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RESUMO 

Esta pesquisa, ancorada na Análise Textual dos Discursos, abordagem 
proposta por Jean-Michel Adam (2011), com o objetivo de pensar o texto e o 
discurso em novas categorias, focaliza a categoria chamada Responsabilidade 
Enunciativa, que corresponde às “vozes” do texto, à sua polifonia, à assunção 
ou não dos enunciados proferidos. Nesse sentido, estabelecemos como 
objetivos identificar, descrever e analisar artigos de opinião produzidos por 
candidatos ao vestibular da UFRN 2013 no que diz respeito à 
Responsabilidade Enunciativa. Procuramos responder à seguinte questão: 
como se caracteriza a Responsabilidade Enunciativa em artigos de opinião 
produzidos por alunos em processo seletivo de vestibular? A partir dessa 
pergunta central, observamos se o aluno assume a responsabilidade pelo que 
enuncia, se faz remissões a outra(s) fonte(s) do saber, que marcas linguísticas 
nos levam a identificar diferentes vozes nos enunciados e quais os pontos de 
vista [PdV’s] explicitados pelos candidatos. Além da Análise Textual dos 
Discursos, embasamo-nos também em pressupostos de outros teóricos que se 
debruçam sobre o estudo das vozes, a exemplo de Rabatel (2005, 2009, 2010), 
Authier-Revuz (2004) e Rodrigues (2010). Os resultados apontam, em 
decorrência do gênero solicitado na proposta de redação, uma maior tendência 
do candidato a assumir a responsabilidade enunciativa, usando a mediação 
epistêmica apenas para reforçar seu posicionamento, como um recurso 
polifônico conhecido como argumento de autoridade. 

Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos; Responsabilidade Enunciativa; 
Artigos de opinião. 



ABSTRACT 

This research is based on Textual Analysis of Discourses, that is an approach 
proposed by Jean-Michel Adam (2011) with the aim to think text and discourse 
into new categories, one of them, our focus, is the category called Utterance 
Responsibility, that points to the "voices" of the text, to polyphony, to 
assumption or not of the utterances. In this sense, the aim of our investigation is 
to identify, to describe and to analyze the Utterance Responsibility at essays 
(opinion articles) writing by candidates to vestibular UFRN 2013. Thus, we seek 
to answer the following question: how is Utterance Responsibility characterized 
the opinion articles writing by students in selective process for college? From 
this central question, we observe if students assume responsibility at 
utterances, if they report another(s) source(s) of knowledge, as well language 
marks those lead us to identify different voices at statements and also points of 
views [PdV] of candidates. In addition to Textual Analysis of Discourses, we 
also reference other theoretical academics those focus on the voices’s study, 
such Rabatel (2005, 2009, 2010), Authier-Revuz (2004) and Rodrigues (2010). 
The results show that depending on gender requested greater tendency of 
candidate assumes Utterance Responsibility, through of epistemic mediation, in 
order to reaffirm his PdV, as a polyphonic feature known as argument from 
authority. 

Keywords: Textual Analysis of the Discourses; Utterance Responsibility; 
Opinion Articles. 
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INTRODUÇÃO 

“O ato individual pelo qual se utiliza a língua introduz em 
primeiro lugar o locutor como parâmetro nas condições 
necessárias da enunciação. Antes da enunciação, a língua não 
é senão possibilidade da língua. Depois da enunciação, a 
língua é efetuada em uma instância de discurso, que emana de 
um locutor, forma sonora que atinge um ouvinte e que suscita 
uma outra enunciação de retorno”. (Émile Benveniste, em O 
aparelho formal da enunciação).  

É recorrente, nos estudos da linguagem, a máxima de que nenhum dizer 

é neutro (BAKHTIN, 1997); todo enunciado carrega uma ideologia, um 
posicionamento, mesmo quando é perceptível a tentativa de apagamento do 

sujeito. Em nossos textos, à medida que realizamos nossas escolhas, 
deixamos transparecer, inevitavelmente, o nosso ponto de vista acerca do que 

está sendo abordado. 

Ademais, também é indubitável, nos dias de hoje, um maior contato com 
uma gama de gêneros textuais/discursivos, que auxiliam ou não essa 

“revelação” do sujeito. Marcuschi (2008, p. 154) diz que “quando dominamos 
um gênero textual, não dominamos uma forma lingüística e sim uma forma de 

realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 

particulares”. É o que acontece nas redações de vestibulares. Ao mesmo 
tempo em que o escritor não pode manifestar-se a ponto de recair em uma 

identificação, ele não pode manter-se neutro em relação ao assunto proposto, 
já que um texto argumentativo (normalmente esse é o tipo textual 

predominante em processos seletivos, por meio dos gêneros artigo de opinião, 

carta argumentativa, editorial, dissertação argumentativa, entre outros) 
pressupõe uma postura crítica do escritor a fim de, por meio de estratégias 

argumentativas, explicitar o seu posicionamento e convencer a leitor a aderir a 
ele, como acontece no artigo de opinião, nosso objeto de pesquisa. Assim, o 

autor realiza os objetivos pretendidos em determinada situação social de 

escrita. 
Pensando nessas questões e dando continuidade ao trabalho realizado no 

grupo de pesquisa Análise Textual dos Discursos, sob orientação da Profª. Dra. 
Maria das Graças Soares Rodrigues, é que se desenvolve essa pesquisa. 

Segundo Bentes e Leite (2010, p. 228), 
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o texto é a unidade funcional que não somente permite a interação, 
como também viabiliza diversas formas de representar o mundo, de 
transformá-lo e de, a um só tempo, reconstruir-se a partir dessa 
dinâmica emergência dos sentidos, que envolve toda espécie de 
heterogeneidades enunciativas, dentre elas as relações intertextuais 
e interdiscursivas.  
 

Assim, é incontestável que a responsabilidade enunciativa é parte 

constituinte de todo e qualquer enunciado, materializada nos diversos gêneros 
presentes nas situações comunicativas humanas. Consideramos também, 

nesse sentido, parafraseando Bakhtin, que todo dizer é polifônico. Logo, 
nenhuma palavra é só nossa, ela sempre evoca outras vozes e, por mais que 

não haja demarcações explícitas no texto de um outro enunciador, há sempre 

uma mistura de discursos, uma heterogeneidade, que pode apontar um ponto 
de vista assumido por muitos outros enunciadores. Sobre isso, Adam (2011, p. 

109) menciona que  
 

toda proposição-enunciado compreende três dimensões 
complementares às quais se acrescenta o fato de que não existe 
enunciado isolado: mesmo aparecendo isolado, um enunciado 
elementar liga-se a um ou a vários outros e/ou convoca um ou vários 
outros em resposta ou como simples continuação. 

 
Sob esses aspectos, percebemos que a identificação e análise da 

responsabilidade enunciativa nem sempre é clara e objetiva, já que todo 
enunciado é primordialmente dialógico e polifônico. Entende-se que a 

responsabilidade enunciativa “consiste na assunção por determinadas 

entidades ou instâncias do conteúdo do que é enunciado, ou na atribuição de 
alguns enunciados ou PdV a certas instâncias” (PASSEGGI, ET AL, 2010, p. 

299) 
A Análise Textual dos Discursos (doravante ATD), abordagem na qual nos 

embasamos, postula-se como uma perspectiva da “produção co(n)textual de 

sentidos” (ADAM, 2011, p. 23), considerando toda a construção de sentidos 
advinda das escolhas lexicais de cada produtor em cada gênero, já que todas 

as palavras já possuem uma carga semântica própria, que pode ser ampliada 
ou subvertida de acordo com o contexto. Dessa maneira, a ATD coaduna com 

a visão de que o texto  

não representa a materialidade do cotexto, nem é somente um 
conjunto de elementos que se organizam numa superfície material 
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suportada pelo discurso; o texto é uma construção que cada um faz a 
partir da relação que estabelece entre enunciador, 
sentido/referência/posicionamento discursivo e coenunciador, num 
dado contexto sociocultural. Por isso está inevitavelmente atrelado a 
uma enunciação discursiva (BENTES; LEITE, 2010, p. 255). 

 

Para Adam (2011), qualquer gênero discursivo pode ser analisado a 

partir da perspectiva da ATD, uma vez que todos os discursos são passíveis de 

uma análise textual em suas dimensões semântica, enunciativa e 
argumentativa. 

