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0. Introdu ção 

E m geral o professor de língua portuguesa, fo rmado nos Cursos de Letras, trata 
o texto dissertativo-argumentativo co mo resultado exclusivo de uma org anização lógica 
e fo rmal, sem qu e se observe qu alquer preocupação em situá-lo relativament e às 
questões postas pela enun ciação. Caso se en foqu em os livros didáticos e manuais de 
redação que circulam nas escolas de nível médio, veri fica-s e que eles refo rçam o 
modelo que desconsidera a import ância da situação de co municação para a 
argu mentação . Ainda que não  sejam adotados em s ala de aula, sabe-se que eles são 
i mportante referência p ara os professores prepararem suas aulas . Muitos pro fessores 
buscam, no mercado editorial , métodos eficazes d e tratamento do  tema. No  âmbito da 
Universidade, observ a-se qu e as pesquisas sobre a atividade argu ment ativa realizadas 
pela comunidade acad êmi ca n acional e internacional não têm a repercussão que, em 
princípio, se esp eraria qu e tivessem. Co m isso, os  estudantes  (especi almente os dos 
Cursos d e Let ras, que serão os pro fissionais a atuarem diret amente com a atividade 
argu mentativa na Escola) t êm freqüentemente pou co cont ato com as contribuiçõ es que 
as pesquisas em Lingüística Aplicada o ferecem. E m vista disso, apesar de os Parâmetros 
Curri culares Nacionais salientarem a necessidade da relação entre cont exto situacional e 
exp ressão verbal , continuam a se reproduzir mod elos pedagógicos ineficazes, ou seja, 
modelos que não tratam a atividade d e produção de textos argu mentativos em sua 
dimensão  co municativa. 
 
1. Persp ectiva Teórica 

Levar em consideração a di mensão co municativa da atividade de argu mentar 
obriga a s e embas arem os estudos sobre essa atividade nu ma teoria qu e considera todo 
ato de linguagem necessariamente rel acionado as suas condições de enun ciação. É o 
caso da Semiolingüística, de P. Charaudeau, p ara a qual “todo ato de linguagem só 
significa em fun ção da situação d e co municação na qu al é produzido ” (Charaudeau, 
1998: 9). A relação entre locutor e interlocutor é regulada por u m contrato de fala, que é 
“ constituído pelo conjunto de restrições que codi ficam as  práticas sócio-linguageiras e 
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que resultam de condições de produção e d e interpretação  (circunstânci as de discurso) 
do ato de linguag em (Charaudeau, 1983: 54). Esse contrato confere u m estatuto sócio-
linguageiro aos protagonistas da linguagem, d eterminando sua fala. Todo ato de 
linguagem integra u m projeto glob al de co municação  cuja concepção é de 
responsabilidade do sujeito co municant e. Este elabora u m discurso que é determinado 
por liberdades e restrições presentes na relação entre os interlo cutores e pelo d esejo de 
que o sujeito interpretante s e identi fique co mpletamente co m a imagem de destinatário 
previamente concebida. Para alcançar s eu objetivo, o sujeito co muni cante vale-se de 
estratégias , as qu ais envolvem a concepção, org anização e a efetivação de suas 
intenções a fi m de produ zir efeitos de convicção ou de sedução sobre o sujeito 
interpretante de modo a lev ar est e a se identi ficar co m o sujeito destinatário idealizado. 
As diferentes estratégias utilizadas pelos sujeitos do ato de linguagem estão 
subordinadas ao contrato d e fala estabelecido entre eles. 

 
A concep ção d e texto da Semiolingüística afirma a i mport ância do contrato de 

situação de co muni cação e do projeto de fala do sujeito enunciador. Ele é definido co mo 
mani festação mat erial ou  produto-resultado d e u m ato de comunicação , nu ma 
determinada situação, para servir a u m projeto d e fala de determin ado locutor. Assi m, 
u m texto nun ca o corre no v azio, fora das  es feras  do agir  humano, mas se subo rdina às 
restrições impostas pela situação, considerando a identidad e dos interlocutores e as 
intenções co muni cativas do locutor. 

