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RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar o uso dos modificadores, especificamente, adjetivos e advérbios,
como força argumentativa polifônica, em textos de alunos do ensino médio de uma escola pública do
município de Cajueiro-AL. A pesquisa foi realizada a partir do aporte teórico da semântica argumentativa
de Ducrot (1987, 1988, 1989) e colaboradores, conhecida como TAL (Teoria da Argumentação na Língua),
tendo por objetivos específicos: comprovar a argumentação como fato linguístico; verificar a força
polifônica dos adjetivos e advérbios no funcionamento da língua; observar a imprevisibilidade e a
incompletude na textualidade. Partiu-se do pressuposto de que há efeito de argumentação em todos os
textos em que há encadeamento argumentativo, ou uma relação argumentativa convocando o texto para a
interpretação. Nesse sentido, parte-se da hipótese de que a argumentação é contraponto à deriva, mas
suscetível à imprevisibilidade da língua, e que ela pode evitar um possível esgarçamento do sentido do
texto. Com a análise do papel dos modificadores nos textos dos alunos, percebeu-se que os adjetivos e
advérbios podem alterar polifonicamente a força argumentativa do léxico: aumentando, do caso dos
modificadores realizantes (MR); abrandando ou invertendo, no caso dos modificadores derrealizantes (MD)
ou reforçando a aplicabilidade de um predicado e ainda incidindo em um comentário subjetivo do locutor,
no caso dos modificadores sobrerrealizantes (MS). Assim sendo, os modificadores auxiliam, apontam,
direcionam os possíveis leitores sobre as intenções do locutor e, se bem trabalhadas pelos professores,
podem auxiliar no ensino- aprendizagem da argumentação.
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ABSTRACT

This study aimed in general, to analyze the use of modifiers, especially, adjectives and adverbs, as
polyphonic argumentative force within texts of High School level students, from a public school in Cajueiro
city in Alagoas. This research had its theoretic supports on Argumentative Semantics by Ducrot and
followers, known as LAT (Language Argumentation Theory). And in specific: confirm argumentation as
linguistic fact; verify the argumentative force of adjectives and adverbs in the use of language; observe
the unpredictability and incompleteness of textuality. It was taken into consideration the presupposition
that there is effect of argumentation in all the text in which there is argumentative enchaining, or an
argumentative relation convoking the text to be interpreted. In this perspective, we took into account the
hypothesis that argumentation is a counterpart to drift, but susceptible to unpredictability to which
language is submitted, and that it can avoid possible text tearing. It is what we could capture from the use
of these words in the texts that were analyzed in the present study. It was noticed that even adding no
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meaning to the lexical word to which they are applied, adjectives and adverbs can polyphonically alter the
argumentative force of this lexicon: enhancing in the case of the realizing modifier (RM); alleviating or
inverting in the case of the derrealizing modifiers (DM) or reinforcing the applicability of a predicate or still
inserted in a subjective commenting of the speaker, in the case of the overrealizing modifiers (OM). In this
way, they give support, point out and give direction the readers about the intentions of the speaker, and
so they are very important aspects that if well worked out by Portuguese Language teachers they can give
support to the teaching-learning of argumentation.

Key-words: Argumentation, LAT, modifiers, texts, high school.

Introdução

Um forte vínculo com as questões do ensino e da aprendizagem da língua e, por consequência, uma
preocupação constante, e crescente, com a construção de uma prática pedagógica mais qualificada, capaz
de possibilitar ao aluno verdadeira reflexão sobre a língua, motivaram-nos a buscar subsídios teóricos, no
âmbito da Linguística, capazes de contemplar a linguagem em uso e a construção de sentidos por meio da
linguagem.

Na interface educação e linguagem, este estudo pode inscrever-se na linha de pesquisa texto,
argumentação, enunciação e discurso: teorias e aplicação, que tem como principal objetivo vincular o
conhecimento linguístico, teórico, ao ensino de língua nas escolas, atendendo às indicações do Ministério
da Educação e Cultura, reunidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa
(2001).

Como profissionais da educação, devemos encontrar caminhos mais atrativos que possam ser trabalhados
nas nossas escolas e que possam ajudar professores e alunos a encararem esse processo com prazer e
com sucesso. Aqui estaremos, especificamente, apresentando uma proposta de trabalho com
argumentação a partir da Teoria da Argumentação na Língua ou Teoria Enunciativa ou Semanticista, que
vem sendo desenvolvida, desde os anos 80, por Anscombre, Ducrot e Carel. Essa teoria trata a
argumentação como um ato que já está presente na própria língua e não exterior a ela.