Um dos motivos pelo qual essa pesquisa se justifica é a inserção, pela 
Comperve (Comissão Permanente do Vestibular da UFRN), do tópico 

“marcadores de responsabilidade enunciativa” como um critério de correção no 

item “Controle da coesão e coerência”. É solicitada a sua utilização, de modo 
excelente, como um recurso coesivo. Outro item presente nessa chave de 

correção diz respeito à constituição da autoria, em que é cobrado “revelar-se, 
na construção do texto, como um sujeito-autor que não apenas defende sua 

proposta/seu posicionamento como tenta convencer o interlocutor” e 

“gerenciar, de forma bem articulada, a inserção de todas as vozes alheias”1. 
Propomo-nos a discutir, com base nisso, a inserção do tópico “marcadores de 

responsabilidade enunciativa” também no critério de autoria, já que, por meio 
deles, é possível revelar-se como sujeito-autor e gerenciar as vozes citadas. 

A pesquisa, desse modo, tem relevância para o ensino de maneira geral, 

já que o conceito de Responsabilidade Enunciativa, apesar de ainda estar bem 
restrito à academia, se faz presente agora no âmbito do ensino regular, à 

medida em que os alunos trabalham textos argumentativos em que precisam 
articular e gerenciar vozes e passam a ser cobrados tanto na escola quanto em 

processos seletivos como o vestibular. É preciso, portanto, torná-lo mais 

acessível à sociedade, para que possa ser cobrado de maneira justa em 
processos seletivos desse tipo e para que o conhecimento possa ser 

concretizado. Isso faz com que os alunos já entrem na universidade sabendo 
explicitar e delimitar o seu posicionamento, o que será bastante necessário nas 

situações de escrita acadêmicas. 

                                                                 
1 Cf. Anexo 1 
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Com base nessas considerações e a fim de observar como se 

caracteriza a Responsabilidade Enunciativa em artigos de opinião produzidos 

por alunos em processo seletivo de vestibular, procuramos responder a tais 
questionamentos:  

a) O aluno assume a responsabilidade pelo que enuncia?  

b) O aluno faz remissões a outra(s) fonte(s) do saber? 
c) Que marcas linguísticas nos levam a identificar diferentes vozes nos 

enunciados? 

d) Quais os pontos de vista  [PdV’s] que os candidatos explicitam? 
 

Para responder a essas questões, estabelecemos como objetivo geral 

da pesquisa identificar, descrever, analisar e interpretar a materialização da 

responsabilidade enunciativa em redações do vestibular UFRN 2013. Como 
objetivo específico, propusemo-nos a identificar os pontos de vista transmitidos 

pelos candidatos a partir do uso dos marcadores de responsabilidade 
enunciativa. 

No que se refere ao plano de texto dessa dissertação, o presente 

trabalho está organizado da seguinte maneira: inicialmente, nesse tópico, 
fazemos as considerações iniciais sobre o trabalho, apresentando a pesquisa, 

sua relevância, as questões de pesquisa e os objetivos que se desejava 
alcançar. No primeiro capítulo, apresentamos nossa abordagem metodológica, 

caracterizando a pesquisa e o corpus, justificando a escolha desse material de 

pesquisa e mostrando como e a partir de qual categoria teórica os dados foram 
tratados. No segundo, debruçamo-nos sobre os referenciais teóricos que 

nortearam essa pesquisa, como a Análise Textual dos Discursos, as noções de 
Responsabilidade Enunciativa e um olhar sobre os gêneros, mais 

especificamente sobre o artigo de opinião. No terceiro capítulo, partimos para a 

análise e discussão dos dados, buscando contemplar os objetivos 
anteriormente traçados. No último tópico, tecemos algumas considerações 

finais sobre a pesquisa e os resultados obtidos. 
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1. METODOLOGIA 

“Não se deve aceitar jamais como verdadeira alguma coisa de 
que não se conheça a evidência como tal, isto é, evitar 
cuidadosamente a precipitação e a prevenção, incluindo 
apenas, nos juízos, aquilo que se mostrar de modo tão claro e 
distinto ao espírito que não subsista dúvida alguma”. (René 
Descartes, em Discurso sobre o método) 

 

Sabe-se que pesquisa é busca, investigação e requer planejamento e 
sistematização. “Para ser científica, a pesquisa precisa se ancorar em rígidos 

critérios de coerência, consistência de análise, originalidade e objetividade. Por 

isso, a importância de uma metodologia cuidadosamente escolhida e aplicada 
[...]” (MICHEL, 2009, p. 36). Para que uma pesquisa seja efetivada, é preciso 

pensar e estabelecer as formas de como realiza-la. Nesse capítulo, 
apresentaremos os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, assim como a caracterização do corpus e 

a categoria teórica e analítica utilizada para o tratamento dos dados. 

1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Como a maioria das pesquisas em nossa área, nosso trabalho segue o 

paradigma interpretativista, entendendo que a análise dos dados é uma 
interpretação do real no contexto em que ocorre, havendo uma participação 

ativa do pesquisador e uma relação deste com a realidade social e as 
experiências subjetivas dos indivíduos. Nesse sentido, nossa pesquisa adota 

uma abordagem qualitativa, já que não há preocupação com quantificação ou 

mensuração, mas sim com a compreensão do fenômeno a partir da perspectiva 
dos sujeitos participantes da situação de estudo.  

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica, 
particular, contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto de 
estudo. Por isso, carece de uma interpretação dos fenômenos à luz 
do contexto, do tempo, dos fatos. O ambiente da vida real é a fonte 
direta para obtenção dos dados, e a capacidade do pesquisador de 
interpretar essa realidade, com isenção e lógica, baseando-se em 
teoria existente, é fundamental para dar significado às respostas. 
(MICHEL, 2009, ps. 36-37) 
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Desse modo, procuramos interpretar os fenômenos e atribuir-lhes 

significados durante o processo de análise. Nesse sentido, nossa pesquisa 

também tem caráter descritivo, típico das pesquisas qualitativas, já que 
identifica, descreve, analisa e interpreta os dados à medida em que estabelece 

relações com o ambiente em que eles estão inseridos. Vale mencionar que a 
pesquisa não exclui técnicas quantitativas, já que os dados foram levantados e 

contabilizados, a fim de validá-los de maneira mais confiável. 

Como método, isto é, como procedimento norteador, a indução é a que 
melhor caracteriza a nossa pesquisa, uma vez que partimos da observação dos 

dados, considerando as variações da materialização da responsabilidade 
enunciativa, para chegar a determinadas conclusões. A indução “considera que 

o conhecimento é fundamentado na experiência, não levando em conta 

princípios preestabelecidos. No raciocínio indutivo, a generalização deriva de 
observações de casos da realidade concreta” (SILVA; MENEZES, 2005, p. 26).  

Nesta direção, observamos, inicialmente, se o candidato assume a 
responsabilidade enunciativa de determinado enunciado e quais as marcas 

linguísticas que caracterizam essa assunção, materializada de maneira mais 

efetiva por meio de índices de pessoas; modalidades objetivas, subjetivas, 
intersubjetivas; verbos e advérbios de opinião, bem como lexemas afetivos, 

avaliativos e axiológicos. Posteriormente, identificamos quando o enunciador, 
ao invés de assumir a responsabilidade pelo enunciado, usou estratégias 

linguísticas que configuram uma voz anônima, assim como remeteu a fontes do 

saber (mediação epistêmica e mediação perceptiva).  
 

 
1.2 CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O corpus constituinte dessa pesquisa são redações do vestibular 2013 
da UFRN. Hoje, esse processo seletivo está extinto, já que a entrada nas 

universidades agora se dá por meio do ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio), mas antes era organizado pela Comissão Permanente do Vestibular 

(Comperve), órgão que nos disponibilizou o material de pesquisa: 400 

(quatrocentas) redações. Consideramos um grande privilégio trabalhar com 
esse corpus, uma vez que se trata do último processo seletivo realizado dessa 
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forma e também pelo prestígio que tanto o vestibular da UFRN quanto o órgão 

organizador (COMPERVE) sempre tiveram.  

Nesse vestibular, o gênero solicitado foi artigo de opinião, o que já nos 
remete à possibilidade de um maior aparecimento da assunção da 

Responsabilidade Enunciativa, e o aluno deveria produzir o seu texto e 
posicionar-se sobre o seguinte recorte temático: “Redes sociais: exercício ou 

abuso de liberdade?”2. 

