del 
texto y los marcadores textuales de un idioma reside en que los idiomas (al 
menos todos los que se conocen) disponen de estos recursos especiales, 
más allá de la oración, para expresar lo que venimos denominando sentidos 
o funciones textuales, organización del discurso, etc. Y un enfoque 
coherente con tal comprobación nos debe llevar a plantearnos si, para 
expresar una determinada función textual, que conocemos en virtud de 
nuestra competencia textual, existe(n), alguna(s), regulada(s) 
idiomáticamente en una lengua concreta. (VELARDE, 2008, p.61)

8
              

 

                                                             
7 O marcador discursivo textual relaciona blocos de palavras – unidades – de maneira direta, mas, 
indiretamente, se converte em vínculo de modo como o falante formaliza com as palavras uma série de 
operações lógico-linguísticas a respeito do referente. E os marcadores interativos seu papel já na consiste tanto 
em relacionar ou articular unidades discursivas, como em informar indiretamente das repercussões do que se 
disse ao ânimo dos falantes e quais as intenções pretendem  a partir de forma interrogativa, de petição ou de 
assertiva, com um volume ou tom determinado, quando  não diretamente em forma do que a gramática 
tradicional chamava de interjeição. (tradução nossa)   
8
 O ponto de contato – o de transição, assim queira – entre a Linguística de Texto e os marcadores textuais de 

um idioma reside em que os idiomas (ao menos todos os que se conhecem) dispõem de certos recursos 
especiais, mais além da oração, para expressar o que vimos denominado de sentido ou funções textuais, 
organização do discurso, etc. E um enfoque coerente com tal comprovação nos deve levar a planejarmos , para 
expressar uma determinada função textual, que conhecemos em virtude de nossa competência textual, 
existe(m), alguma(s), regulada(s) idiomaticamente em uma língua concreta. (tradução nossa)      
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O ponto de contato entre a Linguística Textual e as funções textuais dos MDs 

concentra-se na competência do falante ao usar essas unidades linguísticas, 

sobretudo nos aspectos correspondentes à coesão e à coerência.  A coesão e a 

coerência são particularidades linguísticas que cooperam na organização discursiva 

dos falantes e os ajudam a formular inferências e também direcionam a orientação 

argumentativa dos interlocutores. Zorraquino e Durán (2008) apontam que as 

funções textuais e as organizações sintática e morfológica dos discursos obedecem 

aos estudos dos MDs relacionados à gramática de texto e que esta auxilia a 

Linguística Textual.     

Isso quer dizer que as funções textuais dos marcadores discursivos situam-se 

no campo da sintaxe e morfologia, atribuindo, muitas vezes, aos advérbios e as 

preposições os  papéis morfossintáticos. Além disso, os MDs executam os empregos 

de organizar os textos escritos e orais, determinam a competência textual dos 

falantes e compreendem do ponto de vista discursivo e pragmático o seu uso 

efetivo.  Nos estudos dos MDs, nos ramos linguísticos da Pragmática e da 

Linguística Textual, constituem-se uma relação mútua e indissociável, isto é,  ambas  

cooperam para compreender os mecanismos, as especificidades e as 

particularidades linguístico-discursivas dos enunciados que apresentam os MDs. 

Além dos estudos da Pragmática e da Linguística Textual, o fenômeno da 

gramaticalização também analisa os marcadores discursivos. Segundo Gonçalves et 

al (2007), o item linguístico ao alcançar o “status” de marcador discursivo é 

descaracterizado, ou seja, ele perde as suas funções prototípicas de advérbio, 

substantivo e verbo. E, em um processo de decategorização, passa a ocupar níveis 

mais abstratos e, assim, a exercer funções mais textuais. Essa perspectiva não 

corresponde a da argumentação que entende o marcador como item linguístico 

constituído dos aspectos gramaticais, ou seja, exercem no texto as funções 

prototípicas e também a de orientador do discurso. Para Portolés (2001, p.78), “los 

marcadores del discurso pertenecen a una categoría gramatical determinada y este 

hecho impedirá que se den en ciertas construcciones.” 

Assim, os estudos da argumentação e retórica estão superando as marcas 

gramaticais dos signos linguísticos, a partir da análise dos sentidos que os itens 

gramaticais apresentam no texto escrito ou oral. Todos os enunciados são 

constituídos de sentido e servem para a formação das concepções correlacionadas 
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ao texto dito pelos falantes. Os MDs são carregados de sentidos e também de 

proposições intencionais, colaborando para a formação da  orientação discursiva.  

Os enunciados são orientados de acordo com a intenção comunicativa dos 

interlocutores, pois a direção de um signo linguístico depende da permissão ou 

desautorização dos locutores envolvidos no processo comunicativo, isto é,  a 

orientação discursiva das sentenças oral ou escrita  é guiada a partir do conjunto de 

itens linguísticos envolvidos, a exemplo das cortesias, prosódias e também da 

seleção lexical e, sobretudo do implícito e explícito, quesitos que ficam a cargo do 

locutor do texto. A propósito:   

 

los marcadores discursivos forman un conjunto heterogéneo de unidades 
(nombres, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, interjecciones, 
sintagmas, locuciones…) caracterizadas por una significación subjetiva, por 
lo general bastante idiosincrásica e intraducible. Los marcadores discursivos 
sirven al hablante para introducir informaciones sobre los enunciados 
relacionadas con la actividad comunicativa, con lo que contribuyen a la 
tarea de construir los textos o discursos, sean monológales o dialogales. 
Los marcadores discursivos facilitan al destinatario la interpretación de los 
mensajes en la medida en que estos siempre comunican más de lo que 
dicen explícitamente. (SÁNCHEZ, 2008, p.09)

9
 

 
 

Os MDs instituem-se de marcas morfossintáticas, ou seja, os nomes, 

adjetivos, advérbios e conjunções configuram as características prototípicas dos 

marcadores, isto é, pertencem aos fatores de textualidade. Na perspectiva 

pragmática e discursiva, os marcadores estabelecem uma relação mútua entre a 

morfossintaxe e as particularidades textuais.  Essa relação contribui  para considerar 

os MDs como unidades linguísticas, assim como os nomes, verbos, adjetivos, dentre 

outros que  pertencem a todas as esferas gramaticais.  

 

Em nossa abordagem, os MDs formam uma classe de unidades 
comparáveis às outras classes de unidades (nomes, verbos, adjetivos, 
advérbios etc.): as unidades que formam a classe dos MDs  podem ser 
definidas por uma semântica específica e um conjunto de propriedades que 
correspondem à sua distribuição. (PAILLARD, 2011, p.166) 
 
 

                                                             
9
 Os marcadores discursivos formam um conjunto heterogêneo de unidades (nomes, adjetivos, verbos, 

advérbios, conjunções, interjeições, sintagmas, locuções) caracterizadas por uma significação subjetiva, em 
geral bastante idiossincrásico e intraduzível. Os marcadores discursivos servem ao falante para introduzir 
informações sobre os enunciados relacionados com a atividade comunicativa e contribui com a tarefa de 
construir os textos ou discursos, sejam monológicos ou dialógicos. Os marcadores discursivos facilitam o 
destinatário à interpretação das mensagens na medida em que estes sempre comunicam mais do que disse 
explicitamente. (tradução nossa)   
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Considerar os MDs como uma unidade da língua, composta de uma 

semântica específica e de propriedades linguístico-discursivas, que obedecem a 

uma distribuição, constitui um avanço nos estudos sobre os MDs, uma vez que os 

enunciados que pertencem a esse grupo exercem funções diferenciadas e incubem 

ao locutor escolher um dos aspectos pragmáticos, discursivos ou morfossintáticos     

e usá-los de acordo com seus  anseios  e com o contexto.  

 

Desde siglos, rétores y gramáticos han conocido los marcadores 
discursivos, pero ha habido que esperar a los últimos tiempos para disponer 
de las herramientas teóricas que permitieran su descubrimiento, 
conceptualización y estudio sistemático, también la E/LE. En los últimos 
años, los marcadores discursivos han sido objeto de una intensa 
investigación dentro de tres grandes corrientes: la sociolingüística 
interaccional, la lingüística del texto y la pragmática, claramente 
relacionadas con el funcionalismo y el cognitivismo.(SÁNCHEZ, 2008, 
p.10

10
)    

  

A relação intrínseca entre os MDs e os ramos linguísticos da Sociolinguística, 

da Pragmática e da Línguística de Texto designa a complexidade dos estudos dos 

MDs, além disso, há necessidade de mais investigações para conceituá-los e defini-

los em um quadro teórico e metodológico que deem conta dos aspectos discursivos, 

linguísticos e pragmáticos.     

 

En estos tiempos de globalización informativa y comunicativa, en los que 
cualquier novedad se populariza en seguidas; las materias, problemas, 
líneas de investigación degeneran con suma frecuencia en modas. El éxito 
de una determinada teoría asociada a algunos problemas concretos concita 
casi al instante tal número de escritos que al poco tiempo esos problemas 
se convierten en asuntos agotados, impracticables, tediosos. Este es sin 
duda, como al lector no se le escapa, el peligro  que acecha a los 
marcadores discursivos, cuyo estudio inició la Lingüística y la Gramática del 
Texto (Halliday, Fuentes, Casado), y luego han proseguido exitosamente la 
Sociolinguística Interaccional (Schiffrin, Cortés Rodriguez) y la Pragmática 
(Blakemore, Anscombre y Ducrot,  Martín Zorraquino, Portolés, Montolío…), 
dentro de ese espacio constituido por el análisis del discurso actual. 
(ALOMBA RIBEIRO, 2005, p.81)

11
 

                                                             
10

 Desde os séculos, retóricos e gramáticos conhecem os marcadores discursivos, mas esperou os últimos 
tempos para dispor das ferramentas teóricas que permitiram a sua descoberta, conceituação e um estudo 
sistemático, também língua materna e estrangeira. Nos últimos anos, os marcadores discursivos têm sido 
objeto de uma intensa investigação dentro de três grandes correntes: a Sociolinguística Interacional; Linguística 
de Texto e a Pragmática, claramente relacionadas com o funcionalismo e o cognitivismo.     
11

 Nos tempos de globalização informativa e comunicativa, em que qualquer novidade se populariza em 
segundos; os materiais, problemas, linhas de investigação se corrompem com frequência em moda. O êxito de 
uma determinada teoria associada a alguns problemas concretos reuni quase ao mesmo  instante tal número 
de escritos que em pouco tempo esses problemas se convertem em assuntos esgotados, impraticáveis, 
tendenciosos. Este é sem dúvida, como leitor não se escapa, o perigo que acerca os marcadores discursivos, 
cujo estudo iniciou na Linguística e Gramática de Texto (Halliday, Fuentes, Casado), y logo  prosseguido com 
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Essa gama de autores com a fomentação dos diversos ramos linguísticos   

apontado por Alomba Ribeiro (2005) contribuiu para a construção da teoria 

argumentativa, principalmente, Anscombre e Ducrot, que iniciaram a investigação 

sobre os MDs e a análise dos Topoi e da Retórica como produtos inerentes à língua. 

Essa análise é mais recorrente em textos jurídicos, embora atualmente não exista 

um número significativo de trabalhos nessa perspectiva.    

Portanto, o Ducrot (1987); o Portolés (2001); o Sanchez (2008); Velarde 

(2008) e Zorraquino e Duran (2008); consideram os MDs como itens linguísticos que 

exercem dupla funções, ou seja, a textual e a pragmática. Já Adarve e Rodriguez 

(2005) discorre sobre a função interacional dos MDs, enquanto Paillard (2011) 

afirma que os MDs estabelecem relações de ordem lógica e que são unidades 

linguísticas, assim como, os substantivos e os adjetivos. Por fim, o Gonçalves et al 

(2007) apontam uma perspectiva acerca dos MDs de acordo com a 

gramaticalização. 

Diante do exposto, os MDs constituem-se de aspectos linguísticos, 

discursivos e pragmáticos, assim,  há  necessidade de investigá-lo com mais afinco 

e inseri-los em um quadro teórico e metodológico que comporte as particularidades 

discursivas, pragmáticas e morfossintáticas.                       

     

1.3 Categorias e tipos 

 

As marcas linguísticas e discursivas constituem dois itens que determinam as 

categorias e os tipos dos MDs. A partir dessas marcas, pode-se categorizá-los em 

três tipos: organizadores textuais; modalizadores e marcadores conversacionais. 

Embora os três tipos dialoguem, sobretudo na oralidade, alguns aspectos permitem 

diferenciá-los, por exemplo, o contexto.  

    

Los marcadores no tienen la misma distribución en los textos escritos y en 
las conversaciones. Unos pocos se prodigan más al hablar que al escribir. 
Son unidades como bueno, claro, hombre, o sea, vamos  o el pues 
comentador. Pero en la mayoría de las ocasiones sucede lo contrario: 
marcadores que se hallan en cualquier texto escrito son poco habituales en 

                                                                                                                                                                                              
sucesso para a Sociolinguística Interacional (Schiffrin, Cortés Rodriguez) y la Pragmática (Blakemore, 
Anscombre y Ducrot, Martín Zorraquino, Portolés, Montolío...), dentro desse espaço constituído pela análise do 
discurso atual. (tradução nossa)  
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el coloquio (v.gr., ahora bien, por lo demás, por el contrario, en 
consecuencia, en suma, etc.). Se trata, en realidad, de la mayor parte de 
estos signos. (PORTOLÉS, 2001, p.126)

12
 

 
 

         
Os textos orais e escritos têm características específicas e são constituídos 

de propriedades sintáticas, semânticas e discursivas. Essas sinalizam no texto a 

coerência e a coesão e marcam o ponto de vista do falante. Em relação aos 

organizadores textuais, são itens linguísticos que servem mais ao texto escrito do 

que o texto oral. 

 

1.3.1 Organizadores textuais 

 

Os organizadores textuais situam-se no plano do texto escrito. Estabelecem 

os vínculos semânticos e pragmáticos em blocos enunciativos ou enunciados 

menores  e também direcionam a intenção comunicativa. Para Adam (2011) os 

organizadores textuais pertencem a maiores eixos de ordem na representação 

discursiva que são: o tempo e o espaço. Esses permitem aos usuários da língua 

estabelecer a progressão textual.  

Os MDs que caracterizam o tempo e o espaço são importantes na construção 

do sentido e também da progressão textual e temática, no entanto, não são as 

únicas propriedades que pertencem aos MDs que estão na categoria de 

organizadores textuais. Pois, 

 

todo marcador discursivo es portador de un conjunto de instrucciones 
sintáctico-semánticas que determinan tanto su posición en el interior de 
enunciado como la articulación informativa de los elementos bajo su alcance 
en el nivel oracional e textual ( ZULOAGA  e SERENA, 2011,p.174).  
 
 

A ordem direta ou inversa das orações, a posição dos sujeitos, a colocação 

pronominal ou a regência são itens sintáticos que articulam as informações no texto 

e organizam os enunciados de acordo com o propósito estético e estrutural dos 

enunciadores e do padrão da língua. Além desses aspectos, os organizadores 

                                                             
12 Os marcadores não têm a mesma distribuição nos textos escritos e nos diálogos orais. Alguns poucos 
aparecem mais na fala do que no texto escrito. São unidades como bom, claro, homem, ou seja, vamos ou 
depois comento. Mas na maioria das ocasiões acontece ao contrário: os marcadores que está em qualquer 
texto escrito são poucos habituais no coloquial ( v.gr., agora bem, por demais, pelo contrário, em 
consequência, em suma, etc.). Se trata, na realidade, da maior parte destes signos. (tradução nossa)   



31 
 

textuais carregam consigo o valor argumentativo e interpretativo. Esses valores são 

perceptíveis quando o falante analisa os itens extralinguísticos tais como o contexto 

que configura como um elemento imprescindível para a análise dos componentes 

argumentativos, a exemplo da orientação argumentativa.   

 

São relativamente poucos os estudos voltados para os condicionamentos 
contextuais  que pesam, por exemplo, sobre a coerência e a coesão, a 
escolha do assunto, os esquemas noticiosos ou argumentativos, o estilo das 
manchetes de jornais, os atos de fala, a tomada de turno ou as estratégias 
de persuasão e manipulação, dentre inúmeras outras propriedades do 
discurso. (DIJK, 2012, p.160)   
 
  

Os valores sintáticos e semânticos são importantes, mas o discursivo, no 

plano textual, capta a essência enunciativa dos enunciados e os componentes 

discursivos atribuem  significados ao enunciado que extrapolam o sintático e o 

semântico. Nesse sentido, a análise dos elementos contextuais mostra que o 

enunciado não se caracteriza apenas da ordem dos itens sintáticos e semânticos, 

mas de um conjunto de enunciados linguístico-discursivos que constroem o sentido 

do texto e guia a orientação argumentativa dos falantes.   

Na análise dos elementos contextuais, os MDs que exercem a função de  

organizadores textuais tornam o texto como uma unidade que estabelece 

harmoniosamente o sintático-semântico-discursivo. Essa harmonia é rompida 

quando um desses elementos é extraído de modo abrupto  e também quando a 

substituição descaracteriza o sentido e a articulação do texto.    

Sabe-se que a pragmática associada aos estudos do funcionalismo, ciência 

que surge na década 50,  contribuiu para a fomentação de estudos dos MDs sob a 

ótica do uso. Assim, foi possível compreender melhor a relação sintático-discursiva 

dos MDs, sobretudo, no plano textual, uma vez que com a Pragmática surge a 

Linguística de Texto. Essas duas ciências da linguagem alavancaram as pesquisas 

na área dos marcadores, pois,    

 

es sabido que el despertar de los estudios sobre marcadores del discurso 
fue, entre otras cosas, resultado de la adopción, tras el agotamiento en la 
investigación lingüística del anterior paradigma sintacticista e inmanentista, 
de una nueva perspectiva comunicativa y supraoracional. El abandono de la 
oración como límite superior y como unidad por excelencia del análisis 
impulsó el examen de toda clase de mecanismos de construcción del 
discurso, entre ellos los marcadores, cuya exploración y descripción 
resultaban impracticables desde los presupuestos y con las herramientas 
del enfoque sintáctico tradicional: precisamente a la horma de tal enfoque 
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se deben tanto la ya, afortunadamente, superada consideración inicial de 
estas unidades como elementos asistemáticos o extrasistemáticos – 
llamados, de acuerdo con esto, muletillas, expletivos o palabras vacías – 
como la abundancia, en la actualidad, de caracterizaciones de estas 
unidades que recurren a una definición no de lo que son, sino de lo que no 
son en relación con la estructura oracional: no son parte integrante de la 
organización sintáctica, no contribuyen al significado proposicional, son 
independientes prosódicamente, etcétera. (ZULOAGA e SERENA, 2011, 
p.169-170). 

13
 

 
                              

A assertiva de que os marcadores são enunciados independentes e  

colaborou para o crescente estudos da Pragmática e da Linguística de Texto, os 

quais fomentam pesquisas e discussões acerca dos MDs no texto. Além disso, as 

conclusões de que os MDs exercem a função de organizador textual, principalmente 

nos aspectos da coesão e da coerência, a quebra do paradigma de que os MDs 

exercem apenas funções prototípicas e são unidades que extrapolam o limite 

supraoracional e alcançam o valor semântico a partir do contexto e das orientações 

discursivas. Esses estudos ainda  dizem que a ausência ou excesso dos 

marcadores discursos estabelecem no texto conflito informacional e prejudica a 

progressão textual e temática do texto.         

      Em suma, os marcadores discursos que pertencem ao grupo organizador textual 

extrapolam os limites oracionais, pois o que prevalece em uma análise que tem 

como objeto o texto e o discurso são os elementos extra enunciados, por exemplo, 

as inferências e a orientação argumentativa dos enunciados.  

 

1.3.2 Os modalizadores  

 

Geralmente os advérbios são classificados como modalizadores, mas outros 

itens linguísticos podem assumir a função de modalizador, os verbos, por exemplo. 

Os objetivos desses enunciados no texto são de atenuar alguma expressão 

                                                             
13

 És sabido que o despertar dos estudos sobre os marcadores do discurso foi, entre outras coisas, resultado da 
adoção, depois do esgotamento das investigações linguísticas do anterior paradigma sintático e imanentista, de 
uma nova perspectiva comunicativa   e supraoracional.  O abandono da oração como limite superior e como 
unidade por excelência de análise impulsionou o exame de toda classe de mecanismos de construção do 
discurso, entre eles os marcadores, cuja a exploração e descrição resultam dos impraticáveis usos dos 
pressupostos e das ferramentas do enforque sintático tradicional: precisamente a forma de tal enforque se 
deve tanto, mas,  felizmente, superada a consideração inicial destas unidades como elementos assistemáticos 
ou extrasistemáticos – chamados, de acordo com isto, bordões, ou palavras vazias – como a abundância, na 
atualidade, de caracterização destas unidades recorrem a uma definição não do que são, sim o que não são em 
relação a estrutura oracional: não são parte integrante da organização sintática, não contribuem ao significado 
proposicional, são independentes prosodicamente, etc. (tradução nossa)      
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constituída de um valor semântico agressivo e evitar conflitos entre os interlocutores. 

No entanto, os estudos acerca da modalização apresentam dificuldades para  

conceituar os modalizadores. De acordo com Neves (2011, p.151), “conceituar 

modalidade é uma tarefa complexa exatamente porque esse conceito envolve não 

apenas o significado das expressões modalizadas, mas, ainda, a delimitação das 

noções inscritas no domínio conceptual implicado”.           