Logo, é propósito desse artigo, dentre outros, o de apresentar alguns elementos que são fundamentais
para uma melhor compreensão acerca do discurso escrito e que devem ser mais bem explorados nos
Cursos de Formação de Professores, especificamente, nas Licenciaturas em Letras, Língua Portuguesa, e
na de Pedagogia para que estes formandos possam conceber outras maneiras de trabalhar a
argumentação em textos, visto que, este tem sido um trabalho bastante difícil, na Educação Básica, tanto
para os que buscam ensinar, quanto para os que buscam aprender a produzi-lo.

Portanto este estudo procura tratar da argumentação por um viés teórico que vai apresentar contrapontos
ao que vem sendo chamado de concepção tradicional ou argumentação retórica. Acreditamos que esta
proposta teórica possa trazer outras contribuições que venham a melhorar e até trazer outras significações
para o trabalho com argumentação e ensino de língua, principalmente sobre um novo olhar com o trabalho
de textos argumentativos na Educação Básica.

Buscamos, então, neste estudo apresentar uma concepção de argumentação inscrita na própria língua e
não exterior a ela, como se postula na concepção tradicional. Para melhor compreensão procuramos de
forma sumária explicar isto.

Na perspectiva teórica tradicional, a língua desempenha um papel secundário, uma vez que serve apenas
como instrumento pelo qual o discurso persuasivo é transmitido. Funciona apenas como um código pelo
qual se transmite a mensagem, pois o que promove as sequências argumentativas são as informações
veiculadas pela linguagem e não pela língua. Dessa forma, a língua é exterior à atividade argumentativa.

Na concepção teórica adotada por este estudo temos uma concepção de argumentação que contraria a
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concepção tradicional, pois além de considerar a linguagem como criatividade, ainda propõe que a
argumentação está inscrita na língua e não exterior a ela, dito de outra forma, a língua é argumentativa
por si mesma. Sendo assim, nessa perspectiva teórica podemos conceber a ideia de que as palavras
organizadoras do discurso, dizem muito mais do que parecem estar dizendo. Assim, o que está explicito,
na superfície textual, é um dos componentes da construção do sentido de um texto, mas não é o único.

Partindo do pressuposto teórico acima apresentado, sumariamente, pretendemos com este estudo abordar
aspectos da argumentação em textos produzidos por alunos do ensino médio, objetivando fazer uma
reflexão acerca do uso dos adjetivos e dos advérbios, como palavras orientadoras argumentativas do
discurso, chamados nessa teoria de modificadores.

Posto isto, pretendemos mostrar que mesmo os modificadores não acrescentando sentido à palavra lexical
(substantivo e verbo), à qual estão aplicados, podem alterar polifonicamente a força argumentativa desse
léxico: aumentando, no caso dos Modificadores Realizante (MR); abrandando ou invertendo, no caso dos
Modificadores Derrealizantes; ou reforçando a aplicabilidade de um predicado e, ainda, incidindo em
comentário subjetivo do locutor, no caso dos Modificadores Sobrerrealizantes (MS).

Essa teoria traz também um novo aspecto para o trabalho argumentativo, o conceito de sujeito, que muda
na teoria semântica de Ducrot e colaboradores, pois vai de encontro com a teoria da unicidade do sujeito.
E define que todo enunciado deve conter diferentes vozes, representada por diferentes sujeitos. E os
denomina de sujeito empírico, locutor e enunciadores. A esse aspecto ele chama de polifonia.

O corpus da pesquisa constituiu-se, inicialmente, de 27 textos do gênero manuscritos escolares de
tipologia argumentativa, produzidos por alunos do 2º ano C e 3º anos A e B, do ensino médio, de uma
escola pública da cidade de Cajueiro- AL. Os textos têm como tema: Os jovens e as drogas (17) e O valor
social da mentira (10). Para este artigo trouxemos apenas a análise de um dos manuscritos.

A Teoria da Argumentação na Língua-TAL

A Teoria da Argumentação na Língua (TAL) surgiu por volta de 1983 com a publicação do livro
L’argumentation dans la langue formulada por Ducrot e colaboradores, com o pressuposto de que a
língua(gem) é essencialmente argumentativa.

Sob essa perspectiva, a argumentação é um fenômeno que se encontra intrínseco à língua e dessa forma
passa restrições que não se explicam pelas condições lógicas ou psicológicas da demonstração.

Sendo um fenômeno analisado na unidade linguística, a qual se realiza em enunciados através da
enunciação, a argumentação utiliza-se de estratégias que orientam a determinados fins. Sob a perspectiva
da TAL, a frase é vista como uma entidade teórica, dotada de significação, que dá margem a uma
infinidade de possibilidades de enunciados.