A partir do gênero solicitado, levantamos nossa primeira hipótese: a 
possibilidade de um maior aparecimento da Responsabilidade Enunciativa, já 

que um artigo de opinião nos remete a uma maior subjetividade e 
posicionamento persuasivo por parte de quem escreve. Pensando nessa 

hipótese inicial, selecionamos, entre as quatrocentas redações cedidas, 

duzentos exemplares, a fim de confirmar nossa suposição. Em primeira 
análise, pudemos perceber que há, de fato, a confirmação dessa hipótese: o 

aluno tende a assumir a responsabilidade dos enunciados em artigos de 
opinião. É importante mencionar que isso não exclui o aparecimento das outras 

ocorrências, tanto que, em nossa segunda seleção, quando reduzimos o 

número de exemplares para cem, procuramos selecionar as redações que 
melhor contribuíssem para a nossa análise no que se refere à diversidade de 

categorias que marcam a responsabilidade enunciativa.  
A fim de tornar nossa pesquisa verdadeiramente significativa, 

recorremos a um método estatístico3 (e aqui podemos observar uma técnica 

quantitativa dentro de uma pesquisa qualitativa) para saber se a nossa 
amostragem (cem redações) seria uma quantidade que deixaria a pesquisa 

com valor de verdade. 
Para se chegar às conclusões sobre algum fenômeno que envolva uma 

determinada população, é necessário selecionar e adotar procedimentos 

metodológicos/estatísticos que possibilitem uma afirmação o mais verossímil 
possível. Nesse sentido, foi adotada a técnica de amostragem finita, pois, ao 

contrário de populações grandiosas em relação à amostra, foi trabalhada uma 
população não tão grande, ou seja, uma população considerada, do ponto de 

                                                                 
2 Cf. Anexo 2 
3 Análise estatística realizada por José Edson Ferreira Nunes Junior, estatístico e mestrando 
em Demografia e por Leônidas Petrucio Dutra Pedrosa, geógrafo e mestrando em Demografia. 
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vista numérico, finita (LEVIN, 1987).  Partindo dessas premissas, foi utilizada a 

seguinte fórmula:  

Figura 1 – Fórmula para Determinação do Tamanho da Amostra 

 

 

 

 
 

  Com essa fórmula, fica definido um nível de confiança de 95% e um erro 

amostral de 5%, significando que existe 95% de chance de o valor obtido com 

a análise da amostra estar dentro de uma margem de 5% para mais ou para 
menos em relação ao resultado. Sobre o valor de p (proporção de interesse), 

devido à falta de estudos ou publicações anteriores em relação à temática do 
referido trabalho, foi necessária a realização de uma coleta e análise de uma 

amostra piloto para definirmos o valor da proporção de interesse (p). Foram 

selecionadas 100 redações de forma aleatória e, após a análise, foi verificado 
que, em 90% destas redações, ocorreu a assunção da responsabilidade 

enunciativa.   
 Por fim, após o conhecimento de todos os dados, a aplicação da fórmula 

informou que seriam necessárias 103 redações para construção de um 

intervalo de confiança de 95%, sendo assim, como a amostra piloto foi 
composta de 100 redações, foi necessária a correção de mais redações. 

Buscando facilitar o entendimento das análises e técnicas estatísticas utilizadas 
no trabalho, foi construído um quadro temático (ver quadro I) 
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n = Tamanho da amostra a ser coletada 103,0

N = Informar o tamanho da população 400

1 - α =
Nível de confiança (%); probabilidade do 

erro amostral 'real' ser inferior ao erro 
amostral definido pelo pesquisador

95

Z = Valor crítico relativo ao grau de confiança 1,96

E = 
Margem de erro (%) ; Diferença percentual 
entre o valor real e o valor obtido através da 

amostragem
5

p = Proporção de interesse (%) 90

q = 1 - p 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A partir dessa seleção, passou-se para a fase de observação e 
descrição dos dados coletados junto à definição e análise das categorias 

teóricas que melhor caracterizam o fenômeno, a fim de quantificar o número de 

casos para cada categoria e em qual situação cada uma delas aparece. 
Vemos, nesse caso, o uso de uma técnica quantitativa em uma pesquisa 

majoritariamente qualitativa, o que comprova que uma técnica não exclui a 
outra, mas ambas podem contribuir para a pesquisa de maneiras diversas.   

Posteriormente, interpretamos essa relação entre a categoria teórica e o 

dado analisado, com o objetivo de estabelecer motivações para cada escolha e 
tecer considerações sobre elas, procurando contribuir com a produção do 

conhecimento científico sobre os estudos da Responsabilidade Enunciativa. 

Quadro 1 – Detalhamento dos critérios estatísticos utilizados 
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1.3 CATEGORIA TEÓRICA DE ANÁLISE 
 

A Análise Textual dos Discursos, teoria em que nos embasamos, proposta 
por Jean-Michel Adam, tem o objetivo de “pensar o texto e o discurso em novas 

categorias” (Adam, 2011, p. 24) e postula  
ao mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das 
tarefas e dos objetos da linguística textual e da análise de discurso, 
[definindo] a linguística textual como um subdomínio do campo mais 
vasto da análise das práticas discursivas (Adam, 2011, p. 43).  

 
Isso é evidenciado no esquema 4 reproduzido abaixo, proposto por 

Adam (2011, p. 61): 

 
 

Figura 2 - Níveis ou planos da Análise Textual dos Discursos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O esquema 4 mostra a relação entre níveis de análise de discurso e 

níveis da análise textual. Adam (2011, p. 63) sintetiza afirmando que “toda a 
ação de linguagem inscreve-se, como se vê, em um dado setor do espaço 

social, que deve ser pensado como uma formação sociodiscursiva, ou seja, 
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como um lugar social associado a uma língua (socioleto) e a gêneros de 

discurso”. O gênero, portanto, nesse caso, é principal articulador e mediador 

entre discurso e texto. Adam pretende – e consegue –, com sua teoria, 
contribuir para “a redefinição da relação texto/discurso e suas consequências 

para as tarefas e objetos da Linguística Textual e da análise de discurso” 
(PASSEGGI et al, 2010, p. 308). Por esse entrelaçamento entre texto e 

discurso, selecionamos a Responsabilidade Enunciativa como categoria teórica 

de análise, já que, por meio de categorias linguísticas demarcadas por 
elementos textuais, podemos analisar um fenômeno discursivo. 

 A Responsabilidade Enunciativa pode ser marcada por um bom número 
de unidades da língua. Adam (2011) apresenta alguns elementos linguísticos 

delimitadores do PdV (ponto de vista), expandindo a descrição do que 

Benveniste (1989) chamava de “aparelho formal da enunciação”. Benveniste 
(1989) faz uma distinção entre as condições de emprego das formas e as 

condições de emprego da língua, estabelecendo o emprego das formas como 
parte necessária de toda descrição. Para ele (1989, p. 84), “o locutor se 

apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por 

meio de índices específicos, de um lado, e por meio de procedimentos 
acessórios, de outro”. A diversidade de formas linguísticas desse aparelho 

formal, a citar os pronomes pessoais, demonstrativos, os tempos verbais, os 
índices de ostensão (este, aqui...) e os modalizadores, mantêm o locutor em 

relação constante com a sua enunciação. Adam (2011) amplia e detalha essa 

ideia, elencando os índices marcadores da responsabilidade enunciativa: 
 

a) os índices de pessoas, que dizem respeito aos pronomes pessoais e 
possessivos (eu, meu/teu livro) e aos nomes que qualificam;  

b) os dêiticos espaciais e temporais. Essa categoria é constituída dos 

elementos que fazem referência à situação na qual o enunciado é 
produzido: advérbios (ontem, aqui), grupos nominais (esta manhã, 

abra esta porta), grupos preposicionais (em dez minutos), adjetivos 
(na semana passada), certos pronomes (ele pensa em mim), certos 

determinantes (minha chegada);  

c) os tempos verbais;  
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d) as modalidades, que indicam alguma tomada de posição. Elas 

podem ser objetivas (“dever”, “ser preciso”), subjetivas, verbos de 

opinião (“crer”, “duvidar”, “ignorar”), advérbios de opinião 
(“provavelmente”, “certamente”) lexemas afetivos, avaliativos e 

axiológicos; 
e) os diferentes tipos de representação da fala (discurso direto; 

discurso direto livre; discurso indireto; discurso indireto livre e 

discurso narrativizado);  
f) as indicações de quadros mediadores – marcadores como segundo, 

de acordo com e para; modalização por um tempo verbal como o 
futuro do pretérito; escolha de um verbo de atribuição de fala como 

afirmam, parece, etc;  

g) os fenômenos de modalização autonímica, como por assim dizer, 
melhor dizendo e  

h) as indicações de um suporte de percepções e de pensamentos 
relatados, efeitos de ponto de vista que repousam numa focalização 

perceptiva – “ver”, “ouvir”, “sentir”, “tocar”, “experimentar” – ou 

focalização cognitiva – “saber” ou pensamento representado. 
 