Isto quer dizer que conceituar modalização não é uma tarefa muito fácil, uma 

vez que outras marcas linguísticas contribuem para a construção de um enunciado 

modalizador, por exemplo, o sufixo mente, as intenções dos falantes e as marcas 

prosódicas. Além disso, alguns estudos estabelecem outras relações para a 

modalização, dentre elas, a epistêmica14, a deôntica e a alética. Assim, 

 

os enunciados se encaixam em três tipos de modalidades: modalidade 
epistêmica – diz respeito ao conhecimento e à crença e julga os predicados 
em termos de probabilidade/possibilidade e certeza; modalidade deôntica – 
diz respeito a dever/obrigação e permissão; modalidade alética – refere-se à 
necessidade. (CABRAL, 2011, p.111-112)  

   

A modalidade epistêmica confere ao enunciado produzido pelos interlocutores 

a possibilidade da certeza, por exemplo, o léxico é possível, o seu uso em qualquer 

contexto permitirá que os interlocutores creditem ao texto a certeza que outro 

necessita ouvir, por isso o autor supracitado diz que a modalidade epistêmica se 

refere à possibilidade e a certeza.  

Já a modalidade deôntica corresponde aos enunciados que carregam consigo 

valores semânticos que dizem respeito a obrigação, dever ou permissão. Nas 

expressões tem que e não pode são modalizadores que marcam no texto escrito ou 

oral o dever do falante em executar uma tarefa ou não. Os enunciados deônticos, 

                                                             
14 De acordo com Neves (2011, p.159-160), a modalidade alética, ou lógica, está exclusivamente relacionada 
com a verdade necessária ou contingente das proposições. A modalidade alética tem relação com o mundo 
ontológico, refletindo a escala lógica que vai do necessário ao impossível, passando pelo possível e pelo 
contingente. Assim, embora central na Lógica, a modalidade alética é dificilmente detectada nas línguas 
naturais, já que o comprometimento da modalização alética com a verdade relacionada a mundos possíveis 
torna pouco claros no discurso comum casos de sentenças que sejam apenas aleticamente modalizadas. A 
modalidade epistêmica está relacionada com a necessidade e a possibilidade epistêmica, que são expressas por 
proposições contingentes, isto é, que dependem de como o mundo é. O conhecimento do falante sobre o 
mundo é representável como um conjunto de proposições. A modalidade deôntica está relacionada com 
obrigações e permissões. Uma proposição p é obrigatória se não é permitido que p, e é permitida se não é 
obrigatório que p. A modalidade deôntica está condicionada por traços lexicais específicos ligados ao falante e, 
de outro lado, implica que o ouvinte aceite o valor de verdade do enunciado para executá-lo. 
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geralmente, são acompanhados por verbos que, conforme Neves (2011, p.174)  “a 

obrigação pode expressar-se com auxílio de diferentes verbos modais.” 

Os marcadores que compõem a modalidade alética contribuem para que a 

produção do enunciado possibilite ao falante apresentar a noção de verdade 

necessária ou um número significativo de expressões que caracterize uma 

necessidade. Por exemplo, 

 

O falante pode escrever assim...Mas deve escrever de outra forma. 

 

 Os modalizadores pode e deve são expressões que  permitem ao texto 

valores de verdade e caracterizam alguma necessidade do falante.         

Esses três tipos de modalidades estão relacionados ao projeto discursivo dos 

falantes e, consequentemente as intenções dos interlocutores ao escolher usar um 

dos marcadores modais no texto escrito ou oral. A modalização estabelece relações 

diretas com o discurso e nestas, a projeção da fala e a produção das intenções 

assumem um grau de importância imprescindível. Conforme Koch (2011, p.71) “na 

estruturação do discurso, a relação entre enunciados é frequentemente projetada a 

partir de certas relações de modalidade, donde se depreende a sua importância 

pragmática”.  

No discurso, as relações de modalidade se configuram e apresentam outros 

aspectos, a saber: a expressividade e a emocionalidade, aspectos comunicativos 

que pertencem ao pragmático e que estabelecem relações semântico-discursivas 

entre os modalizadores. Dentre as categorias de modalizadores existem a dos 

Marcadores Discursivos que, para Neves (2011, p.168-169), tomando como 

parâmetro os estudos de Saint Pierre (1991), distinguem os marcadores 

modalizadores em três classes:  

 

a) os marcadores prosódicos, que são a entoação e outros 
componentes ligados à voz, e podem alterar a força ilocucionária de atos 
diretivos e assertivos, ou apenas reforçar a modalização expressa pelos 
marcadores de outro nível estrutural;   
b) os marcadores morfológicos e sintáticos, que são os auxiliares 
modais, as locuções de intensidade, a forma impessoal, os advérbios 
modais e a colocação em relevo; 

c) os marcadores discursivos, que podem tanto ultrapassar o quadro da 

proposição quanto indicar convenções do emprego da língua. 
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Essa classificação contempla as categorias linguísticas em que se inserem os 

MDs, ou seja, sintática, morfológica e semântica, além disso, os enquadram na 

pragmático-discursiva, que está vinculada à preposição e à lógica argumentativa.  

Neves (2011) distingue bem as categorias em que estão vinculadas os MDs e as 

suas funções do ponto de vista morfológico, sintático e semântico no texto. Além 

dessa classificação,   

 

dentro de uma teoria da linguagem que leva em conta a enunciação, 
consideram-se modalizadores todos os elementos linguísticos diretamente 
ligados ao evento de produção do enunciado e que funcionam como 
indicadores de intenções, sentimentos e atitudes do locutor com relação ao 
seu discurso. Estes elementos caracterizam os tipos de atos de fala que 
deseja desempenhar, revelam o maior ou menor grau de engajamento do 
falante com relação ao conteúdo proposicional veiculado, apontam as 
conclusões para as quais os diversos enunciados podem servir de 
argumento, selecionam os encadeamentos capazes de continuá-los, dão 
vida, enfim, aos diversos personagens cujas vozes se fazem ouvir no 
interior de cada discurso. (KOCH, 2011, p.133) 
 
 

Isto quer dizer que os MDs também se enquadram na categoria de 

modalizadores, uma vez que indicam as intenções, os sentimentos e as atitudes dos 

interlocutores, estabelecem uma relação direta com o conteúdo proposicional  

veiculado pelo falante, exercem os papeis de conexão, articulam as ideias do texto e 

marcam o posicionamento do falante no discurso. As relações sintáticas, semânticas 

e discursivas que estabelecem os MDs que estão na posição de modalizadores são 

importantes porque, 

   

os advérbios já, ainda, ás vezes e elementos de conexão como aliás, 
enquanto, pois, entre outros, marcam um posicionamento do locutor diante 
do enunciado e são muito úteis nas intenções verbais, seja na linguagem 
oral, seja na escrita. Essas palavras e expressões, além de funcionarem 
como modalizadores, cumprem importante função na organização e 
articulação de um texto. (CABRAL, 2011, p.112) 
 
 

Por fim, como afirma Koch (2011, p.50) “os indicadores modais, chamados 

modalizadores em sentido estrito, são igualmente importantes na construção do 

sentido do discurso e na sinalização do modo como aquilo que se diz é dito”.    
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1.3.3 Marcadores conversacionais            

    

    Os marcadores conversacionais pertencem exclusivamente ao campo do oral e 

estabelecem relações sintáticas, semânticas e discursivas entre os enunciados 

veiculados pelos interlocutores e estabelecem a conexão, guiam as inferências e 

reforçam argumentos. Além disso, defendemos a tese de que a oralidade não é 

caótica e que o uso dos marcadores conversacionais contribui diretamente para a 

construção da coesão e da coerência dos textos orais, além de que os MDs da 

conversação organizam, marcam o ponto de vista, relacionam os argumentos e as 

escolhas lexicais dos interlocutores.   

 

A los marcadores que, con sus palabras, manifiestan la relación entre los 
participantes de la conversación, sujeto y objeto de la enunciación, y de 
éstos con sus enunciados , refuerzan o justifican los razonamientos de los 
hablantes ante su(s) interlocutor(es) sean argumentos o conclusiones; bien 
como retardados en la comunicación; como llamadas de atención para 
mantener o comprobar el contacto; o como fórmulas exhortativas y 
apelativas que implican activamente al interlocutor. Son marcadores que 
admiten alguna variación morfológica y capacidad combinatoria, aunque 
carecen de una total libertad sintáctica e de flexión. Su captación de la 
atención del interlocutor se produce por su origen vocativo: hombre/mujer; o 
imperativo: anda/and, mira/mirad/miren, oye/oíd/oiga/oigan.(PORTOLÉS, 
2011, p.145)

15
 

 

Isto quer dizer que os marcadores conversacionais manifestam-se, 

geralmente na conversação, admitem variação morfológica, flexibilidade sintática  e 

os interlocutores executam na fala combinações entre enunciados e esses sofrem 

alterações de flexões no que se refere ao gênero e ao número. Por exemplo, o verbo 

andar no imperativo torna-se ande ou anda. Essas duas expressões podem ser 

usadas por falantes do gênero masculino ou feminino e também se refere apenas a 

uma ou várias pessoas. Para Sánchez (2008, p.29) “los marcadores 

conversacionales se vinculan a la actividad dialogal. Enlazan en una conversación 

                                                             
15

 Os marcadores que, com suas palavras, manifestam a relação entre os participantes da conversação, sujeito 
e objeto do enunciado, e destes com seus enunciados, reforçam ou justificam as razões dos falantes ante 
seu(s)interlocutor(es) sejam argumentos ou conclusões; bem como retardados na comunicação; como 
chamadas de atenção para manter ou comprovar o contato; ou como fórmulas exortativas e apelativas que 
implicam ativamente o interlocutor. São marcadores que admitem algumas variações morfológicas e 
capacidade combinatória, ainda carecem de uma total liberdade sintática e de flexão. Sua capacidade de 
chamar a atenção do interlocutor se produz por sua origem vocativa: homem/mulher; ou imperativo; 
andar/ande, olha/olhada/olhem, ouvi/ouvida/ouve/ouvem. (tradução nossa}         
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los turnos de diferentes interlocutores, facilitando su alternancia y ayudando a 

interpretar correctamente la naturaleza de estos turnos”.    

O uso dos marcadores discursivos na conversação colabora para que os 

interlocutores percebam e não interrompam o turno do outro sem pedir permissão, 

embora ocorra em alguns diálogos essa interrupção, mas, na conversa, o outro usa 

de algum marcador para dizer que naquele momento a hora de falar é dele. Como, 

por exemplo, inúmeros falantes usam na fala a expressão homem para chamar 

atenção ou estabelecer uma relação de conexão entre um período e outro.       

Além da relação de conexão e da relação discursiva que os marcadores 

conversacionais exercem nos períodos e blocos de textos orais, Camacho & Cortes 

(2005) definem os marcadores conversacionais como  interativos, segundo os 

autores, são itens linguísticos que estabelecem na oralidade uma relação 

pragmalinguístico e suas funções estão relacionadas à subjetividade do falante que 

apresentam suas ideias com uma maior ou menor afetividade, a exemplo de 

cortesias, certezas e ironias. Ainda de acordo com os autores supracitados, os 

marcadores conversacionais sob a perspectiva da interatividade situam-se também 

no campo da estilística, uma vez que os aspectos estilísticos, bem como os fatores 

sociais interferem na escolha do falante por um marcador, pois,    

 

estos marcadores aparecen con más frecuencia en el plano dialógico y 
funcionan para ejercer como repuesta o como iniciativa al interlocutor, sea 
este individual o colectivo, tenga capacidad de repuesta en ese momento o 
no, cara a cara o a través de ciertos medios. Su comprensión no puede 
pasar inadvertida para el oyente, puesto que en dichos marcadores se 
refleja la situación comunicativa, en el trato, bien del hablante respecto al 
oyente (simpatía, interés por la cooperación, etc.), bien del hablante en 
relación con su propio discurso o el ajeno (aceptación, desprecio, mesura, 
atenuación, autoafirmación con respecto a lo que dice, etc.), pero, sea como 
fuere, los marcadores interactivos siempre revelarán emociones que remiten 
a actitudes y sentimientos (ironía, felicidad, reproche, compasión, recelo, 
vergüenza, temor, preocupación, desgana o miedo, delicadeza, simpatía, y 
así casi indefinidamente. (CAMACHO e CORTES, 2005, p.162)

16
 

 
 

                                                             
16

 Estes marcadores aparecem com mais frequência no plano dialógico e exercem a função de respostas ou 
como iniciativas do interlocutor, seja esta individual ou coletiva, tem a capacidade de resposta momento do 
diálogo ou não, cara a cara ou através de certos meios. Sua compreensão não pode passar despercebida pelo 
ouvinte, posto que  ditos marcadores se reflete na situação comunicativa, no trato, bem do falante ou na 
relação com o seu próprio discurso ou alheio (aceitação, desprezo, medição, atenuação, autoafirmação com 
respeito o que disse, etc.), mas, seja como forem, os marcadores interativos sempre revelam emoções que 
remetem a atitudes e sentimentos (ironia, felicidade, repreensão, compaixão, receio, vergonha, temor, 
preocupação, desengano ou medo, delicadeza, simpatia, e assim quase indefinidamente. (tradução nossa)     
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As relações de sentimentos e ações desencadeadas pelos marcadores 

interativos compreendem o universo sócio afetivo dos falantes, isto é, situações de 

aceitação e indiferença. Assim marcadores como de acordo, não e vale são 

possibilidades linguísticas que estabelecem ligações sócio afetiva entre os falantes. 

Os marcadores que se enquadram nessa classificação possibilitam os falantes 

revelar as suas atitudes e os seus sentimentos, pois quando um locutor diz: “como 

você pode fazer isso comigo”17 (grifo nosso). O marcador como que inicia o 

parágrafo, demonstra discursivamente a insatisfação do locutor em relação ao 

interlocutor, certamente que os outros itens lexicais contribuem para essa afirmação.  

  A partir do exemplo “Como você pode fazer isso comigo?” (grifo nosso), 

percebe-se que os marcadores conversacionais exercem a função interativa entre os 

interlocutores e também evidenciam os sentimentos de medo, desprezo, ironia, 

felicidade. A exemplo de, “poxa como você é linda!”18 percebe-se que o marcador 

como apresenta um situação inversa ao primeiro exemplo. Nesse caso, ao dizer 

para o interlocutor que é linda , o locutor possibilita que o interlocutor  sinta-se  feliz.       

Para Rodríguez (2004), os marcadores conversacionais pertencem ao grupo 

de conectores pragmáticos, o autor os classifica em: marcadores de função 

elocutória; marcadores de estruturação da conversa e conectores interativos. O 

grupo dos marcadores de função elocutória, conforme o autor, são os marcadores 

que se referem a organização temática do discurso e determinam as marcas 

elocutórias, isto é, são os MDs que o falante utiliza em determinado contexto 

comunicativo, sob condições e intenções específicas e, algumas vezes de modo 

explícito ou implícito para afirmar, avisar, ordenar, perguntar, dentre outros.  

O segundo grupo, os marcadores de estruturação da conversação, ainda 

segundo Rodríguez (2004), trata de unidades que sofreram o processo de 

gramaticalização para converter-se em marcadores discursivos. Já o terceiro grupo, 

os conectores interativos, são as unidades que se constituem de propriedades 

semânticas, sintáticas e pragmáticas, os quais apresentam de modo simultâneo  

características que proporcionam modalizações nos textos orais e retomam do ponto 

de vista anafórico as informações. Como por exemplo, advérbios e conjunções  

coordenativas. 

                                                             
17 O exemplo não foi extraído de nenhum manual didático e  livro teórico.    
18 O exemplo não foi extraído de nenhum manual didático e livro teórico. 
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Além dessa classificação, Rodríguez (2004) toma alguns modelos teóricos 

como parâmetros para explicar os marcadores conversacionais, dentre eles, o 

modelo estándar. De acordo com o autor, esse modelo considera a conversação a 

partir de um ponto de vista dinâmico, ou seja, o diálogo oral é submetido a restrições 

de diferentes níveis – cortesia, argumentação, e coerência – e  a interação entre as 

restrições e esses diferentes níveis proporcionam a construção da estrutura do texto 

oral  As restrições e a sua relação com outros conceitos discursivos são 

apresentados através de três princípios. São eles: o princípio das restrições 

interacionais, o das restrições estruturais e o das restrições de encadeamento. 

O primeiro, segundo Rodríguez (2004) é de natureza social e determina a 

sequência do ritual interacional. Nesse, enquadram-se as cortesias, que exercem a 

função de atenuar ou apresentar a imagem do interlocutor.   

O segundo, das restrições estruturais, age na estrutura da conversação, 

permite a continuidade ou o impedimento do desenvolvimento do diálogo entre os 

interlocutores. Nesse, encontram-se unidades argumentativas, ou seja, conectores 

que estabelecem as condições para o fim do diálogo e das interrupções.  Além 

disso, os conectores argumentativos conversacionais direcionam as orientações e 

coorientações argumentativas entre os interlocutores. 

O terceiro e último princípio, o das restrições de encadeamento, permite no 

texto oral o encadeamento dos argumentos, especificamente, a coesão e a 

coerência textual. Nesse, destacam-se as sequências textuais de condição temática, 

conteúdo proposicional, elocutória e orientação argumentativa. A organização 

dessas condições determina o grau de coerência e coesão do texto oral.  Assim, 

“quanto mais restrições de encadeamento, mais coerente e coeso será a 

sequencia”. (MOESCHLER apud RODRÍGUEZ, 2004, p.85)     

Os marcadores conversacionais possibilitam na oralidade a coesão e a 

coerência, assim como os MDs no texto escrito. Entender os marcadores a partir dos 

princípios de restrições apontados por Rodríguez (2004) ou dos aspectos interativos 

de Camacho e Cortez (2005) inserem essas unidades nas dimensões textuais, 

discursivas e pragmáticas. 

As proposições citadas por esses autores demonstram a riqueza e a 

importância dessas unidades na modalidade oral. Certamente, muitos marcadores 

que pertenciam ao campo oral sofreram processo de gramaticalização e, hoje, 
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também estão sendo usados na modalidade escrita. Mas não se pode negar que  os 

marcadores conversacionais  exercem as funções pragmáticas de interação, 

organizam o discurso, as interrupções ou continuidade nos turnos de falas, a 

coerência e a coesão, por essa razão são diversos e importantes no texto oral.    

 

1.4 Características funcionais e estruturais 

 

Autores como Portolés (2001) e Sánchez (2008) classificam os MDs em: 

reformuladores, conectores, operadores discursivos e conectores da conversação. 

Outros, a exemplo de Adam (2011), consideram como conectores, Paillaird (2011), 

como palavras do dizer.  Essas classificações convergem para refletirmos em 

relação à complexidade dos MDs. Além do mais, acredita-se que seja necessário 

ampliar a discussão acerca dos MDs e construir métodos e um quadro teórico que 

abarque  as suas especificidades.  

Entender os MDs como recursos que pertencem ao âmbito do micro e macro 

da unidade textual, ou seja,  aspectos internos e externos do texto,  possibilita que o 

falante use os MDs de modo que contemple as características discursivas e 

pragmáticas que esses itens linguísticos estão inseridos. Assim, 

 

os conectores entram numa classe de expressões linguísticas que 
reagrupa; além de certas conjunções de coordenação (mas, portanto, ora, 
então), certas conjunções e locuções conjuntivas de subordinação (porque, 
como, com efeito, em consequência, o que quer que seja, então etc.) e 
grupos nominais ou preposicionais (apesar disso etc). É útil distinguir, na 
classe geral dos conectores, três tipos de marcadores de conexão: os 
conectores argumentativos propriamente ditos, os organizadores textuais e 
os marcadores de responsabilidade enunciativa. (ADAM, 2011, p.179)      
 
 

Compreender os MDs a partir do paradigma gramatical é estigmatizar e 

excluir as dimensões pragmática, textual e discursiva em que estes itens estão 

inseridos. As conjunções, os advérbios, as preposições e as locuções pertencem ao 

âmbito linguístico superior ao apresentado pela norma gramatical. Os aspectos 

apontados por Adam (2011) correspondem à superioridade que os MDs constituem 

em relação à definição gramatical, pois esses elementos apresentam inúmeras 

relações, dentre elas, a conexão, a organização discursiva e a argumentação. 



41 
 

Para Adam (2011)19 os marcadores são classificados em: 

Organizadores textuais 

 

 

À esquerda, à direita, antes, depois, e, ou, 

além disso, também, em seguida, por 

exemplo, em particular etc. 

 

Marcadores de responsabilidade 

enunciativa 

segundo, em outras palavras, dito de outro 

modo, dizem eles etc. 

Conectores argumentativos  Mas, no entanto, porque, já que, até, em 

consequência etc. 

                    

 Além disso, Adam (2011)  ainda afirma que os conectores argumentativos 

exercem papéis de segmentação, responsabilidade enunciativa e orientação 

argumentativa dos enunciados, isto é, a essência desses enunciados é o conteúdo 

proposicional que designa a responsabilidade dos interlocutores ao conceber e 

apresentar os argumentos nos diálogos escritos ou orais. Além dessas funções, 

ainda de acordo com Adam (2011), existem os conectores marcadores de 

argumentos. Os de conclusão e os contra-argumentativos. Para o autor, os 

marcadores de argumentos estão associados ao argumento e a intenção dos 

interlocutores em um diálogo escrito ou oral. 