Por outro lado, o enunciado é uma das múltiplas realizações da frase, é a realidade empírica, observável, é
o que, de fato, interessa ao linguista. E, assim como a significação, “descrição semântica que se dá a uma
frase” (KOCH, 1997, p. 63), está para o valor semântico da frase, o sentido – “que se dá a um enunciado”
(Idem) – está para o valor semântico do enunciado, sendo esse uma descrição que se faz da enunciação.

Nesse sentido, podemos dizer que a enunciação é “o evento constituído pela produção de um enunciado,
isto é, pela realização de uma frase” (Idem), em que na sua materialidade percebemos no enunciado
informações que não se encontram na frase, porém perceptíveis nesse momento, pois se trata de um
acontecimento histórico, e, portanto, único.

Polifonia: Um Recurso Argumentativo
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O conceito de polifonia que interessa a este estudo surge com Ducrot (1987) ao contestar algo que
perdurou por séculos entre os estudos linguísticos, pois se acreditava que o enunciado possuía somente
um autor, ou seja, ele vem contestar a unicidade do sujeito. Para Ducrot, o autor de um enunciado não se
expressa diretamente, mas põe em cena, num mesmo enunciado, certo número de vozes, de pontos de
vista. Assim, o sentido do enunciado resulta do confronto entre esses diferentes pontos de vista.

Nessa perspectiva, locutor e enunciador não significam um só sujeito, ou melhor, um só personagem da
enunciação. O primeiro é definido como responsável pelo enunciado que pode ser identificado no texto
pelas marcas de primeira pessoa; e, o segundo, o enunciador, é aquele que se responsabiliza pelos pontos
de vista contidos no enunciado, sem que para isso, seja atribuída a ele palavras precisas: “se eles falam é
somente no sentido em que a enunciação é vista como expressando seu ponto de vista, sua posição, sua
atitude, mas não, no sentido material do termo, suas palavras”. (DUCROT, 1987, p. 191).

Na Teoria Polifônica da Enunciação, além de locutor e enunciador, há ainda o sujeito empírico, autor do
enunciado, o ser no mundo, o qual não diz respeito ao linguísta semanticista, a quem só interessa o
sentido do enunciado, ou seja, o que o locutor diz.

Buscar revelar, através do processo da enunciação, como o enunciado assinala a superposição de
diferentes vozes tem sido um dos fundamentos da Teoria Polifônica. Nesse processo, consideram-se dois
tipos de polifonia: a polifonia de enunciadores e a polifonia de locutores (ou dupla enunciação).

Percebemos a polifonia de enunciadores quando, no mesmo enunciado, há pontos de vista diferentes, com
os quais o locutor poderá assumir pelo menos três possíveis posições: identificar-se, aprovar e/ou opor-se.

Alguns exemplos de recursos linguísticos da polifonia de enunciadores que demonstram qual a posição do
locutor frente ao enunciador são: a pressuposição, a ironia, o humor, a negação e a autoridade polifônica.
O outro tipo de polifonia é a polifonia de locutores ou dupla enunciação. Não nos deteremos aqui a
exemplificar os recursos linguístico-discursivos da polifonia de locutores, uma vez que, nesta análise,
focalizaremos somente a polifonia de enunciadores.

Foi no ano de 1969 que Ducrot formulou sua primeira teoria semântica, considerando que o enunciado
produzido por um locutor pode ser desdobrado em dois atos ilocutórios: ato de asserção, ou outro (posto)
e ato de pressuposição (pressuposto). O posto corresponde ao que está dito no enunciado, de exclusiva
competência do locutor que, através dele, garante a realização do discurso: as novas informações se
encadeiam e o faz progredir. Já o pressuposto possibilita ao locutor dizer implicitamente algo, recorrendo
ao interlocutor para, juntos, interpretarem o que foi dito.

Em 1984, depois de explicitar a fragmentação da figura do locutor L e L1, Ducrot reformula a noção de
enunciador. A partir daí, as vozes veiculadas através da enunciação expressam pontos de vista que o
locutor organiza para se identificar ou para opor-se a esses pontos de vista. Tais vozes não são
explicitadas e decorrem da imagem que delas oferece a enunciação produzida por [L]. E, finalmente, o
estudioso consegue explicar melhor sua concepção de pressuposição: posto e pressuposto ficam a cargo
de dois enunciadores E 1 e E 2.