Focalizamos, em nossa análise, a fim de torná-la mais sintética e por 
atender melhor nossos objetivos, apenas os itens a), d) e e) – índices de 

pessoas, modalidades e indicações de quadros mediadores. Isso não impediu, 

quando necessário, que outras categorias fossem exploradas e citadas ao 
longo da discussão. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

2.1 A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

 Sabe-se que a Linguística de texto, nascida na década de 60, na 

Europa, mais precisamente na Alemanha, surgiu por uma necessidade de 
extrapolar os limites da frase e desvendar os segredos do texto, concebendo-o 

como unidade básica de análise. Inicialmente, a Linguística Textual manteve a 

frase como objeto de estudo com as análises transfrásticas, partindo da frase 
para o texto. Em seguida, em um segundo momento, surge a gramática do 

texto. Segundo Fávero e Koch (2002), esse momento foi necessário por 
diversas causas, tais quais: as lacunas das gramáticas de frase no tratamento 

de fenômenos tais como a correferência, a pronominalização, a seleção dos 

artigos (definido e indefinido), a ordem das palavras no enunciado, a relação 
tópico-comentário, a entoação, as relações entre sentenças não ligadas por 

conjunções, a concordância dos tempos verbais e vários outros que só podem 
ser devidamente explicados em termos de texto ou então com referência a um 

contexto situacional.  

Em um terceiro momento, passam a ser considerados também, além do 
texto por si só, o contexto, as condições de produção e recepção, os atores 

envolvidos no processo, entre outros, numa abordagem sociointeracionista da 
linguagem. Segundo Koch (2010, p. 42), “na concepção interacional (dialógica) 

da língua, na qual os sujeitos são vistos como atores /construtores sociais, o 

texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação, e os interlocutores, 
sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem e por ele são 

construídos”.  
Bentes e Leite (2010, p. 41-45), na obra “Linguística de texto e análise 

da conversação – panoramas das pesquisas no Brasil”, mostram como se deu 

esse percurso nos estudos da Linguística Textual no Brasil. Inicialmente, as 
pesquisas em Linguística Textual no Brasil focalizam as questões sobre coesão 

e coerência, desenvolvidas, principalmente, por Marcuschi, Koch e Fávero. Em 
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seguida, na chamada virada cognitiva, “a preocupação com as formas de 

representação dos conhecimentos na memória, os processos inferenciais, o 

processamento cognitivo de textos escritos e orais etc. passam a fazer parte do 
programa da LT no Brasil” (BENTES; LEITE, 2010, p. 41). A etapa seguinte 

constituiu-se como a virada sociocognitiva ou sociointeracionista, na qual 
percebeu-se que “uma visão que incorporasse aspectos sociais, culturais e 

interacionais à compreensão do processamento cognitivo baseava-se no fato 

de que existem muitos processos cognitivos que acontecem na sociedade e 
não exclusivamente nos indivíduos” (BENTES; LEITE, 2010, p. 42), 

concebendo, assim, a cognição como um fenômeno situado. Nesse contexto, 
muitas “questões pertinentes para a “agenda de estudos da LT” foram 

focalizadas, dentre as quais se destacam  

a referenciação, as diversas formas de progressão textual 
(progressão referencial, articulação textual, progressão temática, 
progressão tópica), a dêixis textual, o processamento cognitivo do 
texto, os gêneros, inclusive os da mídia, questões ligadas ao 
hipertexto, à intertextualidade, entre várias outras [...]” (BENTES; 
LEITE, 2010, p. 42-43) 

Atualmente,  

o campo alargou-se ainda mais com os estudos de Marcuschi sobre 
os gêneros orais, suas características, semelhanças e diferenças e o 
meio social em que são produzidos (Marcuschi, 2008), o que veio 
permitir um diálogo bastante frutífero com a literatura sociológica, 
antropológica, a psicologia social e outras disciplinas na interação do 
homem em sociedade (BENTES; LEITE, 2010, p. 43). 

Dessa forma, 

Passaram a assumir importância particular [...] questões de ordem 
sociocognitiva, que englobam temas como referenciação, 
inferenciação, acessamento ao conhecimento prévio etc.; e, a par 
destas, o tratamento da oralidade e da relação oralidade/escrita, bem 
como o estudo dos gêneros textuais, que volta a ocupar lugar de 
especial destaque nas pesquisas sobre o texto, revelando-se um 
terreno extremamente promissor, inclusive no campo da didática de 
línguas. [...] Passa-se a estudar os gêneros da mídia falada, [...] da 
música popular, [...] além dos gêneros da internet, que como 
sabemos fica no meio-termo entre a fala e a escrita. [...] Em 
decorrência, ainda, dessa mudança de rumo, vêm se ampliando, 
cada vez mais, os estudos sobre cortesia verbal, polidez, preservação 
e ameaça às faces [...] além de outros, situados na região fronteiriça 
com a sociologia, a Psicologia Social (BENTES; LEITE, 2010, p. 43-
44). 
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A partir desse novo olhar, do avanço da Linguística Textual nas últimas 

décadas, é notório o aumento e surgimento de diversos modelos de análise 

textual. Dentre eles, está a Análise Textual dos Discursos (ATD), proposto por 
Jean-Michel Adam (2011), que será contemplada neste trabalho. A Análise 

Textual dos Discursos é uma ramificação da Linguística Textual, com um 
escopo mais amplo relacionado à Análise do Discurso, influenciada também 

pela Linguística da Enunciação. Adam (2011, p. 25) justifica a necessidade de 

uma teoria que considere e analise o texto e o discurso em novas categorias. 
Para ele,  

o texto é certamente um objeto empírico tão complexo que sua 
descrição poderia justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de 
uma teoria desse objeto e de suas relações com o domínio mais 
vasto do discurso em geral que temos necessidade, para dar aos 
empréstimos eventuais de conceitos das diferentes ciências da 
linguagem, um novo quadro e uma indispensável coerência. (ADAM, 
2011, p. 25) 

Assim, Jean-Michel Adam lança luz à teoria Análise Textual dos 

Discursos pensando na língua como discursiva. Ele pretende, com esse 
modelo de análise de textos, articular uma linguística textual separada da 

gramática de texto e uma análise de discurso que não seja vista apenas pelos 

moldes da Análise de Discurso francesa. Adam (2011, p. 23) afirma: 

Eugenio Coseriu, que parece ter sido um dos primeiros, desde os 
anos 1950, a usar o termo ‘linguística textual’, propõe, com muita 
razão, em seus últimos trabalhos, distinguir a ‘gramática transfrasal’ 
da ‘linguística textual’ (1994). Se a primeira pode ser considerada 
como uma extensão da linguística clássica, a linguística textual é, em 
contrapartida, uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que 
deve fundar-se na análise de textos concretos. É esse procedimento 
que me proponho desenvolver e designar como análise textual dos 
discursos.  
 

 A fim de explicitar e desenvolver melhor sobre o que a ATD trata, 

retomaremos o esquema proposto por Adam exposto na seção “Categoria 
teórica de análise”.  
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Por meio desse esquema, podemos perceber que o nível 1 (N1) 

corresponde à ação linguageira com determinada intenção comunicativa, 

objetivo, finalidade; o nível 2 (N2) diz respeito às condições de produção e 
recepção necessárias para que ocorra a interação autor-discurso-leitor; o nível 

3 (N3) reconhece que os discursos se inserem em determinados espaços 
sociais ou esferas denominadas formações sociodiscursivas. Estas agregam-

se a uma variante da língua e a determinado gênero discursivo (interdiscurso). 