Pode-se verificar os argumentos e a intenção dos interlocutores em um 

diálogo escrito ou oral a partir do enunciado extraído do artigo de Luciana Vicária,  

encontrado no manual didático organizado por Leila Lauar Sarmento e Douglas 

Tufano (2010, p.252),  

 

Texto 

Dias de cão no condomínio 

Como driblar os problemas causados por cachorros de apartamentos – antes que o 

conflito vá parar na justiça 

Valente era o rei do elevador. Latia sempre que a porta se abria e alguém 

tentava entrar. O comportamento pouco amistoso do labrador já botava medo nos 

moradores – e constrangia seus donos. De uns tempos para cá, Valente tem se 

                                                             
19 Autor ainda apresenta subclassificações. Caso tenha interesse, verificar no livro  “A Linguística textual:  
introdução à análise textual dos discursos de Jean-Michel Adam.”  
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tornado um animal exemplar. Não late e não pula. As aulas de adestramento estão 

fazendo bem a ele. Mas a preocupação com os modos das mascotes ainda é um 

pouco comum. Conflitos envolvendo cachorros estão no topo da lista das 

reclamações  dos condomínios. Uma pesquisa feita pela administradora de efifícios 

Lello mostra que os cães respondem por 30% dos problemas, seguidos pelas 

intrigas em estacionamentos (25%), vazamentos (12%) e bagunça causada por 

crianças (8%). 

VICÁRIA, Luciana. Época, Rio de Janeiro, n.569, p.95, 10 abr.2009.  

 

(1) O comportamento pouco amistoso do labrador (2) já botava medo nos moradores 

– e constrangia seus donos. 

  

O item linguístico já estabelece uma relação coordenativa entre o enunciado 

(1) e o enunciado (2). Além do mais, o uso do já pelo locutor apresenta as 

consequências do comportamento do cachorro e, neste enunciado, exerce a função 

de tempo, ou seja, o labrador, antes de apresentar um comportamento pouco 

amistoso já amedrontava e constrangia os donos e os moradores.    

No exemplo acima, é perceptível a responsabilidade dos enunciadores ao 

apresentar os argumentos e a relação intencional dos locutores ao usar o item 

linguístico já. O marcador já marca os argumentos de que o cachorro é bravo, não 

estabelece uma relação sociável com os moradores e põe os donos em uma 

situação constrangedora. Os enunciados apresentam as seguintes situações 

sintático-discursivas, ou seja, o que pertence ao sintático na análise são as funções 

desenvolvidas pelo item já de acordo com a gramática normativa e a discursiva aos 

outros papéis desempenhados pelo item, a exemplo, da ideia de consequência. Em 

síntese, na análise são perceptíveis:  

 

(1) Coordenação  

(2) Consequência 

(3) Ideia de tempo  

(4) Inferência: em relação às características físicas e psicológicas do 

cachorro.   
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    Os argumentos e a intenção dos interlocutores são reforçados a partir do 

uso dos conectores, a força argumentativa desses itens linguísticos depende 

também de fatores extralinguísticos. No quadro teórico discutido por Adam (2011), 

os MDs contra-argumentativos na escala argumentativa ocupam a posição de 

argumentos mais fortes, é o caso de mas, porém, contudo, entretanto e no 

entanto.  

No enunciado abaixo:  

 

 Não late e não pula (3). As aulas de adestramento estão fazendo bem a ele (4). 

Mas a preocupação com os modos das mascotes ainda é pouco comum. (5) 

(Ibidem, p.252) 

 

  O conector mas apresenta no enunciado acima a ideia de oposição entre os 

enunciados (3) e (4). Em relação à força argumentativa, o enunciado (5), que é 

introduzido pelo marcador, permite inferir que as aulas de adestramento no que se 

refere a Valente, está surtindo efeito, no entanto,  os cães  ainda continuavam sendo 

uma preocupação, porque alguns condôminos não se preocupam em inserir os cães 

em aulas de adestramento.  

Em síntese, o conector mas apresenta as seguintes situações sintáticas e 

discursivas: 

 

(5)  Função opositiva 

(6) Os cães continuavam ser uma preocupação para os moradores 

(7)  O que fazer para resolver o problema. 

 

   Além da força argumentativa dos conectores, os MDs organizam o texto nos 

ambientes discursivos do tempo e do espaço, ou seja, centra os interlocutores em 

relação à localização. Os conectores que exercem essa função, de acordo com 

Adam (2011), são: à esquerda, à direita, então e antes. Esses conectores 

contribuem para que o leitor construa textos mais coerentes e situe o interlocutor na 

dimensão espacial e temporal no texto oral ou escrito, sobretudo, em textos 

descritivos e narrativos. A exemplo do enunciado:  
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Como driblar os problemas causados por cachorros de apartamentos – antes que o 

conflito vá parar na Justiça. (Ibidem, p.252) 

  

O marcador antes situa o leitor no tempo, logo, pressupõe que há urgência  

cronológica implícita em resolver o problema. Além do mais, estabelece uma relação 

de causa-consequência entre o enunciado anterior e posterior e  marca a coesão e 

coerência entre os enunciados, principalmente entre o item linguísticos como,  que 

inicia o enunciado. Em resumo o MDs  antes  apresenta as seguintes relações 

sintático-discursivas: 

 

(8)      Marca um tempo implícito  

(9) Estabelece uma relação de causa-consequência 

(10) Estabelece elo de coerência e coesão entre os enunciados.    

(11) Reforça a necessidade de resolver o problema   

 

As tipologias discursivas, especificamente a argumentativa, também exigem a 

presença dos conectores enumerativos, os quais indicam a integração linear do 

texto e inicia uma série de argumentos que colaboram para a progressão temática e 

argumentativa da escrita dos interlocutores. Adam (2011), ainda, apresenta os 

marcadores de mudança de topicalização, ilustração e exemplificação, que 

executam os papéis de enfatizar e introduzir exemplos. São eles: por exemplo, 

notadamente, em particular, como, entre outros e assim. 

No enunciado a seguir da Revista Superinteressante do manual didático em 

análise, são perceptíveis essas funções dos conectores enumerativos.  

 

“Como cada devolução de mala perdida custa em média US$ 100 para as 

companhias – US$ 8 bilhões por ano –, elas estudam medidas para diminuir as 

perdas, como banco de dados global e trocar as etiquetas por chips com 

radiofreqüência.” (ibidem, p.375)20 

  

O item linguístico como, que inicia o enunciado, apresenta características 

discursivas de ilustração da situação das empresas, ou seja, o custo total das 

                                                             
20Superinteressante, São Paulo, n.267, p.52, jul.2009 (fragmento)  
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empresas aéreas em relação à perda das malas. O segundo como indica e 

exemplifica os mecanismos que as instituições da aviação estão utilizando para 

resolver o problema. Em poucas palavras encontram-se: 

 

(12) A ilustração das despesas com as perdas das malas  

(13) A necessidade de encontrar soluções para o problema 

(14) A exemplificação dos possíveis mecanismos que as empresas aéreas     

irão usar para diminuir a perdas de malas.  

 

Além disso, Adam (2011) diz que existem os MDs de responsabilidade 

enunciativa, que geralmente são usados nos gêneros discursivos científicos, uma 

vez que, nos textos acadêmicos, os autores empregam enunciados de outros 

autores para validar seus argumentos e estes cooperam para a consistência e 

sustentação argumentativa dos textos.             

Na perspectiva teórica de Portolés (2001), os MDs se classificam em: 

estruturadores da informação, conectores, reformuladores, operadores discursivos e 

marcadores  conversacionais. De acordo com esse autor, essa classificação segue o 

princípio fundamental do significado. Os vínculos que agrupam os marcadores não 

são estritamente gramaticais, mas semântico-pragmáticos. Assim temos: 
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Figura:01 

Fonte: PORTOLÉS, José. Marcadores del discurso. Barcelona: Ariel, 2001 

 

Os estruturadores da informação ordenam a organização informativa dos 

discursos e possibilitam a criação de tópicos e comentários. Segundo Portolés 

(2001), são unidades que necessitam de acepção argumentativa e se dividem em 

três grupos: comentadores, ordenadores e digressores. Entre os comentadores o 

autor cita o pois  e bem. Entre os ordenadores, em primeiro lugar, por outro lado 

e por fim. E entre os digressores, a propósito e a todo isto. Esses mecanismos 

servem ao discurso para explicar, ordenar e digredir um enunciado anterior.  

Por exemplo, no enunciado a seguir, extraído da Revista Superinteressante 

do Manual Didático de Leila Lauar Sarmento e Douglas Tufano: 

  

 Primeiro, porque o Brasil fica no meio de uma placa tectônica, a Sul-Americana, 

longe das instáveis regiões de contato entre as placas. (ibidem, p.373) 21   

 

                                                             
21 RATIER, RODRIGO. Superinteressante, São Paulo, n.248, p.42, jan.2008 (fragmento).    
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Percebe-se no enunciado acima que o marcador primeiro organiza as 

informações que serão apresentadas, reforça a argumentação com a utilização do 

conector porque, explica os fatores que distanciam o Brasil de abalos físicos. Neste 

caso, se o locutor não utilizasse o marcador primeiro, certamente, a progressão 

sequencial estaria comprometida.  Nota-se então: 

 

(15) Função de numeral 

(16) Reforço na argumentação com a utilização de outro conector. 

(17) Explicação e elucidação de fatores. 

 

Os conectores, de acordo com Portolés (2001), estabelecem vínculos 

semânticos e pragmáticos entre os membros discursivos e também proporcionam 

inúmeras instruções argumentativas que guiam as inferências de um conjunto de 

membros discursivos. Para esse autor, os conectores dividem-se em: aditivos, 

consecutivos e contra-argumentativos, respectivamente, incluso, portanto e mas. 

São itens linguísticos que permitem orientar os argumentos a favor ou contra os 

membros discursivos. Conforme o autor, os aditivos vinculam os membros 

discursivos para a mesma orientação discursiva, enquanto os contra-argumentativos 

possibilitam a oposição entre os enunciados. 

No enunciado abaixo é possível verificar a função do conector mas: 

 

Mas às vezes o dono da bagagem também tem culpa: se a mala é despachada 

tarde demais, pode ficar pelo caminho por restrições de peso. (ibidem, p.375) 

  

Constata-se que o conector mas suscita as seguintes inferências e posição 

sintática:  

 

(18) Um dos culpados pelo sumiço da bagagem são os donos 

(19) A falta de atenção e cuidados dos donos da bagagem 

(20) A divisão da culpa entre as empresas aéreas e os donos da bagagem 

(21) O uso do mas na função sintática de coordenação e conexão 

conectiva. 

(22) O uso do mas na função de um enunciado explicativo e justificativo.   
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O outro grupo apontado por Portolés (2001) são os reformuladores que 

refazem o discurso para explicitar ideias que necessitam de alguma explicação ou 

para retificá-la. De acordo com Portolés (2001), os reformuladores são classificados 

em: explicativos, retificativos e recapituladores, respectivamente, a saber, de todas 

as formas e depois de tudo. Além desses, o autor supracitado apresenta também o 

grupo dos operadores discursivos, que condicionam as possibilidades discursivas de 

modo que incluem ou afetam a partir da relação de significado com o outro membro 

discursivo. Distinguem-se em três grupos: operadores de reforço argumentativo, o 

seu significado reforça, como argumento, o membro do discurso em que se encontra 

frente a outros possíveis argumentos, sejam explícitos ou implícitos, e 

concomitantemente limita outras possíveis conclusões. A exemplo de: em realidade. 

Operadores de concreção – em particular e um exemplo   são usados para 

explicar uma generalização que aparece no enunciado anterior. E, por fim, os 

operadores de formulação que, segundo Portolés (2001), não se encontram 

totalmente gramaticalizados22, considera apenas a interjeição bom como operador 

de formulação e ainda de acordo com o autor, os operadores de reforço, concreção 

e formulação, permitem a transmissão satisfatória da intenção comunicativa do 

falante.  

No enunciado abaixo, extraído pelos autores Leilar Lauar Sarmento e Douglas 

Tufano da revista Galileu:  

  

Um exemplo da degradação neste último trecho é a australiana Grande Barreira de 

Corais, que pode sumir se a devastação continuar.” (ibidem,  p.330)23 

 

O enunciado compreende as seguintes perspectivas discursivas:   

 

                                                             
22 De acordo com Martelotta (2011, p.91-92), a teoria da gramaticalização desenvolveu-se, sobretudo, no 
contexto da Linguística Funcionalista norte-americana a partir dos anos de 1970, quando houve um resgate do 
papel das transformações diacrônicas nas explicações da sintaxe. Desenvolveu-se a partir daí a ideia de que o 
discurso motiva as transformações que sofrem os elementos linguísticos e que essas transformações 
apresentam uma unidirecionalidade: caminham do discurso para a gramática. Os elementos, com o processo 
de gramaticalização, perdem a liberdade típica da criatividade contextualmente  motivada do discurso e 
tornam-se mais fixos e mais regulares. Assim, advérbios de lugar assumem função de conjunção e não vice-
versa, vocábulos viram afixos e não vice-versa.      
23 Galileu, São Paulo, p.47, ago. 2008. 
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(23) O uso do marcador apresenta uma explicação acerca do problema da 

degradação ambiental. 

(24)  O uso do marcador constitui no enunciado uma estratégia 

argumentativa. 

(25) O uso do marcador reforça a argumentação a partir do exemplo. 

(26) O uso do marcador apresenta uma alerta do locutor, que a  sociedade 

necessita preservar, conservar o meio ambiente e das consequências da 

devastação.     

 

Por fim, Portolés (2001) diz ainda que existe o grupo dos marcadores 

conversacionais, são itens linguísticos que pertencem à esfera oral, usados para  

reforçar, explicar, ordenar e refazer argumentos utilizados pelos falantes, sobretudo, 

na troca de turnos e no campo da oratória. Em relação aos marcadores  

conversacionais,  os textos que foram analisados não apresentaram ocorrências 

desses MDs.      

Na perspectiva teórica de Paillard (2011)24, o território semântico dos MDs é a 

cena enunciativa que são resquícios de assentamentos que incidem sobre um ou  

outro componente da cena enunciativa, em outras palavras, os MDs são formas 

discursivas que organizam o discurso dos falantes nos diversos contextos. A partir 

dessa definição, podem-se identificar os MDs em quatro grandes grupos de 

elementos linguísticos que repousam em uma semântica específica e se constituem 

de propriedades particulares.  

O primeiro grupo de MDs que Paillard (2011) apresenta é denominado de  

Palavras do Discurso. Essas correspondem à construção do valor referencial dos 

enunciados, a saber, especificam a que ponto de vista se refere à conclusão do 

enunciado. Conforme Paillard (2011), esse grupo se subdivide em dois subgrupos: 

 O primeiro subgrupo é chamado de “ponto de vista”, e de acordo com Paillard 

(2011), os princípios teóricos que respaldam esse subgrupo são da semântica de 

pertinência25, os MDs que têm em seu escopo o estatuto de ponto de vista e as 

características que o compõem são: 

                                                             
24 Não apresentamos no texto um quadro com a classificação do Paillard(2011), porque o texto que usamos 
como aporte teórico o autor não especifica os marcadores discursivos que pertencem aos grupos: palavras do 
discurso; modalizadores; partículas enunciativa e palavras do dizer.    
25

Mas comecemos por indicar em que sentido pretendemos usar o conceito em causa: podemos 
entender “pertinência” um pouco na mesma direcção em que os ingleses empregam o termo 
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ele específica a sequência p correspondente a seu escopo como um ponto 
de vista; 
P é um ponto de vista distinto de um primeiro ponto de vista q presente no 
contexto esquerdo imediato ou dado situacionalmente; 
Com base em seu conteúdo lexical, ele específica em que p é um ponto de 
vista distinto de q; 
A introdução de p por meio do ponto de vista completa/corrige/desqualifica o 
primeiro ponto de vista q: p é apresentado como o ponto de vista de 
referência; 
Qualquer que seja a alteridade em questão, os pontos de vista são 
cumulativos. (PAILLARD, 2011, p.169)  
 

 

O segundo subgrupo corresponde ao  MDs  “adequação”, que provém de uma 

semântica da adequação. De acordo com Paillard (2011), as especificidades que 

compõem adequação de MDs são: a sequência que corresponde a seu escopo 

adequado para exprimir o que deseja o falante; o uso do enunciado dá conta das 

conclusões e com base no seu conteúdo lexical próprio, os MDs especificam a que 

título e/ou em que medida a proposição P dá conta de R.  O autor cita alguns 

exemplos, para explicar o processo de adequação. Dentre eles estão, “Eu bem que 

queria ter trazido meu marido. Infelizmente, ele não pôde vir.” (ibidem, p.170). De 

acordo com o autor, o marcador  infelizmente especifica p “ele não pôde vir” como 

dando conta de R enquanto uma infelicidade. Assim, p  está adequado a R.    

 Paillard (2011) ainda diz que, nas Palavras do Discurso, o enunciado 

constitui de “um modo parcial e fragmentado”, uma vez que  a relação de 

dependência entre os membros discursivos completa-se com a presença do outro. 

Por exemplo: 

 

Pelo menos enquanto a gente estiver vivo (1). Já devem ter ocorrido grandes 

terremotos no Brasil há centenas de milhões de anos (2). (ibidem,  p. 373) 

 

                                                                                                                                                                                              
“relevance”. Ou seja, de um conjunto mais ou menos extenso de significados possíveis de um termo, 
estamos a usá-lo com uma determinada relevância segundo um critério contextual no qual entram 
vários factores (um deles a própria gramática da Língua que usamos, que nos permite indicar se 
estamos a entender um determinado termo como um substantivo ou como um adjectivo,por exemplo; 
mas, onde podemos também considerar factores para e extra linguísticos, como o tom de voz, o lugar 
físico onde estão os interlocutores, os olhares ou os gestos, etc.); estes factores constituirão as 
“pistas” que nos indicam em que pertinência o termo está a ser usado. Mas, sem descorar este uso 
do termo “pertinência”, e de certa forma de acordo com ele, dizemos que uma expressão é pertinente 
quando ela “vem a propósito” ou “está conforme” relativamente aos usos admitidos para essa 
expressão. Se o uso da expressão foi correcto relativamente a certas regras que ambos os 
interlocutores aceitam e, em princípio conhecem, falamos em pertinência. (FLORES, 1995, p,3) 
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Percebe-se, no exemplo acima, que o enunciado (2) completa a informação 

apresentada no enunciado (1). Isto quer dizer que o primeiro enunciado é parcial e 

fragmentado e que a presença do segundo enunciado estabelece a coerência e a 

coesão textual. Essa relação de dependência ocorre a partir do uso do MD já.               

O segundo grupo é o dos modalizadores, neste, a semântica reside numa 

modalização, a sequência linguística dos enunciados caracteriza-se por uma 

natureza variável e a validação das preposições deriva de um efeito de “opacidade” 

no que diz respeito à seleção de um enunciado para exprimir uma ideia.  

O terceiro grupo são as partículas enunciativas que representam o aspecto da 

alteridade dos MDs, ou seja, essas unidades linguísticas constituem-se de 

propriedades diferentes e de uma semântica particular. Desse modo, de acordo com 

Paillard (2011), as partículas enunciativas não participam da especificação de P 

como uma maneira particular de exprimir R.       

O quarto grupo, as Palavras do Dizer, compreende o papel do MDs em  

atualizar  a distância entre um “querer dizer” de um sujeito, das palavras e do 

mundo. Paillard (2011) diz que é possível distingui-las de acordo com a natureza e o 

estatuto semântico, assim, o escopo desses marcadores é local. Os efeitos de 

sentido correspondem à utilização metafórica do uso das palavras a diferentes 

efeitos retóricos, a saber, atenuação e exagero. Além disso, a subjetividade e o 

plano prosódico marcam a formulação do dizer. Como no exemplo a seguir: 

 

O projeto de lei do Executivo restituindo um pouco de lógica à legislação que 

regula a propaganda de álcool estava pronto para ser votado. Mas um acordo entre 

parlamentares e governo conseguiu retirar a urgência da proposta, que agora fica 

sem prazo para ir ao plenário. A julgar pelos precedentes, isso dificilmente ocorrerá 

antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, em agosto, ou quem sabe da Copa de 2014. 

(Folha de São Paulo, 11/05/2008, licenciado por folhapress apud CEREJA e 

MAGALHÃES, p.406) 

 

A palavra do dizer está marcada por dois itens, o primeiro, a julgar, e o 

segundo, quem sabe. O escopo desses dois MDs na tentativa do enunciatário 

compartilhar a afirmação de o projeto de lei dificilmente será voltado antes dos jogos 

olímpicos. Esses dois MDs marcam discursivamente o desinteresse dos 
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parlamentares em votar a proposta, uma vez que os envolvidos, as grandes 

cervejarias, patrocinam e pagam milhões  de dinheiro em impostos. Além disso, há 

os consumidores, pois a relação entre bebidas alcoólicas e futebol é direta.  

Os MDs a julgar e quem sabe marcam também dois locais discursivos: o 

primeiro é a revolta do autor do editorial em relação à prorrogação da votação e, 

possivelmente, o arquivamento; o segundo, o ponto de vista de que seja necessária 

a proibição das propagandas de bebidas alcoólicas no horário nobre. Atrelado a 

essa constatação, encontra-se a ironia estabelecida pelo MD quem sabe.       

Os MDs sob a ótica teórica de Paillard (2011) compreendem uma dimensão 

lógica e matemática dos marcadores discursivos. As relações entre os enunciados 

se dão a partir de cálculos entre os termos, por exemplo, em alguns casos, a 

exemplo, das Palavras do Discurso, os MDs são incompletos no que se refere a 

significado, e a completude dos enunciados resulta da relação de dependência e 

esse processo acontece a partir de uma sequência P que sempre irá exprimir o 

estado de R. Por exemplo:  

 

Não dá para descartar uma megatragédia desse tipo, mas a possibilidade é muito 

pequena. (ibidem,  p.373)  

 

O enunciado “Não dá para descartar um megatragédia desse tipo” 

corresponde ao ponto de vista do locutor que necessita de um complemento para 

que o enunciado tenha sentido. Implicitamente existe nesse enunciado um por que 

que se adéqua ao primeiro enunciado.         