Dessa forma, “L” identifica-se com “E” e realiza um ato de afirmação, enquanto que E1 identifica-se à
opinião pública, junto à qual L1 se encontra e formula o pressuposto, por ele se responsabilizando. Nessa
formulação, o conceito de pressuposto ganha uma dimensão discursiva que até então não existia. Com
relação ainda à pressuposição, Ducrot destaca: “nela o locutor atualiza dois enunciadores e assume duas
diferentes posições com relação a eles: aprova um e se identifica com o outro” (apud NASCIMENTO e
SILVA, 2005, p. 72).

Como exemplo ele cita o seguinte enunciado: Pedro deixou de fumar (Pedro dejó de fumar). No qual há
dois enunciadores:
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E1 – Pedro fumava antes (pressuposto)

E2 _ Pedro não fuma mais (posto)

Com relação a E1, a posição de L é de aprovação, já a de E2 é de identificação com L. Dito de outra forma,
o posto é o ponto de vista contido no sentido literal das palavras do enunciado e o pressuposto, por sua
vez, é o ponto de vista inferido a partir da enunciação dessas palavras. Neste caso, “a enunciação se
constitui em um jogo discursivo, já que a contestação só pode se dá no nível do posto, ou seja, não se
pode contestar E1, apenas E2.

Para Nascimento e Silva (2005), na significação literal dos enunciados convém distinguir entre posto e
pressuposto, ou seja, entre aquilo que é o dado novo, conteúdo primeiro da comunicação e aquilo em que
a comunicação se apoia e é dado conhecido para os interlocutores.

Ex: Marta ainda está desempregada.

O que o enunciado comunica é que Marta continua sem emprego no momento atual (posto), o que faz
pressupor que ela já estava desempregada. O que podemos inferir é que o posto, como informação nova é
eventual e até discutível, o pressuposto é indubitável e inalterável mesmo que se negue ou se questione o
posto. Logo, podemos dizer que do ponto de vista pragmático, a escolha de um enunciado contendo tal ou
tal pressuposto, introduz modificações nas relações entre os falantes. “Então pressupor é um ato de fala
que tem um valor ilocutório como prometer, ordenar, perguntar.” (SILVA, 2005, p. 252-253).

Como todo discurso dispõe de duas exigências básicas: condição de progresso e condição de coerência, a
distinção acima feita sobre posto e pressuposto se faz relevante. A primeira porque todo e enunciado deve
conter uma informação nova (posto) e a segunda (pressuposto) por situar os enunciados num quadro
intelectual relativamente constante, sem a qual o discurso se tornaria um amontoado de frases soltas e
sem sentido.

Com relação a isso, Silva (2005, p. 253) ressalta que “No discurso, todo movimento do pensamento
(encadear ou relacionar ideias) se faz ao nível do posto enquanto o pressuposto aparece como condição de
coerência: ambos garantem a constituição do texto como um todo orgânico”.

Com relação à negação, Ducrot (1987, 1988) descreve-a como um fenômeno de polifonia para o qual
concorrem dois enunciadores: um enunciador positivo que afirma p, e um enunciador negativo que repele
esse ponto de vista. Freitas ratifica o que é descrito por Ducrot:

A negação destaca-se como uma possibilidade de polifonia, uma vez que o
enunciado negativo permite expressar, simultaneamente, duas vozes
antagônicas. A inscrição da negação no estudo da polifonia é vista como um fato
da língua inscrito na frase, evidenciando-se mais de uma voz, ou seja, pontos de
vista antagônicos fazem-se presentes: uma voz positiva atribuída a um
enunciador (E1), e outra negativa atribuída a outro enunciador (E2). A negação
no enunciado é uma espécie de pequena obra de teatro com dois personagens a
quem, na teoria da polifonia, chama-se de enunciadores (FREITAS, 2006, p. 12).

Já no caso do humor, L apresenta um ponto de vista absurdo que ele mesmo rechaça sem apresentar
outro ponto de vista suscetível de corrigir o primeiro.
Para Vogt e Ducrot (1989), o articulador argumentativo “mas” tem sua forma originária no advérbio latino
magis e é visto como um articulador de segmentalidade que produz argumentação, pois além de ser
responsável por uma orientação argumentativa específica, possibilita também a progressão textual e
discursiva (VOGT; DUCROT, 1989).

Desde essa concepção polifônica de Ducrot e colaboradores, podemos dizer que descrever o sentido de um
enunciado significa verificar: a) se o enunciado contém a função locutor; b) a quem é atribuída essa
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função; c) a quem se assimila o locutor; d) quais são os diferentes pontos de vista expressos pelo
enunciado; e) a quem se atribui essas funções.