A partir da crítica da frase como unidade textual de análise, Adam (2011) 
considera a proposição-enunciado como a unidade textual elementar, 

“efetivamente realizada e produzida por um ato de enunciação, portanto, como 
um enunciado mínimo” (p. 106). É assim designada para “reforçar o fato de que 
se trata de uma microunidade sintática e de uma microunidade de sentido” 

(ADAM, 2011, p. 108, grifos do autor). As proposições-enunciado se agrupam 
em períodos e, para esse agrupamento ocorrer, existem cinco tipos de 

ligações: ligações do significado, ligações do significante, implicitações, 
conexões e sequências de atos de discurso. Isso corresponde, nos níveis ou 

planos da análise textual propriamente dita, ao nível 4 (N4) do esquema de 

Adam (2011) – o nível da textura. 
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 No nível 5 (N5) – o da estrutura composicional – é mostrado que o texto 

se constitui de sequências, as quais Adam classifica em descritiva, narrativa, 

explicativa e dialogal. Estas organizam-se conforme um plano de texto, que 
seria a organização global do texto. Para ele,  

o principal fato unificador da estrutura composicional é o plano de 
texto. [...] Os planos de texto estão, juntamente com os gêneros, 
disponíveis no sistema de conhecimentos dos grupos sociais. 
Permitem construir (na produção) e reconstruir (na leitura ou na 
escuta) a organização global de um texto, prescrita por um gênero. 
(ADAM, 2011, p. 258) 

Adam (2011) classifica os planos de texto em fixos e ocasionais, em que 
os fixos são aqueles de estrutura mais rígida, cristalizada pela tradição 

histórica, mais estável, que possuem “constantes composicionais” (p. 259); já 

os ocasionais remetem a uma estrutura mais aberta e flexível. 
O nível 6 (N6) refere-se ao nível semântico e baseia-se “na noção de 

representação discursiva e em noções conexas (anáforas, correferências, 
isotopias, colocações), que remetem ao conteúdo referencial do texto” 

(RODRIGUES et al., 2010, p. 152). O nível 7 (N7), o da enunciação, apoiado 

nas noções de responsabilidade enunciativa e coesão polifônica, diz respeito 
ao estabelecimento de quem se responsabiliza pelo que é dito; corresponde 

“às vozes do texto, à sua polifonia” (RODRIGUES et al., 2010, p. 152). Esse 
nível é o que focalizamos nessa pesquisa e será detalhado mais adiante. O 

nível 8 (N8) – nível argumentativo – está estritamente relacionado à ação 

visada e baseia-se na realização dos atos de discurso e na sua relação de 
contribuição para a orientação argumentativa do texto. Para Rodrigues et al 

(2010, p. 268),  

os níveis 6, 7, 8 (representações discursivas, responsabilidade 
enunciativa e valor ilocucionário) são dimensões constantes ao longo 
do texto, tanto em nível local quanto global, pois cada enunciado 
elementar do texto expressa, simultaneamente, um conteúdo 
semântico, um ponto de vista e um valor ilocucionário/argumentativo. 

Assim, a partir da apresentação e descrição dos níveis do plano 

discursivo e do plano textual, pode-se dizer que a ATD é uma teoria que 
concebe texto e discurso como complementares em um plano de análise. 

Sendo assim, a ATD visa a 
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teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares 
no âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto. 
[...] concerne tanto à descrição e à definição das diferentes unidades 
como às operações, em todos os níveis de complexidade, que são 
realizadas sobre os enunciados (ADAM, 2011, p. 63). 

 Todos esses níveis combinados, vistos de maneira global em uma 

análise linguística, caracterizam o que Adam denomina de Análise Textual dos 
Discursos. É importante destacar que a separação dos níveis supracitados e a 

análise focada apenas no nível da responsabilidade enunciativa ocorre para 

fins de didatização. 

2.1.1 A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA: AS VOZES DO/NO TEXTO 

  Como já mencionado anteriormente, a responsabilidade enunciativa 

refere-se ao estudo das vozes que circulam em um texto, isto é, sua polifonia. 

Consiste, assim, na assunção ou no distanciamento de determinados 

enunciados por seu enunciador.  
 O estudo das vozes presentes em um texto já foi analisado por diversos 

autores, entre eles Bakhtin (1997), ao conceber os conceitos de dialogismo, 
isto é, da relação com um enunciado com outros enunciados anteriormente 

produzidos, “uma relação (de sentido) que se estabelece entre enunciados na 
comunicação verbal” (p. 346), e de polifonia, que seria a presença de uma 

multiplicidade de vozes em um texto. Apesar de serem conceitos, muitas 

vezes, considerados como um só, Bakhtin (1997) afirma que há uma 
diferenciação essencial entre o contexto dialógico e as instâncias discursivas 

que proferem outros enunciados, outras vozes. Pode-se dizer que todo 
discurso/texto é dialógico, mas nem sempre polifônico.  

Ducrot (1987), diretamente influenciado pela teoria bakhtiniana de 

polifonia que se sobrepõe à concepção aceita há tempos de unicidade do 
sujeito falante, aplica essa ideia aos estudos linguísticos, a fim de mostrar 

como os enunciados demonstram, em sua enunciação, uma sobreposição de 
várias vozes. Para evidenciar isso, Ducrot diferencia locutor de enunciador. 

O primeiro é o responsável pela enunciação, enquanto o segundo é o 
responsável pelo ponto de vista do enunciado. O locutor, por sua vez, 
pode ser classificado em: a) Locutor enquanto tal, marcado por ( L ), 
é o responsável pela enunciação; b) Locutor como ser do mundo, 
marcado por ( ƛ ), é a origem do enunciado. (DUCROT, 1987 apud 
GOMES, 2014, p. 65). 



27 
 

 

Utilizando-se de uma analogia, Ducrot (1987) coloca que, assim como a 

personagem está para o autor, o enunciador está para o locutor. Personagens 

em cena exercem ações linguísticas e extralinguísticas que não são assumidas 
pelo autor, mas este pode usá-las para dirigir-se ao público por meio delas. Do 

mesmo modo, “o locutor, responsável pelo enunciado, dá existência, através 
deste, a enunciadores de quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes” 

(DUCROT, 1987, p. 193). Portanto, para esse teórico, os enunciadores, “se 

eles ‘falam’, é somente no sentido em que a enunciação é vista como 
expressão do seu ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não no sentido 

material do termo, suas palavras” (DUCROT, 1987, p. 192). 
 Diretamente relacionado ao conceito de polifonia trabalhado por Bakhtin 

e Ducrot, está o conceito de heterogeneidade enunciativa. Nessa vertente, 

Authier-Revuz (2004) também se dedica, entre outras temáticas ligadas à 
enunciação, ao estudo das vozes presentes no texto e à maneira como elas se 

manifestam, por meio do que ela denomina de heterogeneidade constitutiva e 
heterogeneidade mostrada – termos distintos, mas não separados. Evocando o 

pensamento dialógico de Bakhtin e alguns preceitos da psicanálise propostos 

por Freud e Lacan, Authier-Revuz (2004) concebe o “outro” como parte 
constitutiva de qualquer discurso, inerente à construção dos discursos, o que 

caracteriza a heterogeneidade constitutiva. Assim como Bakthin, ela não 
considera essa relação com o outro como um diálogo direto; esse “outro” não é 

um interlocutor direto, mas sim “um outro que atravessa constitutivamente o 

um” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 25)  
 A heterogeneidade mostrada seria a representação dessa constituição, 

os modos como a heterogeneidade constitutiva é representada no discurso. 
Authier-Revuz (2004) revela que a heterogeneidade mostrada pode ser 

marcada, a partir de alguns marcadores específicos como as aspas, o discurso 

relatado (direto ou indireto), o uso do itálico, as glosas enunciativas etc. Assim, 
“no fio do discurso que, real e materialmente, um locutor único produz, um 

certo número de formas, lingüisticamente detectáveis no nível da frase ou do 
discurso, inscrevem, em sua linearidade, o outro” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 

12). Essa heterogeneidade pode ser ainda não marcada, a exemplo do 

discurso indireto livre, da ironia, da intertextualidade por imitação, da 
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pressuposição, ou seja, de recursos que levam em consideração o dizer do 

outro sem explicitá-lo, sem demarcá-lo.  

A partir dessa breve revisão de autores que se dedicaram ao estudo da 
gestão de vozes, partiremos para o detalhamento da responsabilidade 

enunciativa e das diferentes materializações desse fenômeno (seja por 
assunção ou distanciamento), a partir de dois teóricos principais, Jean-Michel 

Adam e Alain Rabatel. É importante frisar, assim como dizem Rodrigues et al 

(2010, p. 153), que 

a noção de responsabilidade enunciativa não é consensual para os 
autores que se dedicam ao seu estudo. Para Culioli (1971, p. 4031) 
“toda enunciação supõe responsabilidade enunciativa do enunciado 
por um enunciador”, ou seja, assenta-se no critério de asserção. No 
entanto, para Nølke, Fløttum e Norén (2004) os proponentes da 
Teoria Escandinava da Polifonia Linguística – ScaPoLine – assumir a 
responsabilidade enunciativa é ser a fonte do enunciado, é estar na 
origem, é assumir a paternidade. Para Rabatel (2008a, p.21) (...) “o 
sujeito responsável pela referenciação do objeto exprime seu PDV 
tanto diretamente, por comentários explícitos, como indiretamente, 
pela referenciação, ou seja, através de seleção, combinação, 
atualização do material linguístico”.  