Em oposição à Paillard (2011), Sánchez (2008) apresenta uma classificação 

mais pragmática e conforme o espaço de incidência dos enunciados e da natureza 

da mensagem. Ele diz também que a função dos MDs se configura em facilitar a 

comunicação e a ação interpretativa dos falantes e ouvintes, além de unir partes do 

discurso e guiar o destinatário a respeito do modo de processar os membros 

discursivos. Nesse sentido, Sánchez (2008), classifica os MDs em três classes. 

 

 

 

 



53 
 

 

  

 

 

 

 

 
Figura: 02- Classificação dos Marcadores Discursivos 

Fonte: SÁNCHEZ, Manual Martí. Los marcadores em español L/E: conectores discursivos y 
operadores pragmáticos. Madrid-Espanha: Arco Libro, 2008 

 

Os MDs exercem papéis construtivos e interpretativos nos aspectos micro e 

macro dos textos que são produzidos na ação comunicativa. Dentro da perspectiva 

teórica de Sanchez (2008): 

 Os conectores são itens linguísticos que introduzem e relacionam 

partes de textos; 

 Os operadores pragmáticos limitam-se apenas ao seu enunciado e 

comunicam a posição do falante acerca dos enunciados; 

 Os MDs conversacionais entrecruzam o diálogo oral e os turnos de 

diferentes interlocutores e o seu uso facilita a alternância entre os 

turnos e ajuda os interlocutores na interpretação correta da natureza 

dos turnos.   

Além das perspectivas teóricas que estão próximas da Linguística de Texto e 

da Pragmática, existe outra que é o campo da Argumentação, teoria desenvolvida 

por  Ascombre e Ducrot (1994) , Plantin (2008), dentre outros. Nesse universo, os 

MDs são considerados como operadores argumentativos, tendo seu significado 

medido a partir da escala argumentativa26. Essa teoria contradiz o que defendem os 

autores que defendem a Gramática Normativa, pois há, na gramática das línguas, 

várias unidades linguísticas responsáveis pela relação harmoniosa entre os 

enunciados. Essas unidades executam a função de operadores argumentativos ou 

discursivos, seguindo a perspectiva teórica de Ducrot  (1981). 

 Vale ressaltar que na gramática normativa alguns MDs são considerados 

como itens linguísticos relacionais, ou seja, conectivos, por exemplo, mas, porém, 

embora, já que, pois, dentre outros. Já outros MDs, na gramática normativa não 

                                                             
26 Aspecto apresentado na subseção acerca da argumentação e será discutido na análise. 

OPERADORES 
PRAGMÁTICOS 

MARCADORES 
CONVERSACIONALES 

CONECTORES  
DISCURSIVOS 

MARCADORES 
DISCURSIVOS 
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são enquadrados em nenhuma das dez classes gramaticais. Lima (2010) e Bechara 

(2006) respectivamente chamam de palavras denotativas e denotadores de inclusão 

(até, mesmo, também, inclusive); de exclusão (só, somente, apenas, senão). 

Celso Cunha (2008) diz que se trata de palavras afetivas, às quais a gramática 

normativa deu uma classificação à parte, mas sem nome especial.             

Nas gramáticas normativas, são desconsideradas a força argumentativa dos 

marcadores discursivos. A teoria da argumentação apresenta os MDs como 

elementos que pertencem a uma escala argumentativa, a exemplo, o operador pelo 

menos, que exerce uma força argumentativa bem menor que o operador mas, o 

qual  é considerado por Ducrot  operador argumentativo por excelência.     

Em síntese, os MDs constituem em sua essência um conjunto heterogêneo 

de unidades linguísticas (adjetivos, verbos, conjunções, interjeições), caracterizadas 

por uma semântica e sintaxe próprias e estas incluem os MDs em um nível 

elevadíssimo do ponto de vista linguístico e comunicativo dos falantes. Aspectos que 

marcam a complexidade e a dificuldade teórica e metodológica de situar os MDs nos 

manuais gramaticais, na Linguística Textual, Pragmática e na Análise da 

Conversação.  

Los marcadores discursivos son complejos, primeramente, porque muchos 
de ellos son propios de la siempre inestable lengua hablada. En segundo 
lugar, son complejos por su dispersión funcional. Tal dispersión funcional 
tiene un doble origen: la heterogeneidad interna de los marcadores 
discursivos  y las propias discrepancias de los especialistas a la hora de 
privilegiar una función (procedimental, cohesiva, modalizadora) entre todas 
propuestas. En tercer lugar, los marcadores discursivos son complejos 
porque son el fruto de un proceso de cambio concluido del todo.(SÁNCHEZ, 
2008, p.13)

27
 

 

A complexidade dos MDs constitui um vasto campo para a investigação e a 

produção de pesquisas que contribuam para a construção de um quadro 

metodológico e teórico capaz de incluir todas as particularidades e características 

dos MDs.  

 

 

                                                             
27

 Os marcadores discursivos são complexos, primeiramente, porque muitos deles são próprios da sempre 
instabilidade da língua falada. Em segundo lugar, são complexos por sua dispersão funcional. Tal dispersão 
funcional tem uma dupla origem: a heterogeneidade interna dos marcadores discursivos e as próprias 
discrepâncias dos especialistas na hora de privilegiar uma função (procedimental, coesiva, modalizadora) entre 
todas propostas. Em terceiro lugar, os marcadores discursivos são complexos porque são frutos de um 
processo de troca concluído de um todo. (tradução nossa)   
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CAPÍTULO 2 

 CONCEPÇÕES ACERCA DO MANUAL DIDÁTICO E O GÊNERO DA ESFERA 

JORNALÍSTICA  

 

Nesse capítulo discute-se as características dos gêneros discursivos que 

pertencem a esfera jornalística, especificamente, artigo de opinião e  editorial. Além 

disso, a relação entre os marcadores discursivos e o manual didático a partir da 

perspectiva de que os MDs são itens linguístico-discursivos importantes na 

articulação das ideias no texto e que guiam as orientações discursivas dos 

interlocutores, bem como a relevância  e a necessidade de os autores de manual 

didáticos inserirem as funções que exercem os MDs  nos textos orais e escritos, 

sobretudo no artigo de opinião e no editorial. 

 

2.1 O gênero da esfera jornalística: concepções e estrutura nos manuais didáticos  

      Os gêneros discursivos fazem parte da comunicação verbal, permitem a 

interação entre os indivíduos nos diversos espaços sociais e exigem deles diferentes 

usos da linguagem. Além disso, os discursos que circulam nos gêneros primários e 

secundários são estabelecidos pela relação recíproca da compreensão ativa e 

responsiva dos interlocutores.  

Nas diversas esferas sociais, os gêneros discursivos constituem-se de formas 

próprias e linguagens imbricadas entre várias culturas. O jornalismo, a publicidade, a 

literatura, a internet compõem-se de enunciados que pertencem a distintas 

realidades linguísticas. Nessas inúmeras formas do dizer, os interlocutores, 

comunicam-se e dirigem-se ao outro, evidenciando o seu projeto discursivo.  

 

Assim um diálogo perde sua relação com o contexto da comunicação 
ordinária quando, por exemplo, para um texto artístico, uma entrevista 
jornalística, um romance ou uma crônica. Adquire, assim, os matizes desse 
novo contexto”. (MACHADO, 2012, p.156) 
 
 

  O texto artístico, a entrevista jornalística, o romance e a crônica inseridos no 

contexto da comunicação produzem falares, constituem-se de comportamentos 

humanos e apresentam aspectos que fazem parte da individualidade e coletividade 

humana. Na relação entre as particularidades individuais dos sujeitos e a 

coletividade, constitui-se o jogo discursivo. Nesse jogo discursivo, a presença de 
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inúmeros elementos a exemplo do contexto e dos enunciados linguísticos contribui 

para a predominância da intenção do autor.  Machado (2012, p.157), diz que “a 

intenção do autor se realiza em função de uma escolha efetuada dentre as formas 

estáveis dos enunciados”.  

Além da intenção do autor, do comportamento humano, da individualidade e a 

coletividade dos sujeitos, o contexto comunicativo estabelece formas e 

particularidades dos gêneros discursivos, sejam eles primários ou secundários.   

 
Com isso, Bakhtin afirma a importância do contexto comunicativo para a 
assimilação desse repertório de que se pode dispor para enunciar uma 
determinada mensagem. Isso porque os gêneros discursivos são formas 
comunicativas que não são adquiridas em manuais, mas sim nos processos 
interativos.(MACHADO, 2012, p.157) 
 
   

 Na interatividade verbal que os gêneros discursivos se inscrevem, os 

enunciados são construídos e representam os múltiplos  interesses comunicativos 

dos falantes, além de estabelecer relações simétricas e assimétricas entre a cadeia 

de enunciados produzidos pelos interlocutores, por isso Machado (2012, p.158), 

afirma que “os gêneros são elos de uma cadeia que não apenas unem como 

também dinamizam as relações entre pessoas ou sistemas de linguagens e não 

apenas entre interlocutor e receptor”.      

Essa dinamicidade concretiza-se nos espaços sociais e históricos que os 

enunciados são inscritos e realizados, além disso, consente o diálogo entre as 

diferentes formas do dizer, que permeiam os diversos contextos comunicativos, a 

saber, os anúncios, as placas de rua, o rádio, a televisão, a mídia digital, dentre 

esses enunciados encontram-se os gêneros secundários jornalísticos que 

atravessaram a história e conquistaram os diversos espaços na contemporaneidade.        

A construção da primeira máquina de imprensa por Johannes Gutenberg 

contribuiu para a formação do jornal, bem como para origem do gênero jornalístico. 

Ao longo da história, os jornais foram utilizados para a divulgação de crônicas, 

denúncias e sobretudo, para a apresentação de artigos de opinião, carta ao leitor e 

editorial. Além disso, o jornal impresso alcança status e agrega inúmeros textos que 

colaboram para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. Para Faria (2007), o 

jornal nasce na França, especificamente, no século XV e a princípio a neutralidade e 

a objetividade das informações caracterizam o texto jornalístico em um produto 

“seco”, sem conotações de afetividade. Mas, no decorrer dos anos, os gêneros 
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jornalísticos conquistaram formas e estilos que mesclaram a sensibilidade e a aridez 

das informações no texto.     

Trabalhar com esses textos na sala de aula requer do professor habilidades 

linguísticas e discursivas que compreendam a riqueza dos gêneros jornalísticos, isto 

é, dos gêneros do discurso, que, para Bakhtin (2010), são elementos infinitos e 

relativamente estáveis que comportam estilo, elementos composicionais e conteúdo. 

O estilo, os elementos composicionais e o conteúdo dos gêneros jornalísticos 

permitem ao docente explorar os recursos argumentativos e as estratégias 

discursivas, a partir dos marcadores discursivos utilizados pelos autores, e da 

composição linguística dos gêneros.  

 

No campo jornalístico, além da divisão de gêneros jornalísticos que seriam os 
gêneros do jornalismo, também existe uma divisão do fazer jornalístico em 
gêneros de jornalismo. Informativo, interpretativo, de aprofundamento, 
investigativo, opinativo, diversional e de precisão seriam gêneros de 
jornalismo. Existiriam, assim, “jornalismos”. Ao se defender a existência de 
“jornalismos”, está-se defendendo diferentes competências e técnicas. Talvez 
se possa falar no emprego de dadas competências, mas não acreditamos 
que se possa falar em diferentes competências para diferentes “jornalismos”. 
Se assim for, as competências do fazer jornalístico, da instituição social 
jornalística, deveriam incluir ações ligadas a divertir e entreter, por exemplo. 
(SEIXAS, 2009, p.156-157) 
 

 
Os diferentes jornalismos e o fazer jornalístico compreendem a complexidade 

dos gêneros discursivos, o seu estudo e, principalmente, a necessidade de explorá-

los na sala de aula, pois, para entender as diversas esferas do jornalismo, 

desenvolver as competências e técnicas necessárias, é mister que os alunos sejam 

imersos na análise e reflexão dos elementos composicionais e do conteúdo que 

constituem os gêneros jornalísticos.      

Dentre os gêneros jornalísticos utilizados pelos autores de livro didático 

encontram-se o artigo de opinião, a carta ao leitor e o editorial.  

 

o artigo de opinião, em geral, se organiza seguindo a linha  argumentativa, 
iniciando com a identificação do tema em estudo, acompanhando seus 
antecedentes e alcance, seguindo uma tomada de posição, ou seja, quem o 
escreve usa de argumentos para formular uma tese, encerrar ou reafirmar 
uma posição já tomada no início do texto.(PETRONI e JESUS, 2008, p.75) 
 

Já a carta ao leitor,  
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as cartas são endereçadas à redação de revistas e jornais com diversos 
propósitos comunicativos, como opinar, agradecer, reclamar, solicitar, 
propor reflexões, relatar experiências, elogiar e criticar, entre outros. 
Algumas fazem referência a matérias publicadas em edições precedentes; 
há aquelas que comentam cartas anteriormente publicadas, e existem 
outras dirigidas a autores de artigos, à própria equipe da revista ou jornal, 
fazendo solicitações, sugestões ou alterações nos suportes. (CARVALHO, 
2008, p.95) 
 

Esses dois gêneros são excelentes recursos para a construção argumentativa 

dos alunos, além de possibilitar ao professor explicar elementos morfossintáticos a 

exemplo de vocativo, conectivos, operadores argumentativos, referenciação e a 

composição textual dos gêneros, como também explanar sobre a função social do 

jornal e a importância desses elementos no texto. Acredita-se que, após a exposição 

e a produção de atividades envolvendo todos os aspectos que compõem os gêneros 

jornalísticos artigo de opinião, carta ao leitor e editorial o discente seja capaz de 

produzir textos argumentativos.  

Vale lembrar que a exposição e o ensino dos aspectos composicionais, 

morfossintáticos e discursivos dos gêneros jornalísticos constituem a formação do  

diálogo entre o ensino e aprendizagem.  Além disso, a apresentação dos aspectos 

linguísticos e discursivos dos gêneros discursivos associados à produção textual e a 

leitura direcionam o discente para a sua formação crítica e reflexiva e, possibilita a 

compreensão da heterogenia da linguagem.       

 

Como em função da crítica às práticas escolarizadas da produção textual e 
da leitura ganhou força  a concepção de que o ensino/aprendizagem dessas 
práticas como interação verbal social tenha os gêneros do discurso como 
objeto de ensino, abre-se um novo diálogo, agora tendo como objeto de 
ensino, agora tendo como foco, além das noções de interação verbal  e 
dialogismo, a dos gêneros do discurso.(RODRIGUES, 2005, p.153) 

 

A leitura e a produção de textos são práticas de interação verbal e o ensino 

das particularidades discursivas, a exemplo dos marcadores discursivos, permite aos 

discentes compreender os aspectos linguístico, social e ideológico dos textos. Além 

disso, ajuda os alunos a entender as estratégias utilizadas pelos autores para 

convencer o interlocutor das ideias e dos pontos de vista colocados no texto. Assim, 

diante deste relato sobre o gênero jornalístico, na próxima seção discute-se a 

relevância do uso e das funções dos marcadores discursivos apresentados nos 

gêneros jornalísticos.                   
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2.2 A relevância do uso e das funções dos marcadores discursivos apresentados 

nos gêneros da esfera jornalística  

 

A cada três anos, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza Livros 

Didáticos, posteriormente LD, para que as escolas públicas escolham aqueles cuja 

organização esteja de acordo com a proposta de ensino da escola. No Programa 

Nacional do Livro Didático (doravante  PNLD) de 2012 a 2014, os docentes da 

Escola Estadual de Itabuna selecionaram a coleção Português: Literatura, Gramática 

e Produção de Textos, dos autores Leila Lauar Sarmento e Douglas Tufano para o 

Ensino Médio. A coleção está organizada em três grandes eixos: o primeiro aborda 

os conteúdos relacionados à literatura; o segundo, à gramática e o terceiro à 

produção de textos. Os três aspectos envolvem diversos tipos de textos, dentre eles, 

o jornalístico. Para Bueno (2011), o LD atual segue o modelo originado na década 

de 1960 e apresenta pequenas variações, isto é, leitura, compreensão e 

interpretação de textos; estudo do vocabulário; estudo dos tópicos gramaticais; 

produção de texto e alguns exemplares apresentam uma seção para a língua falada. 

Na obra em análise, encontra-se essa mesma classificação. 

Os docentes da área de Língua Portuguesa do Colégio Sesquicentenário 

(CISO) selecionaram o manual didático de Português Linguagens: Literatura, 

Produção de texto e Gramática, dos autores William Roberto Cereja e Thereza 

Cochar Magalhães.  Os autores dividiram o manual didático em quatro unidades. 

Nestas, encontram-se capítulos que são constituídos de conteúdos acerca da 

literatura, língua e produção de textos.  Percebe-se essa classificação a partir da 

demonstração do sumário a seguir: 
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Figura 3 – Sumário do manual didático. 
Fonte: CEREJA, William Roberto: MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português Linguagens 2: 

Literatura, Produção de Texto e Gramática. São Paulo: Saraiva, 2010  

    

Certamente, a classificação acima transita em duas dimensões linguísticas, a 

estruturalista e a aplicada. Na primeira, os autores apresentam os conceitos e 

concepções acerca dos itens morfológicos. Já na segunda, há a aplicação dessas 

concepções na construção do texto, além disso, os tópicos semântica e discurso 

deixam claro que os autores adotam parâmetros da Linguística Aplicada.     

No PNLD, o parâmetro utilizado para a escolha dos livros didáticos são as 

diretrizes dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) e algumas instituições 

escolares, também as Orientações Curriculares do Estado. Segundo os Parâmetros 

Curriculares  ser falante e usuário de uma língua pressupõe:  
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A utilização da linguagem na interação com pessoas e situações, 
envolvendo: 
- desenvolvimento da argumentação oral por meio de gêneros como o 
debate regrado; 
- domínio progressivo das situações de interlocução, por exemplo, a partir 
do gênero entrevista; 
- o conhecimento das articulações que regem o sistema linguístico, em 
atividades de textualização: 
- conexão 
- coesão nominal 
-coesão verbal 
-mecanismos enunciativos 
A leitura plena e produção de todos os significativos, implicando: 
- caracterização dos diversos gêneros e seus mecanismos de articulação; 
- Leitura de imagens 
- percepção das sequências e dos tipos no interior dos gêneros; 
- paráfrase oral, com substituição de elementos coesivos, mantendo-se o 
sentido original do texto.(PCN, 2002, p.61) 
 

Nos PCN, os princípios dialógicos da linguagem e a necessidade de 

apresentar aos alunos os diversos tipos de gêneros discursivos do ponto de vista da 

oralidade e da escrita, e o ensino dos mecanismos linguísticos que constituem a 

progressão temática e a organização do texto são trazidos à tona. A partir desse 

parâmetro, os gêneros jornalísticos artigo de opinião e editorial, evidenciam todos os 

aspectos contemplados nos PCN, pois esses gêneros caracterizam-se por exprimir 

nas diversas camadas textuais os diversos aspectos da conexão referencial e 

conectiva  e da textualização, a exemplo dos marcadores discursivos e da 

coerência. Bueno (2011, p.84) diz que os PCN recomendam que os LD trabalhem 

com os gêneros da imprensa. Contudo, há poucos trabalhos descrevendo-os com 

finalidades didáticas, o que provavelmente fez com que as coleções tratassem os 

gêneros jornalísticos, bem como os literários, procurando defini-los teoricamente, 

para só depois partir para as atividades. 

No caso das coleções em análise,  primeiro os autores apresentam o exemplo 

do gênero que será estudado, logo após, questões de leitura e interpretação de 

textos e, por fim, a definição e as características. Ou seja, não se observam 

diretamente as particularidades, as atividades também não permitem aos alunos 

compreendê-las. Percebe-se essa constatação a partir dos fragmentos extraídos do 

manual didático dos autores Leila Lauar Sarmento e Douglas Turfano. 
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Figura 4 -  Demonstração da apresentação do capítulo correspondente ao trabalho com o 
gênero artigo de opinião. 

Fonte: SARMENTO, Leila Lauar: TUFANO, Douglas. Português: Literatura, Gramática, 
Produção de Texto. São Paulo: Moderna, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Proposta de atividade sobre o gênero artigo de opinião. 
Fonte: SARMENTO, Leila Lauar: TUFANO, Douglas. Português: Literatura, Gramática, 

Produção de Texto. São Paulo: Moderna, 2010. 



63 
 

 

Figura 6 – Apresentação das características textuais do artigo de opinião 
Fonte: SARMENTO, Leila Lauar; TUFANO, Douglas. Português: literatura, 

gramática, produção de texto. São Paulo:Moderna, 2010. 

 
Acredita-se que a exposição do conteúdo a partir dessa ordem, ou seja, 

leitura de um artigo de opinião, atividade e a apresentação das características não 

contribui para que o discente compreenda as particularidades linguísticas e 
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discursivas do gênero, bem como produza artigos de opinião seguindo todos os 

aspectos que o compõem.  