 
A Semiolingüística não opera com o conceito de texto argu ment ativo, mas 

postula a existência de u m modo argu mentativo d e o rganização do  discurso, que 
consiste em “ um sab er organi zar seqüências causais que explicam os aconteci mentos, 
assi m co mo as provas de verdadei ro, do falso e do verossí mil ” (Ch araudeau , 2001: 16). 
Sublinhe-se que a argumentação, n a Semiolingüística, não pod e ser reduzida a u m 
conjunto de frases ou d e proposições encadeadas por conectores lógicos . É preciso que 
o sujeito que argu menta se posicione em relação à legitimidad e ou não de u m propósito 
sobre o mundo e que se di rija a um sujeito-alvo com vistas a p ersuadi -lo. N a atividade 
argu mentativa, o  sujeito argu mentador busca, ao mesmo  tempo, a racionalidade e a 
influência sobre o outro. A busca d a racionalidade tende a u m ideal de verdade quanto à 
explicação dos fenômenos do universo, e a bus ca d e in fluên cia tend e a u m id eal de 
persuasão , que consiste em fazer com que o destinatário partilhe dos propósitos do 
emissor. 

  
Charaudeau (1992:  803) apresenta três condições para que s e des envolva o 

processo argu ment ativo, o  chamado “dispositivo argu mentativo”: (1) existência de u m 
propósito sobre o  mundo , qu estionado por alguém qu anto a sua legiti midad e; (2) 
tomada d e posição ou engajamento do sujeito argumentado r em relação ao propósito, o 
que será exp resso nu ma proposição (qu adro de questionamento); (3) desenvolvi mento 
de u m ato  de persuas ão po r parte do  sujeito que argu ment a ap res entando as provas da 
posição adot ada na proposição .  

 
Os compon entes desse dispositivo conduzem à idéia de que o sujeito 

argu mentado r necessita conduzir o sujeito-alvo a u m mes mo quadro de questionamento, 
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propondo-lhe um modo de tratar tal questionamento. Ao mesmo tempo, o argumentador 
precisa pôr à disposição do sujeito-alvo o modo  de julgar a validad e d esse tratamento. 
Isso determina as “condições enunciativas d e base” (Charaudeau, 1998: 12) para que 
u m discurso argu mentativo seja reconhecido como t al. Essas condi ções lev am o 
argu mentado r a uma tripla atividade: problematizar, elucidar e prov ar. A 
problematização  define-se co mo uma proposição-imposição de u m quadro de 
questionamento que opõe duas asserçõ es a respeito de cuja validade o sujeito-alvo é 
levado a se interrogar. A eluci dação corresponde a u m “ fazer-co mpreender” as razões 
que são admitidas por hipótese para explicar o estado do fato ass everado ou as 
conseqüên cias possíveis deste sobre a seqüênci a de aconteci mentos. A atividade de 
provar corresponde a um “fazer-crer” que serv e para fund amentar o valor de u ma 
elucidação. Co mo explica Charaudeau (1998: 12): “não basta estabelecer ligação ente o 
consu mo de cigarros e a saúde, como em “O consumo de cigarros prejudica grav emente 
a saúde”; é p reciso ainda prov ar que ess a relação é d a ord em do possível ou da 
fatalidade”. Para fornecer a prova e evidenciar o tipo de ligação lógica que se estabelece 
entre as asserções, o lo cutor ap elará para argumentos de ordem empírica, experi ment al 
ou estatística, bas eado  em u m valor ético, prag mático  ou hedôni co. “ Todo sujeito que 
argu menta é levado a escolher argu mentos qu e d esempenh am um pap el de garantia de 
raciocínio” (Charaudeau, 1998: 12), afi rma o lingüista. É p elo tipo de valor que embasa 
sua argu mentação que se evidenciará o  posicionamento do sujeito argu mentado r frente 
ao sistema de v alores  que circula na sociedad e a qu al pertence. 