 Toda essa discussão teórica faz com que a delimitação que se segue 

seja imprescindível, a fim de detalhar o corpo teórico e as categorias os quais 
embasam a análise dos artigos de opiniões que constituem nosso corpus. 

2.1.1.1 A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA PARA JEAN-MICHEL ADAM 

 Adam (2011), como já salientado anteriormente, a partir da proposta da 
ATD, determina diferentes níveis de análise linguística a partir dos quais um 

texto deve ser avaliado. Nossa análise detém-se no nível 7 – o da Enunciação 
– que se apoia na noção de responsabilidade enunciativa. Para Adam (2011, p. 

110), “a responsabilidade enunciativa ou ponto de vista (PdV4) permite dar 

conta do desdobramento polifônico”, isto é, do aparecimento de outras vozes 
no desenvolvimento do texto. É esse fenômeno que aferir o grau de 

engajamento do locutor-narrador em um ato de enunciação. 

                                                                 
4 Como esclarecido por Rodrigues et al (2010), há uma flutuação terminológica em relação à 
sigla da expressão “ponto de vista”. Adam usa a sigla PdV; Rabatel, PDV, com todas as letras 
maiúsculas; e a ScaPoLine (grupo da Teoria Escandinava da Polifonia Linguística) grafa a sigla 
com todas as letras minúsculas (pdv).  
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 A partir dessa noção, é possível definir de quem é a voz em determinado 

enunciado; se pertence ao produtor (autor físico do texto), a outro enunciador, 

a uma visão do senso comum, já cristalizada no imaginário social, ou ainda se 
é um ponto de vista anônimo. Para o autor, quando não há a assunção, a 

responsabilidade enunciativa (ou ponto de vista) pode se materializar 
indicando: (1) mediação epistêmica, quando uma zona textual depende de uma 

zona do saber, delimitada por marcadores como “segundo”, “de acordo com”, 

“para” e (2) mediação perceptiva, que, segundo o autor, “repousa numa 
focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, experimentar) ou numa 

focalização cognitiva (saber ou pensamento representado)”. Em relação ao 
ponto de vista anônimo, citado anteriormente, normalmente materializado na 

terceira pessoa do singular com a adição da partícula se, Rodrigues et al 

(2010, p. 302) afirmam que “[...] nem sempre a presença de formas verbais na 
terceira pessoa do singular seguidas ou não do pronome “se” implicam PdV 

anônimo. O contexto e o cotexto darão pistas ao pesquisador para subsidiá-lo 
na identificação/decisão”. 

Adam (2011) salienta que a responsabilidade enunciativa é umas das 

dimensões indispensáveis, junto à representação discursiva e ao valor 
ilocucionário, da proposição-enunciado, categoria que o autor considera como 

unidade textual elementar, como explicita no esquema abaixo: 

Figura 3 - Dimensões dos enunciados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adam (2011, p.111) 
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Desse modo, assumir a responsabilidade de um enunciado é, portanto, 

deixar explícito seu posicionamento e, com ele, suas crenças, valores, atitudes. 

Constrói-se, então, uma imagem acerca do enunciador a partir do ponto de 
vista [PdV] transmitido, validando uma representação discursiva (Rd), que 

aponta para e é coerente com determinadas orientações argumentativas (OR-
Arg), como nos mostra o esquema supracitado, o qual norteia nossos estudos 

e nos mostra como um enunciado está sempre relacionado a outro, explicita ou 

implicitamente, por meio de uma ligação com um co-texto anterior (dito ou 
implicitado) e de uma relação com o co-texto posterior (dito ou implicitado), 

revelando a perspectiva dialógica da teoria. A responsabilidade enunciativa 
possui, então, uma vinculação com o que foi dito antes e com o que será dito 

posteriormente.  

 Para Adam (2011), o locutor é quem fala, é a fonte responsável pela 
enunciação. No entanto, quando há a assunção do PdV e, portanto, da 

responsabilidade enunciativa, locutor e enunciador, para ele, se confundem. Já 
quando não há assunção do PdV, locutor e enunciador se distinguem, sendo o 

enunciador aquele a quem o PdV é imputado. 

Assim como Authier-Revuz (2004) faz com relação à heterogeneidade 
mostrada, Adam (2011) elenca categorias e marcas linguísticas que marcam o 

grau de responsabilidade enunciativa5:  

• Os índices de pessoas; 

• Os dêiticos espaciais e temporais; 

• Os tempos verbais; 

• As modalidades; 

• Os diferentes tipos de representação da fala; 

• As indicações de quadros mediadores; 

• Os fenômenos de modalização autonímica; 

• As indicações de um suporte de percepções e de pensamentos. 
 

 

                                                                 
5 Essas categorias já foram melhor explicitadas na seção “Categoria teórica de análise” da 
nossa metodologia. 
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2.1.1.2 A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA PARA RABATEL 

 Outro autor que se dedica ao estudo da responsabilidade enunciativa 

(PEC6) e do ponto de vista (PDV, para ele) é Alain Rabatel. De acordo com o 
autor (2008, p. 21 apud RODRIGUES et al, 2010, p. 306), 

em geral, o PDV se define a partir de meios linguísticos através dos 
quais um sujeito visa um objeto, em todos os sentidos do verbo visar, 
seja esse sujeito singular ou coletivo. Quanto ao objeto, ele pode 
corresponder a um objeto concreto, mas também a um personagem, 
a uma situação, a uma noção ou a um acontecimento, uma vez que 
em todos os casos se trata de um objeto do discurso. O sujeito 
responsável pela referenciação do objeto exprime seu PDV tanto 
diretamente, por comentários explícitos, como indiretamente, pela 
referenciação, ou seja, através de seleção, combinação, atualização 
do material linguístico. 

A definição de PDV para Rabatel leva em consideração o sujeito, o 

objeto e a maneira como o sujeito se refere a esse objeto, sua referenciação, 
levando em conta, portanto, a polifonia dos enunciados. Para o autor, o PDV 

“corresponde a um conteúdo proposicional remetendo a um enunciador ao qual 

o locutor “se assimila” ou ao contrário, se distancia.7 

 Rabatel (2005) ainda distingue alguns tipos de PDV, como: 

- PDV representado – associado à percepção, normalmente em falas e 
pensamentos, e manifestado de forma mais discreta, desenvolvido em segundo 

plano; 

- PDV embrionário – também ligado à percepção, mas agora desenvolvido em 
primeiro plano; 

- PDV afirmado – “um PDV se exprimindo por falas ou pensamentos, como 
formas convencionais do discurso direto” (RABATEL, 2005, p. 10)8 

 Isso não quer dizer, segundo Rabatel (2005), que o PDV se restrinja a 

percepções e opiniões e nem que o aparecimento dele se condiciona a apenas 
um tipo de texto. 

   É relevante ressaltar que, assim como Ducrot (1987), Rabatel distingue 
locutor e enunciador, de maneira que o primeiro é a instância de origem do 

                                                                 
6 Prise en charge énonciative, em francês 
7 Un PDV correspond à un contenu propositionnel renvoyant à um énonciateur auquel le 
locuteur «s’assimile » ou au contraire dont il se distancie. 
8 un PDV s’exprimant par des paroles ou des pensées, àl’instar des formes conventionnelles du 
discours direct 
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enunciado, a fonte responsável pelo material linguístico, enquanto o 

enunciador, para o autor, é aquele que toma a responsabilidade do enunciado 

para si, é a fonte do ponto de vista. Muitas vezes, essas noções podem se 
coadunar ou divergir em um mesmo enunciado, dependendo do ponto de vista 

assumido. Em resumo, Rabatel (2010, p. 4-5) afirma que 

O locutor é a primeira instância que produz materialmente os 
enunciados. É por isso que o conceito de locutor pode ser 
aproximado do conceito de vozes. Ela é proferida (ou escrita) por um 
locutor (ou escritor), dotada de uma materialidade, subordinada pela 
experiência sensorial.  
O enunciador é a instância que se posiciona em relação aos objetos 
do discurso aos quais ele se refere, e ao fazer é que eles se tomam a 
responsabilidade para si. 9 
 

Rabatel (2008, p. 59 apud GOMES, 2014, p. 73) também faz distinção 

entre enunciador primeiro e enunciador segundo, considerando este como 

“aquele que assume a responsabilidade dos PDV aos quais ele adere, aquele a 
quem se atribui um grande número de PDV, redutíveis a um PDV geral e a uma 

posição argumentativa global que supõe corresponder a sua posição sobre a 
questão” e aquele como “internos ao enunciado que correspondem, no caso da 

narração, aos personagens, e que são verdadeiros centros de perspectiva que 

agregam certo número de conteúdos proposicionais que indicam o PDV do 
enunciador intradiscursivo sobre tal acontecimento, tal estado, tal noção, etc”. 