Vale ressaltar que o manual didático é apenas um dos suportes 

metodológicos e os autores não têm a obrigação de abarcar todas as concepções 

linguísticas acerca da construção de bons produtores de textos capazes de articular 

as ideias e defender um ponto de vista. Diante desta constatação, acredita-se que a 

princípio os docentes deveriam  a partir do artigo de opinião apresentado pelos 

autores do LD, marcar os mecanismos linguísticos utilizados pelo locutor do texto 

para demarcar o seu ponto de vista e também a partir de observações no quadro 

branco ou slides  a funcionalidade do gênero e a sua importância para a esfera 

jornalística e, principalmente a predominância da tipologia argumentativa  Em 

relação à atividade, realizar algumas adaptações, por exemplo, na pergunta nº 01, 

solicitar ao discente que estabeleça um paralelo entre as características tipológicas, 

entre os textos narrativos e  argumentativos, exemplificando-os. Essa constitui 

apenas uma sugestão para o docente explorar melhor o que é apresentado no 

manual didático.    

 Outro aspecto a considerar, apontado por Bueno (2011) é a atualidade das 

informações, uma vez que as informações nos gêneros jornalísticos são efêmeras, 

nesse caso, os autores sugerem trabalhar comparando textos a partir de temáticas 

semelhantes e estimular o aluno a estabelecer as diferenças linguísticas e 

discursivas presentes nos textos. 

Estimular o aluno a estabelecer diferenças linguísticas e discursivas no texto 

é fazê-lo penetrar nos ambientes que pertencem ao textual e discursivo dos gêneros 

da esfera jornalística. Essa imersão desenvolve os aspectos comunicativos no que 

se refere à oralidade e a escrita e os faz compreender todas as características que 

compõem os textos jornalísticos. 

Os autores dos manuais didáticos buscam estabelecer a relação entre as 

características linguísticas e discursivas dos gêneros apresentados, principalmente 

os jornalísticos, no entanto, eles ainda restringem apenas ao linguístico do ponto de 

vista do estruturalismo, embora as coleções em análise apresentem traços 

discursivos. Em relação aos gêneros jornalísticos ainda é carente. E também não 

apresentam atividades de cunho discursivo, a exemplo das funções de referenciação 

e as funções da linguagem. Cardoso e Grillo (2003) dizem que as condições 
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enunciativas presidem toda produção de linguagem, ou seja, a esfera da 

comunicação, identidade social dos interlocutores, finalidade, concepção do 

referente, suporte material e natureza do intercurso.  

Esses aspectos, apontados por Cardoso e Grillo (2003), geralmente são 

descartados na análise dos gêneros discursivos. Na maioria das vezes, alguns 

exemplares apresentam características, a saber: interdiscurso, referente e esfera da 

comunicação, de modo separado, sem contextualização e o uso de algum gênero 

discursivo. No caso da coleção em análise, especificamente, no tópico artigo de 

opinião e editorial, esses pontos são ignorados.  

Outros aspectos que devem ser considerados são os aspectos 

composicionais e o conteúdo dos gêneros discursivos, em especial, o artigo de 

opinião e o editorial. Os autores apresentam a estrutura de modo sucinto e os temas 

são genéricos, por exemplo, pena de morte e fome.  Logo em seguida, a proposta 

de atividade é a construção de um artigo e de um editorial. Os autores não 

apresentam a especificidade dos gêneros: o contexto, a intenção comunicativa, a 

predominância da tipologia argumentativa, os aspectos coesivos e de coerência, o 

conhecimento partilhado, os frames e também as tipologias descritiva e narrativa 

que alguns artigos de opinião e editoriais apresentam. 

Portanto, o trabalho com os gêneros da esfera jornalística, em especial, o 

artigo de opinião e o editorial ainda é muito incipiente e não considera as discussões 

acerca do trabalho com os gêneros discursivos. Além disso, ignora o que é apontado 

pela UNESCO e reiterado pelos PCN (2002) , que são os quatros saberes, isto é, o 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e a aprender 

a ser. Ignora também o que é posto pelos PCN (2002) para a construção das 

competências e habilidades no eixo das linguagens verbal, não verbal e digital, dos 

conhecimentos acerca de signo e símbolo, denotação e conotação, gramática, texto, 

interlocução, significação e dialogismo, é necessário que o professor, utilize a 

linguagem nos três níveis de competência: 

 Nos níveis Interativo, gramatical e textual; 

 Nos níveis de leitura e interpretação de textos;  

 E que o discente coloque-se como protagonista na produção e 

recepção de textos e aplique as tecnologias da comunicação e da 

informação em situações relevantes. 
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Os gêneros da esfera jornalística apresentados nos manuais em análise 

proporcionam o desenvolvimento dessas habilidades e competências, no entanto, os 

autores não apresentam atividades para que o professor possa trabalhar a partir dos 

três níveis apontados pelos PCN. A partir dessa constatação, é necessário que os 

autores do manual didático introduzam os gêneros discursivos, tendo em vista o que 

descrevem os PCN e as novas teorias dos gêneros do discurso. Porque tornar o 

discente capaz de articular ideias, usar os mecanismos de articulação e de 

coerência, defender um ponto de vista e posicionar-se de modo crítico e reflexivo, 

constitui uma tarefa que induz o discente a conhecer as características e 

particularidades dos diversos mecanismos linguísticos e aportes metodológicos.  

Dentre os itens linguísticos que contribuem para a construção de textos com as 

ideias articuladas estão os marcadores discursivos.  

Nas coleções em análise, não existe uma seção específica sobre os 

marcadores discursivos. Percebe-se nos manuais que os conteúdos gramaticais 

explorados são de natureza morfológica, a saber: substantivo, artigo, verbo, dentre 

outras. No manual didático dos autores William Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães, a apresentação do conteúdo gramatical ressalta mais características 

discursivas do que estruturalistas. Os autores, a princípio, procuram construir o 

conceito a partir de um gênero do discurso, no caso do advérbio um quadro de 

Georges de La Tour, logo após, o conceito e por fim os valores semânticos. 

Conforme a demonstração a seguir: 
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Figura 7 – Construindo o conceito de advérbio. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português linguagens: 

Literatura, Produção de Texto e Gramática. v. 02  7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010 
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Figura 8 – Apresentação do Conceito de Advérbio e dos valores semânticos. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português linguagens: 

Literatura, Produção de Texto e Gramática. v. 02  7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010 
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Acredita-se que, no tópico valores semânticos, os autores poderiam 

apresentar as características linguístico-discursivas dos advérbios e das locuções 

adverbiais, uma vez que nos textos esses itens linguísticos carregam valores 

morfológicos, sintáticos, semânticos e discursivos. Além da capacidade de articular 

as ideias, os advérbios e as locuções adverbiais orientam o discurso e guiam as 

inferências dos interlocutores. 

 Assim, nesse momento os autores poderiam dizer que os advérbios 

assumem outras funções, nesse caso, constituem-se como marcadores discursivos 

e assim, a seção intitulada uso e reflexão estaria mais de acordo com os parâmetros 

da Pragmática e da Gramática de Texto. Conforme Fiorin (2011) os estudos da 

Pragmática centram-se no uso e nas condições que lideram a utilização da 

linguagem, dentre elas, a enunciação que se caracteriza a partir do ato de produzir 

enunciados, uma vez que alguns fenômenos linguísticos só são compreendidos em 

função do ato de enunciar. Dentre esses fenômenos, os marcadores de espaço, por 

exemplo, os advérbios de lugar (aqui e lá). 

 No manual de Leila Lauar  Sarmento e Douglas Tufano,  o capitulo reservado 

para o advérbio agrega também as conjunções, as preposições e as interjeições. 

Mas a exposição dos conteúdos gramaticais é semelhante, a diferença é que o 

número de textos é maior e também há uma exploração maior dos gêneros 

discursivos, a saber: histórias em quadrinho e textos literários.  

Em relação aos manuais em análise, o uso e a função dos marcadores 

discursivos ainda são incipientes. Os autores apresentam apenas as categorias 

gramaticais dos advérbios, preposições, conjunções, locuções, verbos e pronomes. 

Ademais, os autores não explicitam as particularidades discursivas desses itens 

linguísticos, que são elementos que contribuem na articulação e organização das 

ideias nos textos.      

As concepções tradicionalistas ainda transitam na sala de aula, 

especificamente no ensino de língua materna em relação aos marcadores 

discursivos. Essa nomenclatura ainda é desconhecida por muitos professores de 

língua materna e o ensino restringe-se apenas à conexão entre os períodos e a 

função subordinativa dos conectivos. 

Acredita-se que seja necessário rever as concepções que circulam nas aulas 

de Língua Portuguesa, pois, como já dissemos os marcadores orientam o discurso e 
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colaboram para que o locutor convença o interlocutor de que as ideias presentes no 

texto oral ou escrito são verdadeiras. Para  Portolés (2001, p.155), “los nuevos 

conocimientos sobre marcadores discursivos también facilitan su enseñanza tanto a 

estudiantes extranjeros, como a hispanoblantes que pretendan mejorar sus recursos 

para la redacción”. O ensino dos marcadores discursivos também é relevante  para 

que os estudantes de Língua Portuguesa desenvolvam textos mais coerentes e 

coesos.  

Conhecer bem as funções que executam os marcadores discursivos no texto 

possibilita ao docente/discente, bem como aos profissionais que trabalham 

diretamente com a produção de textos escritos, escrever textos coerentes, coesos e, 

sobretudo, orientar a argumentação para os interesses dos locutores e conduzir o 

interlocutor a aceitar o que está posto. Além disso, trabalhar na sala de aula com os 

marcadores contribui para que o discente compreenda as marcas do implícito e do 

subentendido que estão presentes no texto e possibilita ao discente eleger o 

membro discursivo que mais condiz a sua intenção comunicativa.  

 

Esta posibilidad de múltiples respuestas hace aconsejable que sea el propio 
profesor quien proponga los marcadores y que sea el alumno quien, en un 
principio, deba ordenar o elegir entre unos miembros del discurso ya 
expresos para pasar después a proponerlos si no están presentes. En este 
cometido, es conveniente recurrir a la disposición gráfica más aclaradora. 
(PORTOLÉS, 2001, p.158) 

 

Acredita-se ainda que dar ao aluno a autonomia para escolher o conector 

adequado para usar no momento da escrita não seja uma tarefa fácil, porque a 

princípio é necessário romper com o paradigma de que o marcador é um advérbio, 

uma preposição ou conjunção. Assim, discutindo o marcador a partir de algum 

gênero discursivo na sala de aula ou através dos itens gramaticais que estão 

presentes nos manuais didáticos ou gramaticas, o discente pode perceber que as 

inferências inseridas no texto são como uma estratégia que lhe possibilita 

compreender os mecanismos de coesão, coerência e argumentação.  Além disso, o 

professor de língua materna precisa saber quais as funções e categorias a que 

pertencem o marcador e também que o marcador não agrupa apenas palavras ou 

partes do texto.  

Outra estratégia  que é possível ensinar a partir dos marcadores discursivos é 

o da argumentação e persuasão. Pois,    
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a argumentação é vista como uma atividade que demanda competências 
cognitivo-discursivas particulares  (de identificação, produção de 
argumentos) a serem, elas próprias, adquiridas e desenvolvidas através de 
práticas educacionais específicas. (LEITÃO, 2011, p.16) 

 

E dentre essas práticas educacionais específicas estão o ensino da 

argumentação e dos marcadores a partir dos gêneros discursivos, sobretudo 

aqueles em que a presença da argumentação seja predominante, por exemplo, os 

artigos de opinião e os editoriais. São gêneros em que os locutores precisam 

argumentar para convencer o interlocutor de que os fatos relatados são verdadeiros 

ou convidá-lo a participar de algum movimento de protesto. 

Assim, a partir dos conhecimentos dos marcadores discursivos, os discentes 

que são sujeitos sociais e historicamente situados, construirão sentidos e 

perceberão a realidade que os cerca. Nesse sentido, o manual didático compõe 

apenas uma das peças metodológicas que o professor pode apoderar-se, vários 

manuais didáticos apresentam uma gama de gêneros discursivos e detalhes 

linguísticos que contribuem na árdua tarefa de ensinar os alunos as diversas 

funções linguístico-discursivas dos marcadores discursivos. 
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CAPÍTULO 3 
CONCEPÇÕES LINGUÍSTICAS E A ANÁLISE LINGUÍSTICO-DISCURSIVA  DOS 

MARCADORES DISCURSIVOS NOS MANUAIS DIDÁTICOS 

 
Apresentam-se, neste capítulo, as análises dos artigos de opinião e editoriais 

encontrados nos dois manuais didáticos. Além disso, uma breve exposição das 

concepções linguísticas adotadas pelos autores dos manuais didáticos, 

especificamente sob a perspectiva da Pragmática e da Argumentação, tendo como 

foco os marcadores discursivos.   

 

3.1 Concepções linguísticas acerca dos marcadores discursivos nos manuais 
didáticos 

 

O estudo dos fenômenos linguísticos transita nas diversas esferas 

linguísticas, dentre elas, a Pragmática e a Argumentação.  Assim, a análise dos 

marcadores discursivos nos manuais didáticos a partir dessas duas correntes da 

Linguística terá que partir do princípio de que a linguagem constitui-se através do 

uso e que os aspectos históricos e sociais contribuem para a formação linguística 

dos sujeitos. Nesse sentido,  

 

a Linguística Pragmática descreve  a  língua sob o ponto de vista do seu 
uso, isto é, em relação aos seus usuários. Ela examina as atuações 
linguísticas (atos de falas), ou seja, os enunciados comunicativos, levando 
em consideração os contextos e as situações de fala nas quais estão 
inseridos. Ela procura esclarecer a relação existente entre as proposições e 
seus enunciados sob a forma dos atos de fala. (SCHMIDT, 1978, p.30) 
 

    

Os atos de fala são produzidos em contextos históricos e sociais nos quais os 

sujeitos estão inseridos. A análise dos fenômenos linguísticos a partir dessa 

perspectiva exige do analista entender os fatores contextuais que contribuem para  

as particularidades linguístico-discursivas dos enunciados veiculados nas diversas 

situações sócio-históricas. Os sujeitos são seres que agem sobre o outro a partir da 

linguagem, isto é, a transformação social e comportamental dos sujeitos se dá a 

partir da intervenção dos interlocutores através do uso da língua. Assim, os autores 

dos manuais didáticos precisam a todo instante buscar mecanismos que atendam  

as necessidades linguísticas dos sujeitos. Vale enfatizar que não é uma tarefa fácil, 

pois não sabemos se os autores conseguiriam agrupar em uma única obra as 
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inúmeras funções dos itens linguísticos e os diferentes usos realizados pelos 

falantes. Reconhece-se que:   

 

en la mayoría de los enunciados hay ciertos rasgos que determinan su valor 
pragmático independientemente de su contenido informativo. Y estos rasgos 
ni siquiera pueden ser considerados siempre rasgos marginales, cuyo 
carácter excepcional confirmaría la regla a la que se oponen – lo que a lo 
sumo sería el caso para las interjecciones y las injurias - . Por el contrario, 
con frecuencia se trata de marcas imbricadas en la estructura sintáctica. ( 
ANSCOMBRE e DUCROT, 1994, p.31)

28
 

 

 

Isto quer dizer que o valor pragmático da maioria dos itens linguísticos 

consiste não apenas na configuração do seu conteúdo informativo, mas na 

imbricação que ocorre do ponto de vista sintático em sua natureza linguística.  As 

categorias gramaticais sob a ótica da Pragmática são heterogêneas e o uso que 

determina as suas funções nas situações comunicativas.  Em relação aos manuais 

didáticos que estão sendo analisados os autores buscam pisar no terreno da 

pragmática, contudo, predomina nas obras o estruturalismo.  

  Em alguns momentos do manual didático, os autores apresentam 

características pragmáticas, por exemplo, a atividade abaixo extraída do manual 

didático dos autores William Cereja e Thereza Cochar Magalhães: 

 

                                                             
28 Na maioria dos enunciados há certas particularidades que determinam seu valor pragmático 
independentemente de seu conteúdo informativo. E estas particularidades nem se quer podem ser 
considerados sempre particularidades marginais, cujo caráter excepcional  confirmaria a regra a que se opõem 
– o seria, por exemplo, o caso das interjeições e das injúrias. Ao contrário, com frequência se trata de marcas 
imbricadas na estrutura sintática.    (tradução nossa)   
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Figura – 9 Atividade acerca das conjunções. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português linguagens: Literatura, 

Produção de Texto e Gramática. v. 02  7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010 

 

Percebe-se nessa atividade que a preocupação do autor é mostrar que as 

conjunções, especificamente o mas, não exercem apenas a função prototípica e, 

sim assumem outros valores semânticos. Na língua em uso são recorrentes as 

mudanças dos valores pragmáticos dos itens gramaticais. É necessário  demonstrar 

ao discente essas transformações que acontecem ao usarmos os elementos que 

compõem a gramatica.  Esse tipo de atividade, certamente oportuniza os alunos a 

entender a funcionalidade dos mecanismos linguísticos e atribuir os valores 

pragmáticos de acordo a intenção comunicativa. Pois, 

 

de ahí que lleguemos a la conclusión de que sea preciso poder mencionar 
la enunciación desde el primer momento en el que se interpreta las 
conjunciones, y no sólo en un segundo análisis que hiciera una nueva 
interpretación pragmática de una lectura puramente informativa. 
(ANSCOMBRE e DUCROT,1994, p.33-34)

29
 

 

  O trabalho com as categorias gramaticas, sobretudo as conjunções, exige 

dos autores dos manuais didáticos, bem como dos professores de língua materna 

leitura e análise, além do conteúdo e perceber outras marcas linguísticas, a exemplo 

das inferências e a orientação argumentativa. De acordo com Anscombre e Ducrot 

(1994), a primeira leitura configura o início da interpretação e é partir da segunda  

que inicia uma análise pragmática. Nela, há  interpretação das outras funções que 

os itens gramaticais exercem no texto. Nesse sentido, precisa-se romper com o 

paradigma estruturalista para alcançar as categorias pragmáticas e argumentativas, 

a saber, o contexto e as escalas argumentativas. Ademais,   

 

pela prática da leitura e da produção de texto, sabe-se que as chamadas 
conjunções são elementos de fundamental importância na organização 
textual. Ao observar, no entanto, os estudos sobre estas formas, vemos que 
elas, nas gramáticas escolares de largo uso no Brasil, se limitam a repetir a 
classificação das conjunções em coordenativas e subordinativas, repetindo, 
também, a subclassificação ali existente. Esta taxonomia, tal como estas 
gramáticas a apresentam hoje, se repete há pelo menos uns cinquenta 
anos. (GUIMARÃES, 2001, p.35)      

 

                                                             
29

 Chegamos a conclusão de se que seja preciso poder mencionar a enunciação desde o primeiro momento no 
que se interpreta as conjunções, e não só em uma segunda análise que se faz uma nova interpretação 
pragmática de uma leitura puramente informativa. (tradução nossa) 
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Essa perspectiva estritamente estruturalista perdurou durante muito tempo 

nas gramaticas e nos manuais didáticos. Mas, como já foi dito antes, os manuais 

didáticos analisados não apresentam totalmente essa visão, certamente porque  o 

advento das novas correntes linguísticas, por exemplo, a Argumentação contribuiu 

para a formulação de gramáticas  e manuais didáticos mais contextualizados.  

Na perspectiva da argumentação os manuais didáticos analisados 

apresentam gêneros discursivos que cooperam para que os discentes produzam 

textos argumentativos. Percebe-se o uso desses gêneros a partir do exemplo citado 

por Leila Lauar Sarmento e Douglas Tufano. Nesse exemplo, os autores apresentam 

o gênero e a proposta de atividade que permite ao discente encontrar os 

argumentos utilizados pelos locutores do texto, mas não se esforçam em fazê-lo 

compreender as estratégias discursivas. 

 

 

 

 

 

 

Figura – 10 Apresentação do gênero editorial. 
Fonte: SARMENTO, Leila Lauar; TUFANO, Douglas. Português: literatura, gramática, 

produção de texto. São Paulo:Moderna, 2010. 
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Figura 11 – Atividade relacionada ao gênero editorial. 
Fonte: SARMENTO, Leila Lauar; TUFANO, Douglas. Português: literatura, gramática, 

produção de texto. São Paulo:Moderna, 2010. 

 

Espera-se que proporcionar atividades que conduzam os discentes a 

compreender as estratégias discursivas seja o grande calcanhar de Aquiles para os 

autores dos manuais didáticos, porque alguns mecanismos já foram estudados na 

primeira série do ensino médio, como, a citação, o discurso, o interdiscurso. Vale 

salientar que essas estratégias são discutidas separadamente e os textos utilizados 

geralmente, pertencem à categoria literária.  

Mas, a atividade acima não apresenta as estratégias discursivas, no entanto, 

permite ao discente  desenvolver habilidades de leitura e interpretação de texto. 

Esse aspecto acredita-se que seja imprescindível para entender os mecanismos 

linguísticos que possibilitam a construção argumentativa nos textos.   Além de que, 

compreender o texto constitui o primeiro passo para organizar e escolher os 

argumentos e  preparar a defesa do ponto de vista.  

Para a realização da defesa do ponto de vista, outros mecanismos linguísticos 

são ativados, a saber, a elocução e a entonação. Por isso:     
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em função do auditório presumido pelo orador é que as estratégias 
discursivas são selecionadas, os argumentos são escolhidos e ordenados, e 
se tem uma ideia sobre o que pode ou não ser dito sobre determinado 
assunto. Em outras palavras, invenção, disposição, elocução e ação são 
determinadas em função da audiência. O orador experiente, inclusive, sabe 
improvisar, isto é, tem sensibilidade para detectar e interpretar os sinais, 
mais ou menos implícitos, que as reações da plateia lhe fornecem. (SEIDE 
2012, p.120)      

   

São as condições expostas pelo auditório que determinam a ação dos 

interlocutores e as estratégias que os mesmos irão utilizar. De acordo com Leitão 

(2011), independente do contexto discursivo, no jogo argumentativo, são ativados 

outros mecanismos, isto é, são itens que produzem uma negociação entre as partes, 

as divergências e as convergências são motivadas a partir da relação entre os 

pontos de vista apresentados.        