 
Outra quest ão que s e evidencia a p artir da consideração do dispositivo 

argu mentativo é que ele n ão prevê a forma particular qu e to mará uma argumentação. 
Essa forma d ependerá da situação d e co municação n a qual se en contra o sujeito que 
argu menta. O texto se organi za em fun ção dess a situação e do projeto de fala. Al ém 
disso, a argu mentação não s e restringe a u m único gên ero discursivo ou grupo de 
gêneros , pois é a finalidade comunicativa que det ermin a o  fi m discu rsivo do t exto. 

 
Como , na atividade argumentativa, o sujeito argu mentador busca, ao mes mo 

tempo, a racionalidad e e a influ ência sobre o outro, numa situação co municativa 
especí fi ca, n ão é possível referi r-se à existên cia de u ma maneira ideal de argu ment ar, 
pois o ato de argu ment ar só  pode s er julgado  e v alidado em função das  i mposições da 
situação de co municação e do projeto de fala que det erminam as operaçõ es estratégi cas.  
Da mesma fo rma, não é possível falar de “quadro fal acioso” na argu mentação, pois cada 
situação contratual produ z seu próprio quadro de validação. A validação de u ma 
argu mentação vai vari ar con forme o do mínio de avaliação considerado: da v erdade, do 
estético, do ético, do hedônico, do pragmático . Esses domínios fun cionam co mo “ leis de 
passagem” que validam os argumentos. Isso considerando, não é possível reduzir a 
argu mentação  unicamente a sua parte explícita. 

 
Para Ch araudeau a atividad e de argu mentar se insere aind a nu ma co mpetência 

de linguagem qu e se o rganiza em t rês níveis, co m três tipos de comp etênci a para o 
sujeito: nível situacional e co mpetênci a situacional, nív el discursivo e co mpetência 
discursiva, nível semiolingüístico e co mp etênci a semiolingüística. A co mpetência 
situacional determina que todo sujeito que se comunica est eja apto a construir seu 
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discurso em função d a identidade dos protagonistas do intercâmbio , da finalidad e deste, 
de seu tema e das circunstân cias materiais. A comp etência discursiva exige d e cada 
sujeito que se co munica e interp reta a capacidade de manipular e reconhecer as 
estratégias d e en cen ação que se relacionam às n ecessidades inerentes ao quadro 
situacional. A co mpetênci a semiolingüística relaciona-se ao  manipular-reconhecer as 
formas dos signos, suas regras combinatórias e seu sentido, de acordo co m os elementos 
do quadro situacional e das exigências de organização do discurso. Essas três 
comp etências se en contram nu m movimento constant e de vai-e-vem.  

 
O mod elo de co mp etência, fundament ado nos p ressupostos da 

Semiolingüística, o ferece indicações  de ações n ecessárias  ao  trat amento eficiente da 
atividade argu mentativa na Escola. 

 
3. Para o  trat amento da atividad e argumentativa na Escola 

 
O pri meiro passo em direção a u m trabalho que considere as condições 

enunciativas determinantes da atividade d e argu mentação é d esenvolver a sensibilidade 
de mestres e alunos para a “ competênci a situacional”, isto é, para o des envolvi mento da 
aptidão de construção do discurso em função da necessidade de express ão nu m 
determinado contexto.  