Ou seja, o autor distingue dois sujeitos no nível da responsabilidade 
enunciativa, um enunciador primeiro – a instância da responsabilidade 

enunciativa dos enunciados, e enunciadores segundos – instâncias de 

validação. 
Para esses enunciadores segundos, aos quais se pode atribuir um ponto 

de vista mesmo que estes não tenham dito nada, Rabatel (2009) postula a 
noção de quase-PEC10. Isso acontece nos enunciados em que o enunciador 

não é a fonte do ponto de vista, isto é, quando o enunciador não é também o 

locutor, de acordo com a diferenciação estabelecida por Rabatel. Por esse 
motivo, o autor estabelece outra distinção: a de responsabilidade enunciativa e 

                                                                 
9 Le locuteur est l’instance première qui produit matériellement les énoncés. C’est pourquoi la 
notion de locuteur peut être rapprochée de celle de voix. Elle est proférée (ou écrite) par un 
locuteur (ou scripteur), dotée d’une matérialité, subordonnée à l’expérience sensorielle. 
L’énonciateur est l’instance qui se positionne par rapport aux objets du discours auxquels il 
réfère, et, ce faisant, qui les prend en charge. 
10 Quase responsabilidade enunciativa. 
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a de imputação, em que a responsabilidade enunciativa seria aquela em que o 

locutor/enunciador primeiro assume, julga como verdadeiro o que está sendo 

dito; e imputação, aquela em que o locutor/enunciador primeiro atribui a um 
segundo enunciador o ponto de vista do que está sendo relatado. Para ele 

(2009, p. 74), 

a imputação é, portanto, uma responsabilidade enunciativa com 
responsabilidade limitada, pois foi construída pelo primeiro locutor, 
atribuída por ele a um segundo locutor/enunciador que pode sempre 
alegar que não é responsável pelo PDV que L1/E1 lhe atribuiu 
indevidamente.11 

Nesse interim, com essa concepção, Rabatel (2009) afasta-se dos 

pressupostos de Ducrot, na medida em que afirma que um enunciador pode 
ser responsável por um ponto de vista sem ser o autor da fala, já que, para 

Ducrot (1984 apud RODRIGUES et al, 2010, p. 307), “assumir a 

responsabilidade enunciativa é falar, é dizer”.  

 

2.2 GÊNEROS DISCURSIVOS/TEXTUAIS 

2.2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

“A língua penetra na vida através dos enunciados 
concretos que a realizam, e é também através dos 
enunciados concretos que a vida penetra na língua.” 
(Mikhail Bakhtin, em Estética da Criação Verbal) 

 

 Levando em consideração que o material de análise desse trabalho são 

exemplares de um gênero (o artigo de opinião), torna-se fundamental discutir 
acerca do conceito e importância dos gêneros para os estudos da linguagem. 

Partindo de uma concepção de linguagem vista como interação entre sujeitos 
sócio-historicamente situados, como é explicitada e trabalhada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa12, não se pode conceber 
                                                                 
11 “L’imputation est donc une PEC à responsabilité limitée, parce que construite par le locuteur 

premier, atribuée par lui à un locuteur/énonciateur second qui peut toujours alléguer qu’il 
n’est pas responsable d’un PDV que L1/E1 lui a imputé à tort” (RABATEL, 2009, p. 74). 

12 “Linguagem aqui se entende [...] como ação interindividual orientada por uma finalidade 
específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos 
diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história. Os homens e as 
mulheres interagem pela linguagem tanto numa conversa informal, entre amigos, ou na 
redação de uma carta pessoal, quanto na produção de uma crônica, uma novela, um poema, 
um relatório profissional.” (PCN, 1998, p. 20) 
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os gêneros senão como formas linguísticas vinculadas às diversas situações 

de comunicação, utilizadas como formas de ação social. Só é possível produzir 

textos, de qualquer natureza, a partir dos gêneros, de acordo com nossos 
propósitos comunicativos.  

 No entanto, mesmo pensando os gêneros como “formas”, não podemos 
simplificá-los como estanques, enrijecedores da ação criativa do ser humano 

(MARCUSCHI, 2010), afinal não são (só) suas propriedades formais que os 

distinguem enquanto gêneros, mas a maneira como nos fazem interagir 
com/sobre o mundo. Assim, não dependem necessariamente da forma, do 

conteúdo, nem do material, uma vez que não são sistemas fechados, mas 
recortes sócio-ideológicos. Dessa maneira, o trabalho de Bakhtin sobre 

gêneros e o seu renomado conceito lançado à luz em Estética da Criação 

Verbal, tão conhecido na área dos estudos da linguagem, abordam bem essa 
questão, ao dizer que a utilização da língua se efetiva por meio de enunciados 

orais ou escritos, relativamente estáveis, com uma unidade temática, 
composicional e estilística, denominados gêneros do discurso. (BAKHTIN, 

1997).  

 Bakhtin traz à tona essa definição de maneira inédita, distanciando-se 
dos chamados gêneros literários e retóricos anteriormente estudados, e 

mostrando a riqueza e a heterogeneidade dos gêneros do discurso, já que as 
situações comunicativas e atividades humanas são numerosas e variadas e 

cada uma delas faz uso de um repertório próprio de gêneros. No entanto, 

mesmo “enquanto tipos particulares de enunciados que se diferenciam de 
outros tipos de enunciados, [...] têm em comum a natureza verbal (lingüística).” 

(BAKHTIN, 1997, p. 281) 
 Bakhtin (1997) também mostra a diferença e a complementaridade dos 

gêneros primários (simples) e gêneros secundários (complexos). Para ele 

(1997, p. 282), “os gêneros secundários do discurso – o romance, o teatro, o 
discurso científico, o discurso ideológico, etc. – aparecem em circunstâncias de 

uma comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída, 
principalmente escrita”, enquanto os primários dizem respeito a uma 

comunicação discursiva mais simples e imediata, como os diálogos cotidianos, 

mas também se entremeiam na construção dos gêneros secundários. 
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Para o círculo de Bakhtin, o gênero é algo estável, porque conserva os 

traços que o caracterizam como tal e, ao mesmo tempo, mutável (por isso o 

uso do advérbio “relativamente” ao se referir à estabilidade dos gêneros), uma 
vez que está em constante transformação e se altera a cada vez em que é 

utilizado, se atualiza em cada situação social de interação. Além de 
relativamente estáveis, o Círculo também define o gênero como formas 

normativas de enunciado, o que, a princípio, pode soar um tanto paradoxal: 

como algo pode ser relativamente estável e normativo ao mesmo tempo? 
 De modo a esclarecer tal questionamento, entende-se que o gênero é 

estável, porque o ambiente sócio-histórico a que está condicionado requer a 
cristalização de formas para que não haja a necessidade de se recriar “os 

modos de falar” e, como isso ocorre ao nível da comunicação discursiva, a 

normatividade pré-estabelecida sofre mudanças. E pensar em gênero como 
forma fixa é inadmissível para o Círculo de Bakhtin, pois o gênero é dotado de 

uma “lógica orgânica”, ou seja, ações próprias do gênero e não forças de fora 
que se impõem a ele, e é dotado também de uma linguagem própria, que não 

deve ser confundida com fórmulas fixas (SOBRAL, 2009). 