 Por fim, vários fatores são relevantes para que os autores de manuais 

didáticos adotem totalmente a perspectiva da Pragmática e da Argumentação. Não 

há condições de contemplar todas as correntes linguísticas, porque os livros não 

podem ter um número elevado de páginas, uma vez que existem os custos de 

produção. Além disso, a predominância do ensino estruturalista, a sociedade em 

geral cobra o ensino de gramática e dos gêneros literários, pois acredita que uma 

boa produção de texto está atrelada ao domínio das regras gramaticais. Sabe-se 

que a produção de texto está associada a inúmeros fatores, como, a leitura, a 

reescrita, ao conhecimento dos elementos de conexão e coesão, ao domínio das 

características de diversos gêneros discursivos. 

Além da discussão acerca do manual didático, vale ressaltar que o vilão da 

ausência do ensino das estratégias argumentativas não é apenas o manual didático, 

outros vilões também protagonizam essa cena, a saber,  a ausência de qualificação 

dos  professores de língua materna. Nesse caso, é  necessário destacar que a 

maioria dos profissionais de educação não têm condições do ponto de vista 

financeiro e também não são incentivados pelas instituições as quais estão 

vinculados.  

Atrelada à carência de qualificação dos professores de língua materna, 

encontram-se a gestão administrativa e pedagógica e os exames, embora alguns 

processos seletivos atendam as perspectivas da Pragmática e Argumentação. 

Assim, no ensino de língua, a partir das vertentes pragmáticas e argumentativas é 

solicitado ao sujeito vê-las como instrumentos de ação que recai sobre o interlocutor.  
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Diante do exposto, é necessário que  a linguagem seja vista como uma forma 

de ação sobre os interlocutores, ação que traz consigo as intenções comunicativas, 

os objetivos de modificar e transformar as condições comportamental e social dos 

emissores, receptores, isto é,  dos professores, alunos e autores de livros didáticos 

no Brasil. 

 

3.2 Manuais Didáticos – uma análise: marcadores discursivos em artigos de opinião 

e editoriais  

 

No Manual didático dos autores Leila Lauar Sarmento e Douglas Tufano. 

Português: literatura, gramática, produção de texto, encontram-se os seguintes 

gêneros jornalísticos: notícia, artigo, editorial e carta ao leitor. Desses, predominam 

a notícia e o artigo de opinião, de acordo com a tabela abaixo: 

 

               Tabela 1 – Quantidades de Gêneros da Esfera Jornalística no Manual Didático 
 

Gêneros Jornalísticos Número Percentual 

Artigo de Opinião  18 47,36% 

Notícias 16 42,10% 

Editorial 2 5,27% 

Carta ao leitor 2 5,27% 

Total 38 100% 

Fonte:SARMENTO, Leila Lauar; TUFANO, Douglas. Português: literatura, gramática, produção de 
texto. São Paulo: Moderna, 2010. 
 

Além de carta ao leitor, de artigo de opinião, do editorial e notícias existe no 

manual didático em análise, o gênero jornalístico reportagem, no entanto, não fará 

parte da análise. Para análise foram selecionados, desse manual didático, quatro 

artigos de opinião e dois editoriais. Na análise foram considerados os MDs mas, 

então, além disso, como, aos poucos e quanto.   

No manual didático dos autores William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães, há um número menor de gêneros da esfera jornalística e também 

apresenta o gênero reportagem, no entanto, não fará parte da análise, assim como, 

as notícias e a carta ao leitor. Os MDs que foram analisados são: portanto, não, 

assim, aí e primeiro.    
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               Tabela 1 – Quantidades de Gêneros da Esfera Jornalística no Manual Didático 
 

Gêneros Jornalísticos Número Percentual 

Artigo de Opinião  07 41,17% 

Notícias 06 35,29% 

Editorial 1 5,90% 

Carta ao leitor 3 17,64% 

Total 17 100% 

Fonte: CEREJA, Willliam Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português Linguagens 2: 
Literatura, Gramática e Produção de Texto. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2010 

                
Percebe-se, a partir das tabelas, que os autores Leilar Lauar e Douglas 

Tufano trabalham mais com os textos jornalísticos. Esses dados também validam a 

informação apresentada nessa pesquisa, que os autores William Cereja e Thereza 

Cochar expõem mais gêneros da esfera literária. 

 Para análise do primeiro manual didático organizado por Leilar Lauar e 

Douglas Tufano, foram selecionados quatro artigos e dois editoriais.  

Não se optou por apenas um marcador discursivo, porque o objetivo é 

apresentar o comportamento linguístico-discursivo dos conectores nos textos 

selecionados, tendo em vista que com a análise, os interlocutores percebam que 

essas unidades exercem outras funções além das prototípicas e também expor para 

os discentes e docentes a importância dos MDs na articulação das ideias no texto, 

na formulação das orientações argumentativas e na produção das inferências.  Na 

análise são apresentadas  as funções de cunho sintático, bem como as discursivas, 

sobretudo em relação à escala argumentativa e a foça argumentativa dos 

marcadores discursivos. Vale ressaltar que no manual didático de William Cereja e 

Thereza Cochar Magalhães, os autores priorizaram mais os gêneros literários, 

embora reservem uma seção para os gêneros da esfera jornalística. Já o manual 

dos autores Leila Lauar Sarmento e Douglas Tufano, há uma quantidade menor de 

gêneros literários e o espaço para os gêneros da esfera jornalística, charges e 

historinha em quadrinhos é bem maior.   

O primeiro texto pertence ao manual didático de Leila Lauar Sarmento e 

Douglas Tufano apresenta uma temática que faz parte do ambiente educacional. A 

construção dos argumentos também transita nas esferas dialógicas e 
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argumentativas. Na análise, percebe-se que há um diálogo entre os locutores e os 

interlocutores, em outras palavras, o autor do artigo dialoga com alunos, corpo 

docente, enfim todo o sistema educacional que vivenciou ou vivencia o problema do 

bullyng. 

  Texto 0130  

Bullying e incivilidade 

O bullying não é um fenômeno moderno, mas hoje os pais estão bem 

preocupados porque parece que ele se alastrou nos locais onde há grupos de 

crianças e jovens, principalmente na escola. Todos têm receio de que o filho seja 

alvo de humilhação, exclusão ou brincadeiras de mau gosto por parte dos colegas, 

para citar exemplos da prática, mas poucos são os que se preocupam em preparar o 

filho para que ele não seja autor dessas atividades. 

Quando pensamos no bullying, logo consideramos os atos violentos e 

agressivos, mas é raro que os consideremos como atos de incivilidade. Vamos, 

então, refletir a respeito desse fenômeno sob essa ótica. 

Por que é que mesmo os adultos que nunca foram vítimas de atos de 

violência, como assalto ou furto, sentem uma grande sensação de insegurança nos 

espaços públicos? Simples: porque eles sentem que nesses locais tudo pode 

acontecer. A vida em comunidade está comprometida, e cada um faz o que julga o 

melhor para si sem considerar o bem comum. 

Outro dia, vi uma cena que exemplifica bem essa situação. Em uma farmácia 

repleta de clientes, só dois caixas funcionavam, o que causou uma fila imensa. Em 

dado momento, um terceiro caixa abriu e o atendente chamou o próximo cliente. O 

que aconteceu? Várias pessoas que estavam no fim da fila e outras que 

aguardavam ainda a sua vez correram para serem atendidas. Apenas uma jovem 

mulher reagiu e disse que estavam todos com pressa e aguardando a sua vez. Ela 

se tornou alvo de ironias e ainda ouviu um homem dizer que “a vida é dos mais 

espertos”. Essa cena permite uma conclusão: a de que ser um cidadão responsável 

e respeitoso promove desvantagens. 

 

                                                             
30

 Texto de autoria de Rosely Sayão do Jornal Folha de São Paulo publicado em 06 de março de 2008 no 
Caderno Equilíbrio. No manual de didático localiza-se na p.465-466 
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É esse clima que, de um modo geral, reina entre crianças e jovens: o de que 

ser um bom garoto ou aluno correto não é um bem em si. Além disso, as crianças e 

os jovens também convivem com essa sensação de insegurança de que, na escola, 

tudo pode acontecer. Muitos criam estratégias para evitar serem vistos como frágeis 

e se tornarem alvo de zombarias. Tais estratégias podem se transformar em atos de 

incivilidade.       

 

 

O título, os argumentos e o uso de elementos linguísticos e extralinguísticos 

constituem a configuração textual e discursiva do texto “Bullyng e incivilidade”. Os 

sujeitos que pertencem ao ambiente educacional e o autor conversam, porque o 

tema afeta milhares de crianças que frequentam escolas e a partir da leitura do 

texto, surgem perguntas que as respostas ainda não são satisfatórias, a saber: o 

que fazer com as crianças que praticam o bullyng e são vítimas de bullyng? A visita 

ao psicólogo resolve? A expulsão do aluno resolve? O castigo? E as consequências 

físicas e psicológicas? Essas questões são evidenciadas, principalmente quando o 

locutor narra às cenas.         

A partir do título, visualiza-se a primeira premissa, isto é, o jogo dialógico e 

dialético entre as palavras Bullyng e incivilidade. Estamos diante de um termo inglês 

que em sua semântica constitui os significados de violência, preconceito e ato ilícito. 

O léxico incivilidade apresenta também atos contrários provocados pela presença da 

prefixo in. Esse jogo iniciado no título atravessa o texto e, possivelmente conquiste o 

interlocutor, pois se trata de uma temática, reiterando o que foi dito antes, que 

pertence ao ambiente educacional e a sociedade em geral.  

Além disso, a presença de marcadores discursivos contribui para a 

construção do projeto discursivo dos interlocutores e estabelece algumas premissas 

e inferências. Por exemplo, no trecho extraído do texto em análise encontra-se o MD 

mas e as seguintes considerações sintáticas e discursivas. 

 

Todos têm receio de que o filho seja alvo de humilhação, exclusão ou 

brincadeiras de mau gosto por parte dos colegas, para citar exemplos da prática, 

mas poucos são os que se preocupam em preparar o filho para que ele não seja 

autor dessas atividades. (ibidem, p.465). 



82 
 

 

A força argumentativa do conector mas, embora incida a atenuação do 

argumento a partir do uso do MD poucos, em sua essência prototípica, conserva o 

valor adversativo, entretanto, analisando sob a ótica discursiva o  mas desencadeia 

inúmeras inferências. No texto supracitado, as seguintes funções e argumentos 

oriundos do uso do conector são: 

 

(27) Na função subordinativa, isto é, o item subordina a oração principal.    

(28) Na função restritiva a partir do uso do MD poucos, ou seja, o  número   

pequeno de pais que se preocupam em preparar o filho para que não 

sejam autores De bullying. 

(29) Na escala argumentativa, o marcador todos perde força para o mas, 

uma vez que o conector adquire status afirmativo.   

(30) No enunciado, o MD pouco restringe o MD todos, apresentado no 

primeiro enunciado.    

(31) No enunciado, todos, representa o número de interessados 

preocupados e com medo que os filhos sofram humilhação, neste caso, a 

família, a sociedade e os país.  

(32) No enunciado, o marcador mas,  exerce a função contra-

argumentativa. 

    

Outro MD selecionado para análise foi o então, constatam-se as seguintes 

instruções sintático-discursivas do marcador no enunciado abaixo: 

 

Vamos, então, refletir a respeito desse fenômeno sob essa ótica. . (ibidem,  

p.465). 

 

O uso do verbo vamos na primeira pessoa do plural convida o leitor a refletir 

sobre a temática e também sob a ótica apresentada pelo locutor do texto. Esse 

convite também representa um jogo dialógico-argumentativo, uma vez que, 

possivelmente, a intenção do locutor seja persuadir o outro, ou seja, convencer o 

leitor a defender o argumento proposto pelo o locutor do artigo.  
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Os acordos e o jogo persuasivo continuam quando o locutor do texto utiliza o 

MD então. O marcador discursivo então sob a perspectiva de Portolés (2001) 

configura-se como um conector consecutivo. Entretanto, para a gramática tradicional 

é uma conjunção conclusiva. No enunciado selecionado para a análise do MD 

então, verificam-se as seguintes funções: 

 

(33) De concessão a partir do momento que o enunciador concede ao ponto 

de visto do outro. 

(34) De reformulação do argumento, ou seja, para convencer o outro o 

interlocutor concede ao ponto de vista do locutor, enquanto busca um 

argumento que o convença. 

(35) Na escala argumentativa o conector então pede força argumentativa a 

partir do momento que concede ao argumento do locutor. 

(36) Do ponto de vista prototípico31 exerce a função conclusiva. 

 

Além do conector então, outro MD analisado foi além disso, a partir do 

enunciado abaixo:  

 

 Além disso, as crianças e os jovens também convivem com essa sensação de 

insegurança de que, na escola, tudo pode acontecer. (ibidem, p.465). 

O MD, além disso, exerce as seguintes funções sintático-discursivas: 

 

(37) Adição de um membro discursivo ao outro. 

(38) Inclusão de outro ponto de vista. 

(39) Na escala argumentativa, a força argumentativa do conector é 

reforçada a partir do uso do conector também. 

(40) Apresenta a orientação argumentativa de que toda a sociedade sofre 

com a insegurança e que a escola é um lugar sem segurança. 

 

O segundo texto é um editorial. Nele o locutor apresenta também uma 

temática próxima dos discentes da escola pública, que é a desigualdade social. O 

                                                             
31

 De acordo com Neves (2011), considera o protótipo o membro que ostenta o maior número de propriedades 
que determinam uma categoria, isto é, há um conjunto de referentes ligados entre si por propriedades 
associativas que justificam a existência de uma classe comum.  
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locutor estabelece um paralelo entre as pessoas que sofrem com a fome 

desencadeada pela falta de trabalho e oportunidades profissionais e os milionários.  

O espaço geográfico que o locutor utiliza para estabelecer o paralelo é o Brasil e 

para fundamentar os seus argumentos usa o mecanismo da estatística, quando 

afirma que o Brasil ocupa a décima posição no ranking em relação aos milionários. 

Essa estatística possibilita o leitor problematizar o porquê de tanta pobreza e miséria 

em um país tão rico.  

 

Texto 0232  

Famintos e milionários  

Quase 40 milhões de pessoas passam fome no Brasil. No mundo são mais de 

um milhão de famintos. Isso significa que, para cada seis pessoas que habitam o 

planeta hoje, uma não tem o que comer. A proporção brasileira é ainda pior. Dados 

os 191 milhões de brasileiros, pelas contas do IBGE, mais de um a cada cinco 

cidadãos está sem comida no prato. Fixe essa constatação estarrecedora: um quinto 

da população daqui está com fome, em estágio de desnutrição ou subnutrição. 

Os números absurdos, inaceitáveis no escopo de uma civilização que vive o 

século XXI, com avanços de toda ordem, foram divulgados recentemente pela 

organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). E 

justamente o Brasil, celeiro do mundo, líder da produção de alimentos em vários 

itens, maior exportador global de carne, maior produtor de soja, trigo e similares, traz 

índices típicos de Terceiro Mundo logo neste quesito. 

O banco americano Merril Lynch entregou na semana passada o outro lado 

da moeda. Num levantamento realizado em parceria com a consultoria Capgemini, 

constatou que o número de milionários do mundo – incluídos na contabilidade 

apenas aqueles com ao menos US$ 1 milhão em caixa – chega a 8,6 milhões de 

felizardos. O Brasil contribui com 131 mil milionários – em dólar! – e está entre os 

dez primeiros no ranking dos países com mais milionários. É o retrato de seu 

histórico erro na divisão do bolo. A brutal, vergonhosa desigualdade social, uma 

praga que se alastra principalmente por falta de empenho geral por soluções 

efetivas para as camadas mais desassistidas, poderia ser facilmente sanada se, por 

                                                             
32

Texto de autoria de Carlos José Marques, diretor do editorial da Revista Isto É.,  publicado em 01 de julho de 
2009. No manual didático localiza-se na p.470-471 
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exemplo, os bilhões em recursos despejados para salvar bancos, multinacionais de 

carros e que tais fossem reorientados nessa direção. 

 Não vão, mas naturalmente é preciso pensar logo em saídas. Até quando 

será possível viver indiferente ao estado de desnutrição de tantas pessoas? É 

plausível admitir maior disparidade? Se cada um parar para pensar sobre o que 

fazer, desencadeando uma corrente de solidariedade intercontinental, com ações 

concretas, haverá mais esperanças para o fim do flagelo da fome. É tudo uma 

questão de prioridades e o mundo tem que despertar para a constatação de que 

essa é a maior delas.                  

 

O locutor do editorial apresenta um título “Famintos e milionários”, que chama a 

atenção do leitor e também resume todo o texto. Essa estratégia induz o leitor iniciar 

a leitura do texto. A partir de uma leitura mais atenta o leitor descobre a temática, 

reiterando que é a desigualdade social no Brasil, embora esteja no ranking entre os 

dez primeiros países com mais milionários.  

Além da temática, o locutor, as estratégias das questões e dos dados estáticos, 

contribuem para validar os argumentos, na defesa dos pontos de vista  e para que o 

leitor compreenda o projeto discursivo da instituição jornal.    

Além do maior número de informações, o autor do editorial redireciona alguns 

dos argumentos a partir do uso do MD mas, como é possível cotejar no fragmento: 

 

Não vão, mas naturalmente é preciso pensar logo em saídas. (ibidem, p.471)   

 

O enunciado acima apresenta as seguintes pressuposições para o conectivo 

mas: 

(41) Subordinação (função sintática ). 

(42) Adição, ao invés de oposição como sustenta a gramática tradicional.  

(43) A carga semântica do enunciado não se constitui de afirmação e 

direciona a argumentação, ou seja, o não ir implica em consequência.  

(45) Os sujeitos envolvidos são obrigados a pensar em estratégias para 

resolver o problema da desigualdade social. Além disso, exige dos atores 

envolvidos,  governo e sociedade em geral, solucionar as diferenças sociais.   
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(46) O conectivo mas exerce uma força argumentativa maior que o MD não, 

pois os sujeitos precisam pensar em saídas para o problema com extrema urgência.  

 

No artigo de opinião a seguir, o locutor utiliza um título que ativa a expectativa 

do leitor, pois não existe baleia voadora. Além do título, outra estratégia instigante 

para o leitor é o início com uma pergunta – Já imaginou carregar um animal de 17 

metros e cerca de 20 toneladas? – .Essas duas estratégias discursivas atreladas ao 

uso do MD no final do texto possibilita ao leitor entender a pergunta, o título e os 

objetivos do locutor do artigo de opinião. Leia o texto a seguir e observe o uso do 

conector mas.  

 

Texto 0333 

Baleia voadora 

Já imaginou carregar um animal de 17 metros e cerca de 20 toneladas? Foi o 

que integrante do Greenpeace fizeram, em janeiro de 2006, para cutucar as 

autoridades japonesas, que permitem a caça às baleias. O mamífero, encontrado 

morto na costa norte da Alemanha, foi transportado até a embaixada do Japão em 

Berlim, do lado de fora de um avião e preso com “cintos de segurança”. Mas a ação 

não teve o resultado esperado. Apesar das pressões por violar a moratória 

internacional em vigor desde 1986, o Japão continua caçando cerca de mil baleias 

todos os anos. 

 

No enunciado: Mas a ação não teve o resultado esperado. Apesar das 

pressões por violar a moratória internacional em vigor desde 1986, o Japão continua 

caçando cerca de mil baleias todos os anos. (ibidem, p.270). 

 

Nesse enunciado, o conectivo contra-argumentativo mas estabelece a ideia 

de oposição, como reza a gramática tradicional, e assim, coordena 

adversativamente a oração. Em síntese as funções do conector mas são: 

  

                                                             
33 Texto extraído da Revista Galileu. O texto foi publicado em fevereiro 2009 na Revista Galileu. No manual 
didático localiza-se na p.270. Além disso, como não tivemos o contato com o texto na integra, pois o autores 
utilizaram apenas um fragmento, depois de uma análise detalhada,  acreditamos que esse texto trata-se de um 
protótipo de artigo de opinião.    
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(47) Oposição. 

(48) Encadeamento da ideia do parágrafo e estabelecimento da conexão 

entre os blocos dos textos.  

(49) Apresentação das seguintes orientações argumentativas: Ineficiência da 

equipe, uma vez que não alcançou os objetivos; a despreocupação do Japão com o 

meio ambiente; A predominância de ideias capitalistas; a necessidade de repensar 

outras ações para interromper a caça de baleias no Japão, ou seja, o Japão a caçar 

as  baleias.  

(50) Na escala argumentativa encontramos as seguintes orientações 

argumentativas.                                                        

 

                 Orientação argumentativa 

 

 

antiorientado                                   coorientado 

 

 

1.O insucesso da ação                                1.O desrespeito do Japão às leis. 

 

2.E a frustração do Greenpeace                  2.A ignorância do Japão em relação              

                                                                   a ação do Greenpeace.  

 

3.Repensar outras estratégias para   

impedir de caçar as baleias. 

                Na escala argumentativa a força argumentativa do conector mas se 

sobrepõe ao apesar.                                                        

 

  

                                       Mas é necessário rever as ações contra a caça as baleias 

                                       Apesar das pressões 

                                       Mas não teve um resultado esperado  
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A escala argumentativa acima apresenta de modo gradual as orientações 

discursivas desencadeadas pelo uso do conectivo contra-argumentivo mas. Além de 

que a exposição da escala quer dizer que o conectivo mas reorienta a 

argumentação e  o uso do MD apesar exerce a função de concessão e também 

apresenta uma ideia de oposição. Essa ideia de oposição apresentada no texto 

reforça o argumento de que existiram ações para impedir o Japão de caçar as 

baleias e que essas não foram suficientes.  O conectivo mas determina que todas as 

ações foram insuficientes, por isso o conectivo exerce tanta força no texto e exige o 

Greenpeace  repensar uma nova estratégia.  