Assim, Ducrot mostra que, quando se interpreta um enunciado, percebe-se uma pluralidade de vozes
diferentes das do locutor. Eis a polifonia. Ela se coloca tanto para estabelecer a significação da frase como
para descrever o sentido do enunciado, trazendo a possibilidade de expressar, ao mesmo tempo,
diferentes pontos de vista.

A Teoria dos Modificadores

Para Ducrot e colaboradores, a língua é essencialmente argumentativa do léxico ao texto. E, para indicar
essa orientação argumentativa intencionada pelo locutor, a língua dispõe de determinados mecanismos os
quais ele chamou, no sentido amplo, de operador argumentativo (OA), que abrange: o operador
argumentativo (sentido restrito); o conector argumentativo e o modificador, que pode ser:
realizante, derrealizante e sobrerrealizante

Quando Ducrot desenvolveu a Teoria dos Modificadores, procurou evidenciar que a orientação
argumentativa deve ser atribuída também a alguns nomes e verbos (predicados) aos quais ele denomina
de palavras lexicais.

Segundo o autor, não são todas as palavras que tem potencial argumentativo, mas, apenas, as que têm
conteúdo lexical e ele as distribui em dois grupos: os predicados (nomes e verbos) e os modificadores
(adjetivos e advérbios). Os modificadores são as palavras responsáveis por determinar ou modificar os
verbos e os nomes.

Ducrot (1995) propõe dois tipos de modificadores: os realizantes (MR) e os derrealizantes (MD); Negroni
estudando os modificadores acrescenta mais um, os sobrerealizantes (MS).

Os primeiros objetivam aumentar a força argumentativa com a qual se aplica determinado topos;[1] os
segundos objetivam diminuírem essa força e o terceiro, além de orientar argumentativamente, incide um
comentário subjetivo do locutor. Vejamos os exemplos apresentados por Espíndola (2004, p. 50, 51):

a. João estudou, mas pouco.
b. João estudou e mesmo muito.

Onde “estudou” (verbo) é o predicado (X). E “ muito e pouco” (advérbios) são modificadores (Y). No
primeiro exemplo, temos um modificador derrealizante (MD), uma vez que, “pouco” tem por efeito
diminuir a aplicabilidade dos topoi associados ao termo estudar, enquanto que no segundo, “muito”
funciona como um modificador realizante (MR), uma vez que os topoi intrínsecos a X (estudar) são
aplicados com maior força argumentativa.

O autor estende o conceito ao léxico, entendendo que as palavras apresentam uma gradualidade que lhes
confere maior ou menor força argumentativa (DUCROT 1995, 1998). Nesse ponto, ele agrega à teoria o
conceito de modificador, tido como o adjetivo ou advérbio que determina os predicados (nome ou
verbo), podendo diminuir ou aumentar-lhes a aplicabilidade.

Esse estudo evidenciará os três modificadores: os dois estudados por Oswald Ducrot, os MR (Modificadores
Realizantes) e MD (Modificadores Derrealizantes), os MS (Modificadores sobrerrealizantes). A Teoria dos
Modificadores tem por objetivo mostrar que a gradualidade está inscrita já na significação dos predicados,
Espíndola (1998, p. 67) ressalta que “(...) para Ducrot, os conceitos de modificadores só fazem sentido em
uma semântica argumentativa, em que noções de verdade e de falsidade são inadequadas para descrever
as intenções de uma língua”.

Para Koch (1997), baseada em Ducrot e colaboradores, a interação social por meio da língua
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caracteriza-se, fundamentalmente, pela argumentatividade, por isso quando interagimos com alguém
procuramos trazer para os enunciados determinada força argumentativa, de modo que nosso interlocutor
dirija-se ou guie-se no sentido de determinadas conclusões.

Essa potencialidade argumentativa aparece para nós, através de mecanismos da própria língua, que
permitem indicar a orientação argumentativa dos enunciados, estabelecendo, dessa forma, as relações
discursivas. Tais mecanismos são denominados de marcas linguísticas da enunciação ou da argumentação
e fazem parte da própria gramática da língua. Dentre estes, destacam-se: as pressuposições, as marcas
de intenção, os operadores argumentativos e os modalizadores, que Ducrot os nomeia de modificadores.

O papel dos modificadores no manuscrito escolar

Apresentaremos, a seguir, a análise de um dos 27 manuscritos do nosso corpus. O texto argumentativo foi
produzido pela aluna L. F. D. S., do 3° ano A, em 12/07/2007, e teve como tema “O uso social da
mentira”. Para melhor discussão dos aspectos analisados, mostraremos o texto do aluno; apresentaremos
um quadro com os modificadores presentes no texto e, em seguida, dois recortes transcritos do
manuscrito e a análise.
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