 
Para que se desenvolva a co mp etência situacional, é imprescindível, no 

tratamento da atividade argu mentativa em sala de aul a, o  enfoque na situação de 
comunicação concretizado a partir da percepção do contrato-situação. Esse enfoque 
significa obs ervar: (i) a finalidad e do ato de co municação (po r que se fala); (ii) a 
identidade dos parceiros d a troca (quem fala a quem, considerando os estatutos e os 
lugares que os parcei ros devem ocupar); (iii) o tema (sob re o que se fala), objeto de 
troca; (iv) as ci rcunstâncias que constituem os dados mat eriais do quadro d e troca 
(monolocutiva, interlocutiva). A competência situacional, aliada à co mpetência 
discursiva, p ermitirá ao sujeito argu mentador s elecionar os  recursos d e linguagem a 
emp regar na produção textual. Além disso, a validade de u m discurso só pode ser 
julgada atrav és da interrogação sobre as características do contrato no qual o locutor se 
insere.  

 
O julgamento da validade dos argu mentos, aliás, é u m en foqu e inexistent e na 

Escola: não se orientam os alunos para o julgamento da “justeza” dos argumentos e para 
os valores que são co mpartilhados pelos interlocutores nu ma determinad a situação. Essa 
atenção, no entanto , é absolutament e necessária, como obs erva Sou za (2001: 158), em 
função da justeza da utilização de u m certo do mínio de av aliação. Os enunciados “Ele é 
bonito. Vote nel e.” e “ Ele é honesto . Vote n ele.”, co mo exempli fica Souza, são ambos 
válidos confo rme o do mínio de avaliação considerado . Cada enunciado está rel acionado 
a u m do mínio de avaliação di ferente. O pri meiro  situa-se no domínio  estético; o 
segundo, no ético . Ou seja, a justeza de u m ou outro d epende do do mínio de avaliação. 
Se os interlocutores partilham u m d eterminado  do mínio, a argu mentação s erá 
considerad a válida. É necessário , portanto, fazer os alunos atentarem para a situação de 
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comunicação tamb ém com o objetivo de os  levar à percep ção d e qu e cada situação 
contratual produz seu  próprio quadro  de validação . 

 
Enfo cando o domínio da comp etência discursiva, depara-se com o Modo de 

Organização Argu mentativo ao lado do Modo Descritivo, do Narrativo e do 
Enunciativo. A idéia d e que não existe u ma estrutura única para a organização do t exto 
argu mentativo é i mp ensável na maioria d as escolas atualmente, as quais baseiam a 
abordag em do texto ch amado dissert ativo-argumentativo no mod elo Introdução-
Desenvolvimento-Conclusão. Observ e-s e que ess a estrutura di fi cil mente se veri fica nos 
discursos que circulam nos meios sociais, os quais ro mpem co m essa organização 
justamente em razão da n ecessidade do sujeito de ad equar a org anização do texto às 
condições dadas p ela situação . Para modificar ess a prática, o p ro fesso r dev e ori entar o 
aluno para as condições enunciativas d e base da atividade argu mentativa – 
Problematizar/ Elucidar/ Provar – antes referidas, as quais remetem para alguns fazeres 
fund amentais: fazer-saber, fazer-co mp reender, fazer-crer. Isso significa que, p ara 
organizar uma argumentação, é preciso, considerando u ma situação específi ca co m 
interlocutores determinados , levar o interlocutor a ap reend er a problematização (isto é, 
o quadro de questionamento que i mpõe du as asserções a resp eito de cuja validade o 
interlocutor é levado a s e interrogar. Por exemplo: “Os reality-shows, co mo o Big 
Brother, s ão o li xo da televisão contemporânea.”/ “Os reality-shows, co mo  o Big 
Brother, não são o lixo da televisão contemporân ea”); explicar o porquê e o co mo do 
fato asseverado; fundamentar o  valor das  caus as e explicaçõ es d adas .  

 
A concretização desses passos remete a u m conjunto de conheci mentos de 

ordem linguagei ra, os qu ais derrubam d efinitivamente a no ção de que existiria u ma 
man eira ideal de argu mentar. O aluno deve saber organi zar a lógica argu mentativa, 
manipulando  estrategicamente catego rias do  discurso  e categorias da língua.  