Nesse sentido, convém ressaltar que as relações adversativas 

desencadeadas pelo uso do conectivo mas  não compreendem apenas aos 

aspectos coordenativos ou subordinativos das conjunções, mas nas afinidades 

linguísticas  dos segmentos, sobretudo nos enunciados que comportam em sua 

base semântica e pragmática os argumentos orientados ou antiorientados.  A 

adversidade corresponde a um mecanismo argumentativo que expõe razões que 

conduzem os interlocutores a conclusões coorientadas ou antiorientadas.  

No texto a seguir, que se configura como um artigo de opinião percebe-se que 

para estabelecer juízo de valor e apreender os argumentos implícito e explícito no 

texto é necessário relacionar os itens de acordo as suas funções morfossintáticas. 

 

Texto 0434 

Qual o impacto das ações humanas sobre os oceanos? 

 

Uma pesquisa recém-divulgada pela revista Science mostrou que 41% dos 

oceanos já foram afetados pela ação do homem. As áreas mais degradadas são o 

Mar do Caribe, o Mar do Norte, o Mar Mediterrâneo e as águas que vão do entorno 

do Japão até a Austrália. Um exemplo da degradação neste último trecho é a 

australiana Grande Barreira de Corais, que pode sumir se a devastação continuar. 

Somente por lá vivem mais de 12.000 espécies de peixes, moluscos e crustáceos. 

O ciclo de destruição desemboca nos oceanos, mas tem início longe do litoral. 

Quase todos os rios carregam poluentes das cidades por onde passam. E 80% disso 

chega aos oceanos sem tratamento. A isso se somam a pesca predatória, a poluição 

                                                             
34 O texto foi publicado em agosto de 2008 na Revista Galileu. No manual didático localiza-se na p.330. 
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gerada  pela navegação e outros fatores. Resultado: quase 40% das espécies 

marinhas correm o risco de perder até 90% da população original até 2050. 

E o aquecimento global? Ele piora as coisas. A elevação da temperatura das 

águas mata diversos tipos de coral que servem de alimento para caramujos e 

crustáceos, sem contar que a água salgada degelada acaba invadindo fontes doces 

e prejudicando o abastecimento de populações.   

    

 

O uso das estratégias de perguntas, sobretudo no título possibilita ao leitor 

buscar respostas fora do texto, pois nem as resoluções são apresentadas no texto, 

porque, na maioria das vezes, os locutores usam esses mecanismos para que o 

leitor reflita e também possibilita a desenvolver a competência da pesquisa e da 

criticidade. Além dessas questões, o locutor do artigo usa os mecanismos dos dados 

estatísticos para validar os seus argumentos e defender o seu ponto de vista.  

Além disso, o uso do MD mas também  reorienta os argumentos.  No 

enunciado a seguir, o conectivo mas exerce funções de ordem sintática e discursiva.     

 

O ciclo de destruição desemboca nos oceanos, mas tem início longe do 

litoral. Quase todos os rios carregam poluentes das cidades por onde passam.  

(ibidem, p.330) . 

 

(51)    Função sintática de subordinação. 

(52)    Encadeamento da ideia principal, uma vez que estabelece uma relação   

discursiva e textual entre os períodos.  

(53) A compreensão do leitor se dá a partir da leitura do próximo período. 

(54) As seguintes orientações argumentativas:  é necessário discutir 

propostas para Educação Ambiental; a relação sustentável entre o avanço 

tecnológico e o meio ambiente; discussão acerca do capitalismo. 

(55) O conectivo mas apresenta a ideia de adição.   

 

Os aspectos morfossintáticos, ou seja, as funções morfológicas e sintáticas 

da conjunção mas estabelece no texto a relação de subordinação e articulação. 

Essa relação do conector fornece informações discursivas que cooperam  para a 
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construção das inferências e a compreensão do leitor nas perspectivas micro e 

macro do texto. 

Na análise da conjunção empregada no enunciado acima, percebe-se que 

para estabelecer juízo de valor e   apreender os argumentos implícitos e explícitos 

no texto é necessário relacionar os itens de acordo as suas funções 

morfossintáticas. 

Em relação aos outros conectivos analisados, percebe-se que as relações 

morfossintáticas possibilitam a formulação das pressuposições. E que, de acordo 

com Ducrot (1972, p.124), “entendemos a descrição semântica como um conjunto 

de conhecimento que permitem prever o sentido que recebe efetivamente cada 

enunciado da língua em cada uma das situações em que é empregado”. Nesse 

sentido, a análise dos conectores, até o momento parte do princípio de que os 

enunciados são constituídos de elementos externos e internos que determinam a 

produção de sentido e as orientações discursivas entre os interlocutores.   

O texto a seguir é um editorial e a análise recorre sobre o comportamento 

linguístico do MD como. 

 

Texto 0535 

Exageros pela vaidade 

A busca sem limites pela beleza e pelo corpo perfeito pode trazer riscos  e 

danos à saúde. 

Lábios carnudos, seios empinados, bumbum durinho e medidas de modelo. 

Basta ligar a tevê, folhear as revistas ou observar os outdoors para perceber que 

são essas as principais armas de beleza  e sedução das mulheres. Como nem todas 

nascem com esses atributos ou se contentam com a maneira como vieram ao 

mundo, à insatisfação com a aparência pode desencadear uma vaidade 

desenfreada. Com isso, muitas mulheres ( e homens também) estão se sujeitando a 

procedimentos estéticos que nem sempre conseguem, em um passe de mágica, 

transformá-las em princesas. Pior: muitas vezes, as deixam deformadas ou com 

problemas de saúde – por causa de barbeiragens médicas, produtos perigosos e 

irresponsabilidade delas próprias. Na tentativa de contornar a genética ou driblar a 

lei da gravidade, vale tudo: cirurgias, implantes, preenchimentos, lipoaspirações, 

                                                             
35 O texto foi publicado em 16 de janeiro de 2008 na Revista Isto É. No manual didático localiza-se na p.470 
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escovas definitivas, bronzeamento artificial, remédios para emagrecer, além de 

muita malhação.  

 

O autor do editorial toca em um assunto que interessa a homens e mulheres 

que se preocupam com a estética do corpo e as consequências desencadeadas 

pela procura desenfreada por tratamentos, sobretudo, quando os sujeitos não estão 

adequados aos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. O autor alerta os 

leitores dos problemas e nessa busca para informar e impedir homens e mulheres 

de procurarem alternativas errôneas para a formação de um corpo perfeito. O autor 

usa o MD como para afirmar que nem todas as pessoas nascem com os atributos 

solicitados pelos padrões sociais. Sabe-se que conectivo como, predominantemente 

exerce a função estilística de comparação e em alguns textos, de inclusão. Mas, no 

enunciado abaixo o conectivo exerce outras funções, além das citadas acima. 

  

Como nem todas nascem com esses atributos ou se contentam com a maneira 

como vieram ao mundo, a insatisfação com a aparência pode desencadear uma 

vaidade desenfreada. (ibidem,  p.470) 

 

O enunciado apresenta as seguintes situações linguístico-discursivas: 

 

(59)  O primeiro como estabelece uma relação de coordenação, uma vez 

que encabeça o início da oração e  liga o período anterior com o seguinte. 

Proporciona ao texto uma progressão temática e sequencial, pois no texto 

articula as ideias e retoma através do pronome esse os argumentos 

citados no período anterior.  

(60) Os dois como exerce a função de modo, porque apresenta o 

comportamento das jovens. 

(61) Os dois como proporcionam no texto uma explicação, pois explica a 

razão pela busca pela beleza e o desespero dos jovens em atender os 

interesses dos padrões estéticos estabelecidos pela sociedade. 

(62)  Na leitura do texto, percebem-se as seguintes orientações discursivas: 

valida as afirmações das razões do desfreio da vaidade feminina; a 

procura pela aceitação dos padrões impostos pela sociedade; os riscos 
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que os jovens correm para estar de acordo com os padrões; a dificuldade 

dos  jovens compreenderem que os seres humanos são diferentes e não 

entendem que os sujeitos são plurais e  a sociedade é heterogênea. 

   

A partir da análise, verifica-se que o MD como não exerce apenas as funções 

de comparação ou inclusão e que o uso desse conector no texto  proporcionou a 

sequência lógica dos argumentos, demarcou as orientações argumentativas e o 

ponto de vista do autor do artigo.  

Além do MD como,  a análise do texto seguinte ressalta o comportamento 

linguísticos dos MDs aos poucos, quanto e menos.  

 

Texto 0636 

O cérebro do bebê 

A arquitetura cerebral é moldada principalmente no primeiro ano de vida. Por isso, 

os estímulos recebidos nessa fase são tão importantes.  

Quando o bebê nasce, o cérebro pesa pouco mais de 300 gramas. Nessa fase, 

estruturas internas responsáveis pelas funções vitais e reflexos inatos são mais 

ativas. Até 1 ano de idade, o cérebro vai triplicar de tamanho. Aos poucos, ele vai 

criando “caminhos” para a informação, pelas conexões de neurônios. Quanto mais 

novo, menos estruturado é o cérebro. A própria falta de caminhos bem desenhados   

dá ao bebê mais maleabilidade: ele tem mais ligações entre áreas diversas do 

cérebro, e por isso assimila informações com muito mais facilidade. O cérebro do 

bebê também tem menos substâncias que inibem a transmissão de informações – o 

que facilita prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. 

 

  

 

No enunciado: Aos poucos, ele vai criando “caminhos” para a informação, 

pelas conexões de neurônios. Quanto mais novo, menos estruturado é o cérebro. 

(Ibidem, p.308) 

 

                                                             
36 O texto foi publicado em 10 de agosto de 2009 na revista Época. No manual didático localiza-se na p.308 
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Nesse enunciado, há a presença de três MDs, aos poucos, quanto e 

menos, que representam respectivamente, modo, tempo e situacionalidade. Os 

enunciados pressupõem que devagar as informações são construídas no cérebro 

humano e que o tempo é predominante para a formação estrutural e a constituição 

das conexões cerebrais. 

O MD aos poucos direciona as inferências e induz o interlocutor a entender 

que a lentidão cerebral é necessária para a formação dos movimentos neurológicos 

e fisiológicos da mente humana. Esse MD caracteriza-se como um reformulador de 

distanciamento, seguindo o princípio classificatório de Portolés (2001), constitui-se 

de uma força argumentativa superior ao menos e inferior ao quanto, embora oriente  

os pontos de vista e estabeleça uma conexão entre os blocos de textos.  

O MD quanto situa o interlocutor no que se refere à fragilidade do cérebro em 

executar as funções e determina que o desenvolvimento desse órgão humano é 

predominante para a construção de relações neuronais, as quais são essenciais 

para a vida humana, além de apresentar  a complexidade dos movimentos entre os 

neurônios ao logo do tempo. 

Na análise dos artigos de opinião e editorial do manual didático dos autores 

William Cereja e Thereza Cochar Magalhães,  foram selecionados os MDs portanto, 

não, assim, aí e primeiro. E também, um breve comentário sobre as funções de 

alguns MDs mais presentes nos artigos de opinião e no editorial, a saber: mas e 

como.  O texto a seguir é um editorial, extraído do Jornal Folha de São Paulo no 

qual o autor discute sobre a propaganda de cerveja.  

Texto 0737 

Propaganda a ser limitada 

É grande a força do lobby de cervejarias, TVs e agências de propaganda. 

Mais uma vez, conseguiu evitar que a publicidade de cervejas fosse equiparada à 

das demais bebidas alcoólicas e proibida das 6h às 21h. 

O projeto de lei do Executivo restituindo um pouco de lógica à legislação que 

regula a propaganda de álcool estava pronto para ser votado. Mas um acordo entre 

parlamentares e governo conseguiu retirar a urgência da proposta, que agora fica 

                                                             
37 O texto foi publicado em 11 de maio de 2008 no Jornal Folha de São Paulo. No manual didático localiza-se na 
p.406 
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sem prazo para ir ao plenário. A julgar pelos procedentes, isso dificilmente ocorrerá 

antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, em agosto, ou quem sabe da Copa de 2014. 

Em termos de saúde pública e ciência, não há justificativa para tratar a 

publicidade de bebidas alcoólicas de qualquer gradação de forma diversa da do  

tabaco, que é vedada quase totalmente. 

O álcool é uma droga psicoativa com elevado potencial para provocar 

dependência. Estudo da Organização Mundial da Saúde atribui ao abuso etílico 

3,2% das mortes ocorridas no planeta (cerca de 1,8 milhão de óbitos anuais). 

Metade delas tem como causa doenças, e a outra metade, ferimentos. No Brasil, 

dados da Secretaria Nacional Antidrogas (2005) apontam que 12, 3% da população 

entre 12 e 65 anos pode ser considerada dependente. 

Não se trata de proibir o consumo de álcool, mas esses números deixam 

claro, por outro lado, que ninguém deveria ser estimulado a beber. A propaganda é 

uma atividade legítima para a esmagadora maioria dos produtos e serviços 

existentes. O caso das drogas lícitas é uma exceção. A Constituição Federal, em 

seu artigo 220, prevê restrições a esse tipo de publicidade. 

Não faz, portanto, sentido a campanha que a Associação Brasileira de 

Agências de Publicidade mantém desde o final de abril afirmando que a restrição à 

publicidade de cervejas teria o mesmo efeito que proibir “a fabricação de abridores 

de garrafa”. 

Louvar as virtudes reais ou imaginárias de abridores de garrafa não costuma 

levar jovens a consumir quantidades crescentes de drogas psicotrópicas. Já a 

propaganda de cerveja o faz.   

     

 

O autor do editorial apresenta uma discussão acerca da legalização das 

propagandas de cerveja e as consequências desencadeadas pelo marketing   

realizado pelas cervejarias. O autor utiliza recursos linguísticos como dados 

estatísticos e afirmações fundamentadas em fontes. Além dessas, o uso de dois 

MDs marcam dois pontos de vista cruciais para a compreensão do texto,  que são o 

portanto e o não, usados no quinto parágrafo.  

 De acordo com Anscombre e Ducrot (1998) a negação, constitui de 

propriedades argumentativas,  por exemplo, a manifestação de argumentos de 
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conclusão,  elogios, críticas e recomendação. Essas características de cunho 

argumentativo atravessam o que os autores chamam de leis de negação38. Para a 

gramática e os manuais didáticos, incluindo os que estão sendo analisados, o  MD 

não representa um advérbio de negação.  Assim no enunciado a seguir:   

 

Não se trata de proibir o consumo de álcool, mas esses números deixam 

claro, por outro lado, que ninguém deveria ser estimulado a beber. (Ibidem,  p.406) 

   

O MD não estabelece articulação entre o enunciado anterior e o posterior.  

Além da conexão entre os parágrafos, o uso do conector marca uma posição que 

condiz com os argumentos usados no decorrer do texto. A expressão, “não se trata 

de proibir”, permite o leitor inferir  que o objetivo do autor é que o projeto de lei seja 

aprovado, porque o número de acidentes e viciados em álcool apresenta-se de 

modo preocupante e é necessário realizar alguma ação para impedir o crescente 

uso das bebidas alcoólicas, sobretudo da cerveja. Além disso, que a proibição da 

veiculação das propagadas no horário das 9h às 21h seria uma alternativa para 

diminuir os problemas causados pelo uso de bebidas alcoólicas.  

Além do mais, o uso do conectivo contra-argumentativo mas  valida a 

inferência com a afirmação de que os números são assustadores e que ninguém 

deveria ser estimulado.  Em relação às propriedades argumentativas e textuais   

temos: 

(63) Advérbio de negação. 

(64) Articulação entre os parágrafos. 

(65) Marcação de um ponto de vista do autor do editorial. 

(66) Afirmação. 

(67) Atenuação do argumento de que seria necessário proibir a venda de 

álcool. 

 

 

 

 

                                                             
38

 Em relação as leis de negação sugerimos a leitura dos livros Provar e Dizer de Ducrot e  La argumentación en 
la lengua de Anscombre e Ducrot. Nesses,  os autores explicam as especificidades da lei de negação e também 
o processo de implicatura que o marcador discursivo não estabelece nos textos escritos ou orais.    
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Em relação à escala argumentativa percebe-se: 

    Mas argumento mais forte 

Não argumento mais fraco 

Por outro lado, uso desnecessário, no entanto reforça a 

afirmação de que é necessário proibir a veiculação das propagandas. 

    

O MD não no enunciado representa o argumento mais fraco, porque não 

sustenta a argumentação do autor do editorial e serve ao texto para atenuar ou não 

radicalizar a posição do locutor. O conectivo mas reforça a argumentação e 

esclarece o posicionamento do locutor.  

Encontram-se no texto, outros MD não. Esses são usados com a finalidade 

de afirmar que é necessário  proibir a veiculação das propagandas de cerveja e 

também para articular as ideias do editorial e na função de advérbio de negação, 

embora todos inclinem a orientação do leitor para afirmação.    

O comportamento linguístico do conectivo portanto no enunciado a seguir  

exerce as seguintes funções sintático-discursivas:  

 

 Não faz, portanto, sentido a campanha que a Associação Brasileira de 

Agências de Publicidade mantém desde o final de abril afirmando que a restrição à 

publicidade de cervejas teria o mesmo efeito que proibir “a fabricação de abridores 

de garrafa. (Ibidem, p.406) 

 

(68) Conjunção conclusiva. 

(69) Represália à afirmação da campanha da ABAP. 

(70) Os MDs não e portanto pertencem a mesma escala argumentativa, 

uma vez que orienta o mesmo argumento, ou seja, a comparação entre a 

propaganda de cerveja e a fabricação de abridores constitui um argumento 

desprezível. 

 

Os textos a seguir são artigos de opinião. O primeiro discute sobre a questão 

da ética no jornalismo. Além do uso dos MDs, o autor utiliza como estratégia 

argumentativa as citações, que se configura como um argumento de autoridade. 
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Dentre os MDs que serão analisados para esse texto está o conector assim que se 

encontra no quarto parágrafo.    

 

 

Texto 0839 

ÉTICA EM DESUSO 

 

Jornalistas devem saber escrever. Devem também se expressar e, 

principalmente, acumular ao longo do tempo conhecimentos necessários para o 

exercício da profissão. [...] Mas o que é mais importante? Além do aprofundamento 

técnico e do conhecimento acadêmico, o que se deve levar de mais significativo dos 

quatro anos de faculdade que devem preparar para o mercado de trabalho? 

Ética. Eis o princípio que muitos esquecem depois da formatura. O 

compromisso com a verdade e a apuração precisa dos fatos – dois assuntos tão 

falados em debates sobre comunicação –, apesar  de já estarem batidos, 

infelizmente são esquecidos todos os dias por alguns profissionais. A busca pelo 

furo e a rapidez da notícia hoje tão exigida pelos meios – apesar de terem sua 

importância para a informação – acabam muitas vezes prestando um desserviço ao 

público.  

Gabriel Garcia Márquez, em um artigo que foi publicado por alguns veículos, 

disse que “ a melhor notícia nem sempre é a que se dá primeiro, mas muitas vezes a 

que se dá melhor”. Talvez a análise deva se iniciar por este aspecto, pois a ética em 

muitas ocasiões é deixada de lado quando se envolvem valores comerciais. O que 

inevitavelmente demanda tempo. Ainda no mesmo artigo, García Márquez ressalta 

que a investigação não deve ser algo condicional, mas na verdade algo que deva 

acompanhar o jornalista em todos os trabalhos que for fazer. Por último, ele ainda 

faz uma analogia, afirmando que a ética deve acompanhar sempre o jornalismo, 

assim como o zumbido acompanha o besouro. 

Na prática as coisas nem sempre funcionam assim. O furo é mais respeitado 

que o texto subjetivo e humanizado, a rapidez é mais exigida do que a capacidade 

                                                             
39 Texto de autoria de Isadora Schmitt do site Canal da Imprensa, revista eletrônica de crítica de mídia do curso 
de jornalismo da UNESP. No manual didático localiza-se na p.73 
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de investigação e apuração, e os interesses capitalistas ainda são mais valorizados 

do que os objetivos sociais e informativos que originaram a profissão. 

 O Código de Ética do Jornalismo, aprovado em 1985 pela Fenaj – Federação 

Nacional de Jornalistas –, apesar de bem-elaborado e acessível a qualquer 

profissional, com certeza não é conhecido por muitos, e quando o é, não é praticado 

em muitas ocasiões. Não há uma atitude efetiva da lei em punir os crimes da 

imprensa, o que faz concluir que existem interesses que passam por cima de 

qualquer princípio da sociedade. [...]    

Casos clássicos de falta de ética na imprensa brasileira não faltam. Vale 

lembrar do famoso caso Escola Base. Em nome da ética para defender a moral e os 

bons costumes, vidas foram destroçadas pelas informações mal-apuradas de um 

repórter irresponsável. O que não é pouca coisa, pois a “informação” foi veiculada 

primeiramente pela maior rede de televisão do País. Além da Globo, SBT e Notícias 

Populares. Jornais ditos sérios, como Folha de S.Paulo e Folha da Tarde, também 

participaram das falsas denúncias de pedofilia. [...] 

Claro que os profissionais são passíveis de erro – seria utopia dizer o 

contrário – , mas a responsabilidade da mídia em relação ao seu público é enorme. 

Uma informação errada pode destruir e influenciar diversos pontos e segmentos da 

sociedade. Por mais que existam aqueles que querem fazer um trabalho de 

qualidade, a ética no jornalismo ainda está caindo em desuso. 

 

O conector assim pertence ao grupo de conectores consecutivos. Conforme 

Portolés (2001, p.140) “presentan el miembro del discurso en el que se encuentran 

como una consecuencia de un membro anterior”. Seguindo essa definição 

encontramos os seguintes conectores consecutivos: portanto, então, assim pois e 

assim.   Mas, no discurso, esses elementos apresentam um membro de um discurso 

em que se encontra como consequência de um membro anterior. De acordo com 

Adam (2011, p.185), “entre as diversas funções do advérbio assim, existem a de 

organizador enumerativo e de marcador de ilustração e exemplificação.”  

O conector assim representa nos textos diversas funções dentre elas, a 

conclusiva, consecutiva e condicional. A representação das funções do conector  é 

estabelecida a partir da intenção comunicativa do locutor. No enunciado a seguir há 

algumas funções do conector assim no texto: 
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Na prática as coisas nem sempre funcionam assim. (ibidem,  p.73) 

 

Pressupõem: 

(71) Condição. 

(72) Reformulação do argumento. 

(73) Desacordo com o comentário do palestrante. 

(74) Indicação de novos argumentos.  

 

O texto a seguir também discute um aspecto sobre o jornalismo. O autor faz 

uma reflexão sobre o ato de ser jornalista. Pontos relevantes: as afirmações da 

mídia determinam um futuro de alguém e a necessidade da busca pelo furo 

jornalístico. Esses pontos são marcados por duas estratégias argumentativas, o uso 

da primeira pessoa em um texto de cunho dissertativo-argumentativo e dos MDs. O 

autor usa vários MDs para marcar e orientar os argumentos, dentre eles, como, 

também e tal como. Para a análise, foi selecionado o MD aí.     

  

Texto 0940 

PELA PEDAGOGIA DO ÓBVIO NO ENSINO DE JORNALISMO 

  

Diante da cobertura do assassinato de Isabela Nardoni, quem leciona num 

curso de Jornalismo como eu, fica se perguntando sobre quão árdua é a tarefa de 

formar novos jornalistas. Ainda que eu não seja jornalista e ministre apenas 

disciplinas da área de ciências humanas cursadas no início da graduação, 

usualmente frequentamos na sala de aula os temas em pauta na grande mídia. 

No início deste semestre letivo, tivemos uma aula inaugural na unidade Tijuca 

da Universidade Candido Mendes com o repórter da TV GLOBO Eduardo Tchao. 

Iniciativas como essa fazem parte de um esforço louvável no sentido de aproximar 

os alunos da realidade do mercado de trabalho. Servem também para estimular uma 

reflexão sobre o que queremos e o que temos em termos de mídia por aí. [...] 

 

                                                             
40

 Texto de autoria de Denilson Botelho.  O texto foi publicado em: www.fazendomidia.com em 23 de abril de 
2008. No manual didático localiza-se na p.74 
 

http://www.fazendomidia.com/
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Sobre a exposição feita por Tchao destaco aqui apenas dois pontos. O 

repórter – que diz ser algumas vezes temido pelo jornalismo investigativo que 

desenvolve – defendeu que o jornalista deve sempre buscar o furo, pois é isto que 

vai lhe dar a possibilidade de se diferenciar dos demais coleguinhas. De imediato me 

veio à lembrança o caso da Escola Base e tudo mais que ele representa nessa 

“ética do furo” apregoado por Tchao. Assim sendo, fiz questão de lembrar o referido 

caso e pedir a opinião do palestrante, que se posicionou argumentando que “o erro 

acontece, mas buscamos cada vez mais estar atentos e conscientes da nossa 

responsabilidade. Ainda mais em veículos como a TV, que possui uma repercussão 

avassaladora e quase que imediata”. E mais não disse... 

Não muito tempo depois sobre veio o caso Isabela, cuja cobertura todos têm 

acompanhado pelos mais diferentes veículos, em especial a TV. Noutro dia mesmo, 

meu pai, embora sensibilizado com a tragédia, queixava-se comigo ao telefone de 

que não aguentava mais assistir ao noticiário sobre o caso, pois mesmo mudando 

de canal era só isso que se via. [...] 

Por que a insistência em reproduzir uma única fonte – a polícia – a tal como 

se fez equivocadamente no caso da Escola Base? Por que não se coloca em prática 

o bom e o velho jornalismo, diversificando as fontes e cotejando-as com a 

investigação policial? O que o leitor ou espectador [...] quer saber é: porque Isabela 

foi assassinada? Ou quem teria interesse em assassiná-la? E que interesses seriam 

esses? Afinal, esse é o fato a ser investigado tanto pela polícia, quanto pela 

imprensa. A mídia esqueceu o assassinato de Isabela e resolveu julgar e condenar 

os seus supostos assassinos. Ao contrário disso, o que temos assistido de forma 

inquietante é um julgamento prévio do casal Alexandre Nardone e Ana Carolina 

Jatobá. A grande mídia já os condenou e discute apenas por que ambos teriam 

assassinado a menina, desvirtuando completamente a abordagem do fato. 

Independentemente do seu desfecho, a imprensa já promoveu o linchamento público 

e antecipado do casal, subvertendo até mesmo o Estado de Direito em que 

suspostamente vivemos. É a cobertura midiática do caso que tem insuflado pessoas 

a se aglomerarem nas ruas para fazer justiça na base do “olho por olho, dente por 

dente”. E depois de insuflar as massas, ainda as transforma em personagem de 

suas reportagens. [...] 
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Não quero aqui discutir quem matou Isabela, embora esta seja uma questão 

relevante. Nem muito menos pretendo inocentar o pai da menina, por mais que me 

custe acreditar em tamanha barbárie. Quero sim invocar a prática do bom e velho 

jornalismo. [...] 

A busca desenfreada pelo furo pode vender jornais e revistas [...], garantir 

audiência e gerar uma montanha de lucros e capital para essas empresas de 

comunicação. Resta saber o quanto esse sensacionalismo deseduca toda uma 

nação e cria um ideal de jornalismo que não nos cabe ensinar, mas sim combater a 

crítica. [...] 

 

O conector aí constitui como um MD que pertence mais a oralidade do que a 

escrita. Essa forma linguística exerce a função de conexão textual, ou seja, o 

conector encadeia uma parte anterior do texto com a posterior, temporal, isto é, 

marca o tempo no discurso e causa-consequência, introduz informações que 

apresentam consequências a partir de uma causa mencionada previamente. No 

enunciado abaixo, percebe-se: 

 

 Servem também para estimular uma reflexão sobre o que queremos e o que 

temos em termos de mídia por aí. (ibidem,  p.74) 

   

(75) Função prototípica de advérbio de lugar. 

(76) A existência de veículos de comunicação sensacionalistas.  

(77) Reforço do argumento da importância da palestra para os alunos. 

(78) Causa-consequência. 

 

No enunciado analisado, dentre as funções citadas, não se verifica a função 

de conexão. Vale ressaltar que para a gramática o conector aí exerce a função 

exclusiva de advérbio.   

No artigo, “o humor é virtual”, o locutor afirma que atualmente  os indivíduos já 

tem um novo espaço para dar boas risadas, o computador. O locutor ainda diz que   

as mídias tradicionais, tais como, a tv e o cinema estão sendo absorvidas por blogs, 

youtube, enquetes, montagens e paródias de artistas e pessoas comuns em 

situações embaraçosas e engraçadas, as quais permitem os leitores rirem e 
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dispensar as narrativas longas na firma, uma vez que podem ver e ouvir tudo nos 

sites.  

Nesse artigo, a análise apresenta algumas orientações discursivas 

desencadeadas a partir do uso do marcador discursivo pois, de acordo a gramática 

e os manuais didáticos analisados, o conector exerce a função de explicação 

conclusiva e também de conjunção coordenativa. Conforme García (2007), o 

conectivo pois executa ordens argumentativas de causa, consequência e 

consecutivo. Essa tripla relação o situa como um conector polivalente.    

 

Texto 1041 

      

O humor é virtual  

Mas a risada é bem real em tempos de internet. 

A televisão matou a janela (como dizia Nelson Rodrigues)? Pouco provável. São 

raras as ocasiões em que a chegada de um novo meio aniquila o anterior. 

Certamente o advento do cinema falado fez mal aos atores de cinema mudo que 

não tinham “voz” para a telona (episódio que é recuperado, em tom de comédia, no 

clássico Cantando na Chuva). E o humor em tempos de internet, que é dele? Há 

duas formas de ver a questão. Por um lado, a internet – em sites estilo Youtube – 

está dispensando à narrativa, uma vez que foi o resultado de uma pesquisa feita 

recentemente na Inglaterra. Assim: aquela conversa de segunda-feira na firma, 

quando alguém narrava longamente, e com detalhes, que viu na TV como um sujeito 

acima do peso tropeçava na neve e era quase abocanhado por um urso branco, 

sumiu do mapa. Para que contar, se é possível ver? Aqui jaz a anedota, concluiu a 

pesquisa. Por outro lado, nunca se conviveu com tanto humor. Ligue o computador e 

comprove: Há cada vez mais sites de blogs experimentando um novo humor – 

muitas vezes absorvidos pelas mídias tradicionais, como a TV e o cinema. 

Enquetes, montagens capciosas de imagens de celebridades em momentos 

constrangedores e paródias de notícias representam esse novo humor, deboche 

correndo solto na rede. Pois o homem é o único animal que ri, dizia Aristóteles. Ri e 

se conecta. 
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 Texto adaptado pelos autores  de Leandro Sarmatz da Revista Vida Simples. No manual didático localiza-se 
na p.373    
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Pois o homem é o único animal que ri, dizia Aristóteles. Ri e se conecta. 

(Ibidem, Vida Simples, p.373) 

 

(79) Conjunção conclusiva. 

(80) Ordem argumentativa de consecutivo/condição. 

(81) Conjunção de coordenação. 

(82) Orientação argumentiva: afirmação de que o homem é o único animal 

que ri, fundamentada na voz de Aristóteles. 

(83) Apresentação de uma citação indireta.   

 

No último texto selecionado para a análise, escolheu-se o MD primeiro, que 

pertence à categoria de estruturadores de informação, especificamente a função de 

ordenador no texto escrito ou oral.   

 

Texto 1142 

COMECE A PEDIR E DAR CARONA 

O trânsito de Lisboa não é intenso e agressivo como o de São Paulo e a 

capital portuguesa conta com uma excelente infraestrutura fluvial, ferroviária e 

metroviária, além de bondes elétricos e ônibus. Mesmo assim, os cidadão 

portugueses optaram pelo chamado “ carpool” para se deslocar. Lá, o sistema de 

carona solidária conta com cerca de mil pessoas. 

Morei em Portugal por algum tempo e, no ano passado, quando ainda estava 

lá, eu e uma amiga falávamos sobre o seriado “ Carpoolers”, que estreou em maio 

deste ano na TV a cabo brasileira. Conta histórias da convivência de um grupo de 

caronistas ecologicamente responsáveis. 

O assunto veio à tona porque, na época, o Parlamento Europeu bombardeava 

a mídia local com as preocupações sobre a redução das emissões de CO2. Portugal 

precisava encontrar soluções para se adequar às novas regras, e o “carpool” parecia 

ser uma ótima ideia. 
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 Texto de autoria de Lincoln Paiva do Jornal Folha de São Paulo. O texto foi publicado em 10 de junho de 
2008. No manual didático localiza-se na p.371-372  
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No Brasil, a carona solidária ainda não penetrou no cotidiano das pessoas, 

mas já há um esforço nesse sentido. A  Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo lançou, no último dia 28/5, a campanha Carona Legal, um incentivo para 

a população compartilhar os trajetos de carro. 

Conhecida no mundo inteiro como “carpool” ou  “rideshare”, a carona solidária 

é uma alternativa simples e eficaz. A ideia surgiu em vários lugares com objetivo 

semelhante, mas por motivos diferentes. 

Na Europa, a carona foi estimulada pelo Parlamento para que cada país 

cumprisse sua cota na redução de emissão CO2. A utilização de automóveis na 

União Europeia tem um impacto significativo nas alterações climáticas, na medida 

em que representa 12% das emissões globais. 

Diante desse problema, as autoridades comprometeram-se em minimizar os 

impactos do trânsito no efeito estufo e estabelecer objetivos para melhorar a 

eficiência energética. 

O cidadão europeu leva muito a sério as questões ambientais. Assim, a 

energia limpa e renovável é uma realidade em alguns países da Europa e a carona 

passou a fazer parte da vida urbana. 

Nos EUA, a ideia da carona foi impulsionada pelo “global warming”, pela crise 

imobiliária, pelo aumento no custo da gasolina e pela dependência do petróleo 

estrangeiro, além do trânsito caótico. O “carpool” passou a ser uma solução 

economicamente viável, ecologicamente correta e socialmente responsável. 

No Canadá, a alternativa surgiu por uma questão de saúde pública . A 

Secretaria de Saúde do país estima que cerca de 16 mil canadenses morram 

prematuramente por ano e que o número de internações de crianças por doenças 

pulmonares esteja diretamente relacionado ao aumento da poluição atmosférica.  

Há também quem opte pelo esquema para economizar. Um trabalhador que 

utiliza um veículo 1.6 numa cidade como São Paulo roda em média 18 mil 

quilômetros por ano, consumindo um litro de gasolina a cada dez quilômetros. Isso 

resulta num custo de aproximadamente R$ 5 mil anuais, sem contar o tempo perdido 

no trânsito e as despesas com pneus, troca de óleo, revisão, entre outros. Com a 

carona, ele pode economizar até R$ 3,5 mil. Uma diferença significativa no 

orçamento familiar. 
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A Universidade Stanford (EUA) criou um sistema de incentivo para utilização 

do “carpool” entre os alunos com vagas de estacionamentos exclusivamente para 

caronistas e compensações em dinheiro. Empresas desenvolvem programas de 

incentivos pontuando o funcionário que chega de bicicleta, “carpool”, van ou a pé. As 

premiações variam de carros ecoeficientes a GPS e vagas em estacionamento. 

A carona é um compromisso com a comunidade, com a cidade, com a saúde 

pública e com a vida.  

O sistema já existe aqui. Lançado durante a primeira Mostra de Tecnologias 

Sustentáveis, organizada pelo Instituto Ethos no fim de maio, o projeto MelhorAr 

reforça as ações  do governo estadual e propõe redução de veículos por meio de 

caronas corporativas. A ideia é atingir primeiro o público interno das grandes 

empresas para depois abranger a população como um todo. 

É preciso desenvolver um senso de cidadania, no qual cada um tenha 

consciência de seu papel no futuro do planeta. A carona solidária pode, sim, ser uma 

realidade no Brasil. 

     

 

O locutor apresenta no texto uma discussão acerca da carona utilizada como 

uma  estratégia para diminuir o problema da poluição do ar atmosférico e essa 

estratégia já foi usada por alguns países, por exemplo, o Canadá,  e surtiu  efeito 

positivo. 

O locutor defende que o Brasil poderia adotar o recurso da carona solidária e 

que esse recurso é um ato cidadão. Para a defesa do argumento e organização das 

informações, o autor do artigo, Comece a pedir e dar carona,  usa o MD primeiro, 

que, no texto, assume, nas duas situações de uso, a posição de numeral, e como tal 

sofre alteração de gênero. O segundo primeiro indica o público alvo da mostra, 

além de retomar uma informação fornecida antes.  Assim temos:   

 

O sistema já existe aqui. Lançado durante a primeira Mostra de Tecnologias 

Sustentáveis, organizada pelo Instituto Ethos no fim de maio, o projeto MelhorAr 

reforça as ações  do governo estadual e propõe redução de veículos por meio de 

caronas corporativas. A ideia é atingir primeiro o público interno das grandes 

empresas para depois abranger a população como um todo. (ibidem,  p.371-372) 
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(84) Na função de numeral. 

(85) Na organização das informações do texto e de marcador de integração 

linear.43 

(86) Na especificação  dos objetivo dos organizadores do evento. 

(87) Na formulação dos argumentos mais fortes: Atingir primeiro o público 

interno/Preferência pelo público interno/Retorno mais consistente do 

público interno.  

(88) Na formulação dos argumentos mais fracos:  o público externo será o 

próximo; retorno bem menor do público externo. 

 

Além dos marcadores selecionados para a análise individual, escolhemos os 

conectores mais recorrentes nos seis textos eleitos do segundo manual didático para 

análise.  Entre os artigos de opinião e o editorial encontramos onze ocorrências do 

conectivo contrargumentivo mas, dessas,  em sua maioria, o conectivo exerce a 

função de coordenação entre os períodos e marcam mais a presença de 

argumentos antiorientados do que coorientados, além disso,  todos os usos do  

marcador discursivo situam o argumento com  mais força do que os outros 

conectivos. 

Outro marcador que encontramos com um número significativo entre os textos 

foi o como, são nove ocorrências. O comportamento linguístico do conector 

apresenta-se de diversas formas, dentre elas, exemplificação e inclusão. Esses dois 

comportamentos implicam defendermos a hipótese de que as conjunções exercem 

funções além das sintáticas e que a exposição dos MDs no Manual Didático ainda é 

incipiente e que os MDs apresentam traços pragmáticos que necessitam ser 

explorados pelos autores dos manuais didáticos.  

Reiteramos que o objetivo da análise era mostrar os vários comportamentos 

linguísticos dos MDs  para  que o leitor perceba as diversas funções dos conectores 

sob a ótica da Pragmática e da Argumentação. Vale lembrar que outras funções 

podem aparecer no texto, depende da perspectiva teórica adotada pelo pesquisador. 

 

                                                             
43

 De acordo com Adam (2011) o conector primeiro pertence ao grupo de organizadores enumerativos e 
constitui o subgrupo de marcadores de integração linear, ou seja, são conectores que abrem uma série de 
informações e indicam a continuidade discursiva.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diferentes formas de dizer, acredita-se que a pesquisa apresentou algumas 

formas de conceituar e classificar os MDs e também de analisá-los sob a perspectiva 

teórica da semântica argumentativa. Além disso, reiterando algumas falas durante o 

texto, que a discussão acerca dos MDs  nos manuais didáticos possibilitou-nos 

reconhecer a importância dos conectores na tessitura do texto e também fomentar a 

reflexão e o uso desses enunciados pelos docentes\discentes. Além de 

compreender que esses mecanismos exercem as funções coesivas e de coerência 

textual e, sobretudo, discursivas.  

Além da perspectiva textual, os MDs sob a ótica da argumentação são 

considerados recursos sintático-semânticos que determinam a orientação 

argumentativa, as inferências, a sequência textual e contribuem para a organização 

das ideias e que a utilização adequada desses elementos proporciona ao texto uma 

progressão textual e a compreensão temática dos enunciados por parte do leitor.  

Não tivemos o propósito de definir o marcador discursivo, mas apresentar 

concepções e classificações teóricas que procuram inserir os MDs em um quadro 

metodológico que abarque todas as suas especificidades. Assim, chegamos à 

conclusão de que há inúmeras divergências entre as definições e classificações e 

que caracterizar os MDs não é uma tarefa fácil.  

Retomar os conceitos de argumentação, retórica e pragmática e, sobretudo, 

princípios de pragmática possibilitou-nos compreender também a dimensão 

discursiva em que os MDs se inscrevem. Dimensão marginalizada nos manuais 

didáticos e do contexto da sala de aula. Assim, analisar os MDs nos gêneros da 

esfera jornalística, especificamente o artigo de opinião e o editorial nos manuais 

didáticos, possibilitou-nos reconhecer a riqueza desses gêneros e a importância de 

trabalhar os MDs a partir desses gêneros, primeiro porque são predominantemente 

argumentativos e, segundo, os MDs marcam o ponto de vista do interlocutor do texto 

e terceiro determinam os argumentos  orientados ou coorientados.  

Além disso, constatamos, a partir dos princípios de escala e força 

argumentativa, que o estudo dos MDs faz parte de um grupo que vai além das 

funções prototípicas. E a partir da pesquisa constatou-se que os MDs não são 

trabalhados com relevância nos gêneros da esfera jornalística apresentados nos 



108 
 

manuais didáticos de Língua Portuguesa adotados por duas escolas públicas da 

cidade de Itabuna-Bahia.e que as análises dos MDs  a partir da perspectiva da 

pragmática e da argumentação ainda é incipiente. Além disso,  ainda é necessário 

que os autores apresentem essas unidades no manual didático para que os 

professores conheçam e procurem aplicar na sala de aula.  

A análise dos MDs é complexa, porque envolvem aspectos de cunho 

estruturalista, pragmático e argumentativo, perspectivas teóricas adotadas nessa 

pesquisa. Mas, vale ressaltar que também existem os princípios da gramaticalização 

e das gramáticas funcionalistas. Assim necessita-se romper com o paradigma que 

os MDs são itens complexos a partir da inserção deles nas gramáticas e nos 

manuais didáticos, apresentando-os como unidades autônomas e constituídas de 

particularidades morfossintáticas e discursivas.  

Em síntese, é necessário rever o ensino dos marcadores e também dos 

gêneros da esfera jornalística, pois os autores dos manuais didáticos ainda ignoram 

a importância e a necessidade dos MDs e das inferências desencadeadas a partir do 

uso dos conectores. A análise a partir dos princípios que norteiam a argumentação, 

sobretudo, a questão da escala argumentativa, a função e as estratégias discursivas 

contribuíram para que entendêssemos a força argumentativa dos MDs e a 

necessidade de seu estudo no ambiente escolar.      
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