 
No domínio d as categorias do  discurso, inserem-se as estratégi as de ord em 

enunciativa e as de ordem enun ciatória. Na o rdem enunci ativa, a o rientação ao aluno se 
dará quanto à função da modalização do discurso e à construção dos papéis enunciativos 
de ordem elocutiva, alocutiva e delo cutiva. Isso signifi ca levar o sujeito argu mentador a 
“ apropriar-se da língua” p ara a organi zar em discu rso numa situação especí fi ca de 
comunicação, situando-se em relação a seu interlocutor, ao mundo qu e o cerca e em 
relação ao qu e ele diz. Na o rdem enunciatória, situa-se a n ecessidade de atentar p ara os 
modos de organização do discurso, especi ficamente, neste caso , para o Modo de 
Organização Argu mentativo. É preciso, no entanto, não perder de vista o fato de que, no 
quadro da argu mentação, a produção de efeitos persuasivos exige a manipulação, muitas 
vezes , d e outros modos  de organização – Narrativo, Descritivo, Enun ciativo.  

 
Cab e ress altar qu e o professor, ao tratar do Modo de Organi zação 

Argu mentativo, deve assinalar o fato de inexistir uma con figuração única para o 
discurso argu mentativo, chamando a atenção não para uma estrutura argu mentativa, mas 
para os co mpon entes que fazem p arte do processo argumentativo e p ara o 
funcionamento do dispositivo argumentativo. Isso significa mostrar ao aluno que, 
dependendo da situação de co municação , modi fi cam-se as fo rmas de con figuração do 
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discurso argu mentativo. N a v erdade, é interessant e inseri r no trabalho com a 
argu mentação o questionamento sobre o que vem a ser a ação de “ argu mentar”, levando 
o aluno a refletir sobre o que está em jogo nessa atividade: o fi m racionalizante aliado a 
u ma razão p ersuasiva, envolvendo dois sujeitos, no míni mo, ligados por u m contrato-
situação d e co muni cação.  

 
Para pro mover a aprendi zagem no nível s emiolingüístico, onde se evidencia a 

intrínseca  relação ent re discurso e língua, é preciso desenvolver a cap acidad e dos 
alunos de manipularem (i) as formas de co mposição do texto (cad a gênero possui sua 
particularidade): os elementos paratextu ais, a o rganização em partes; o vínculo entre 
elas (via sistema anafórico e tematização); (ii) a construção gramatical: emprego 
adequado de diferentes tipos de constru ção (ativa, p assiva, no minalizada, i mp essoal), 
das marcas lógicas (con ectores), dos operadores, do sistema prono minal, da anáfo ra, das 
modalidad es, e d as catego rias relacionad as ao ap arelho fo rmal de enunci ação (verbos 
modais, advérbios, adjetivos); (iii) o uso do léxico adequ ado à situação . Evidencia-se, 
mais do que nunca, qu e língua, discurso e situação estão de tal forma relacionados que é 
i mpossível desvincul á-los.  

 
Observa-se que a Semiolingüística  apresenta um quadro teóri co-metodológico 

que ultrap assa, em muito, o lingüístico prop riamente dito, abarcando o cognitivo, o 
situacional, o estratégico . Ela aponta para exigên cia de se considerar a realidade 
complexa das interações, focalizando a estreita relação entre o quadro situacion al em 
que se encontra o sujeito argu ment ador, det erminante das condi ções enunci ativas, e a 
organização discursivo-textual. O trabalho n a Es cola co m a atividad e argumentativa  
sob essa persp ectiva en fatiza a argu mentação como  prática social. 

 
RESUMO: O ensino da argu mentação deve levar em consideração a di mensão 
comunicativa da atividade de argu mentar. Propõem-se orientações de ord em 
semiolingüística para o seu tratamento na Escola. En foca-se a subordin ação  dessa 
atividade linguageira às restrições i mpostas pela situação, considerando especial mente a 
identidade dos  interlocutores e as  intençõ es co municativas do locutor.  
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