 Além disso, os gêneros estão ligados a certos espaços sociais que são 
definidos como esferas de atividades/domínios discursivos. Cada esfera tem 

sua própria forma de produção e podem ser entendidas como um lugar de 
relações específicas entre sujeitos. Assim, os gêneros são dotados de certo 

grau de estabilização a depender da formalização ou institucionalização, tendo 

diversas áreas de atuação. É o que veremos em relação ao artigo de opinião. 
 É fundamental salientar também a “divisão terminológica” no que 

concerne aos gêneros, já que alguns autores optam por denomina-los de 
gêneros do discurso ou discursivos – como o próprio Bakhtin e seu círculo – 

enquanto outros usam o termo gêneros de texto ou textuais – a exemplo de 

Bronckart e Adam. Rojo (2005, p. 185) diz que  

ambas as vertentes encontravam-se enraizadas em diferentes 
releituras da herança bakhtiniana, sendo que a primeira – teoria dos 
gêneros do discurso – centrava-se sobretudo no estudo das situações 
de produção dos enunciados ou textos e em seus aspectos sócio-
históricos e a segunda – teoria dos gêneros de textos –, na descrição 
materialidade textual. 
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Nesse sentido, as pesquisas centradas na segunda vertente têm uma relação 

estreita com as noções postuladas pela Linguística Textual e trabalham com 

aspectos mais voltados à estrutura ou forma composicional, ao passo que os 
trabalhos relacionados à primeira vertente tendem a “selecionar os aspectos da 

materialidade linguística determinados pelos parâmetros da situação de 
enunciação” (ROJO, 2005, p. 186). 

 Para Bronckart (1997, p. 143 apud ROJO, 2005, p. 191), há uma 

equivalência entre os termos:  “os gêneros do discurso, gêneros do texto e/ou 
formas estáveis de enunciados de Bakhtin podem ser chamados de gêneros de 

textos”. Considerando esse raciocínio, adotaremos também, nessa pesquisa, 
os termos como equivalentes, à medida que avaliaremos a materialidade 

linguística do texto, mas também a situação de produção e as significações 

produzidas pelas marcas linguísticas analisadas. Portanto, intercambiaremos 
os termos gêneros textuais e gêneros discursivos. 

 Ainda de acordo com Bronckart (2001 apud MACHADO, 2005, p. 250), 
os gêneros preexistem às nossas ações e são necessários para a realização 

delas. Eles seriam uma espécie de “reservatório de modelos de referência”, 

dos quais utilizamos para realizar ações linguageiras, de acordo com a sua 
pertinência para a situação de ação/comunicação. É importante salientar que o 

Interacionismo Sociodiscursivo, teoria desenvolvida por Bronckart e outros 
autores, não tem a pretensão de conceituar ou definir os gêneros, mas sim de 

analisar o seu papel nas ações de linguagem, com objetivos didáticos ou 

teóricos. Para eles, especialmente para Bronckart (1996a apud MACHADO, 
2005, p. 251), nessas ações de linguagem, adotamos o gênero que mais nos 

parece adequado àquela situação, muitas vezes adaptando-o de acordo com 
as nossas finalidades, o que retoma a relativa estabilidade dos gêneros 

proposta por Bakhtin. “É pelo acúmulo desses processos individuais que os 

gêneros se modificam continuamente e assumem um estatuto 
fundamentalmente dinâmico e histórico.” (MACHADO, 2005, p. 251).  

 Esse critério de escolha de um gênero mais adequado a cada situação 
comunicativa é chamado por Maingueneau (2004) de competência genérica, 

que seria a capacidade de domínio das leis e gêneros do discurso, incluída na 
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competência comunicativa13. É claro que os falantes/escritores não têm e nem 

precisam ter conhecimento e domínio de todos os gêneros, no entanto, mesmo 

não sabendo dominá-los, normalmente conseguem identificar e saber se é 
adequado ou não para determinada situação social. Para Maingueneau (2004), 

a competência genérica é variável de acordo com os indivíduos que estão 
inseridos em cada atividade de linguagem. 

 O autor considera os gêneros como “dispositivos de comunicação que 

só podem aparecer quando certas condições sócio-históricas estão presentes.” 
(Ibid, p. 61) e menciona ainda o fato de a competência genérica ser um fator de 

economia cognitiva e assegurar a comunicação verbal. Entretanto, para a 
construção de um gênero textual ser bem-sucedida, ela deve atender a alguns 

quesitos, que Maingueneau (2004) chama de condições de êxito: uma 

atividade social; uma finalidade reconhecida, ou seja, um objetivo determinado, 
que visa responder a uma pergunta implícita “estamos aqui para dizer ou fazer 

o quê?”; um estatuto de parceiros legítimos, isto é, os papéis assumidos pelo 
enunciador e pelo co-enunciador; o momento e lugar legítimos, que nem 

sempre são evidentes, pois também dependem da intencionalidade do 

produtor; um suporte, o seu modo de existência material, e uma organização 
textual, ou seja, a materialidade linguística propriamente dita (MAINGUENEAU, 

2004). 
Se temos uma competência genérica, é porque os gêneros estão 

presentes em qualquer situação comunicativa, em nossa vida diária, nosso 

cotidiano. Constituem-se, então, “como ações sociodiscursivas para agir sobre 
o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo.” (MARCUSCHI, 

2010, p. 23). Desse modo, aprender e apreender os gêneros e seus domínios 
discursivos em nossas práticas sociais é parte do desenvolvimento de nossa 

capacidade comunicativa, de como entendemos o mundo e nos fazemos 

entender nele. 
É importante salientar, como mencionando anteriormente, que, para 

Adam (2008), na perspectiva da ATD, o gênero é o principal articulador e 
mediador entre texto e discurso. Para o autor, “é nos gêneros de discurso que 
                                                                 
13 Competência comunicativa é a “nossa aptidão para produzir e interpretar os enunciados de 
maneira adequada às múltiplas situações de nossa existência. Essa aptidão não requer uma 
aprendizagem explícita; nós a adquirimos por impregnação, ao mesmo tempo que aprendemos 
a nos conduzir na sociedade. (MAINGUENEAU, 2004, p. 41) 
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localizaremos [...] estabilização pública e normativa que opera no quadro do 

sistema de gêneros de cada formação discursiva” (ADAM, 2011, p. 45), assim, 

os gêneros não podem ser identificados separadamente da formação 
sociodiscursiva, do interdiscurso e dos objetivos visados. 

 Felizmente, a importância dos gêneros já vem sendo notada na 
discussão sobre o ensino de Língua Portuguesa no Brasil, a fim de se alcançar 

uma metodologia de ensino-aprendizagem mais condizente com as propostas 

curriculares atuais. Os PCN de Língua Portuguesa (1998), documento 
elaborado com o intuito de ampliar o debate e refletir sobre as práticas 

educacionais dos professores da nossa língua materna, já reconhecem a 
existência dos gêneros textuais, ao dizer que 

todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 
intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 
discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Os 
gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo 
formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. 
(p. 21) 

  O documento também ressalta a necessidade de se trabalhar tal 

componente curricular em sala de aula, visto que é parte inerente da nossa 
língua e da realidade do aluno e que “a apropriação dos gêneros é [...] um 

mecanismo fundamental de socialização, de possibilidade de inserção prática 
dos indivíduos nas atividades comunicativas humanas (MACHADO, 2005, p. 

251). Assim, 

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de 
natureza temática, composicional e estilística, que os caracterizam 
como pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção 
de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de 
ensino. Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de 
ensino, a diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função 
de sua relevância social, mas também pelo fato de que textos 
pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes 
formas. (PCN, 1998, p. 23) 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais também legitimam a diversidade 

de gêneros existentes na nossa língua e a importância de se trabalhar essa 

gama de textos, principalmente os mais complexos, que permitem o 
desenvolvimento de diversas capacidades de leitura, interpretação e escrita. 

Desse modo, “é preciso abandonar a crença na existência de um gênero 

prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social” (PCN, 
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1998, p. 24) e levar ao aluno, de acordo com cada etapa de ensino-

aprendizagem, o maior número possível de gêneros, tanto orais quanto 

escritos. 
 Apesar de toda a orientação dos PCN e de essa discussão já ocorrer há 

alguns anos, sendo fruto de diversas pesquisas, e já aparecer até mesmo nos 
livros didáticos adotados nas escolas públicas, é perceptível, por meio dos 

indicadores educacionais brasileiros, o quanto ainda estamos defasados nesse 

quesito. São notórias as dificuldades dos alunos em utilizar a língua e entender 
a finalidade de cada gênero, principalmente os escritos e secundários. Isso 

ficará mais claro quando partirmos para a análise desse trabalho, ao 
discutirmos sobre os artigos de opinião produzidos por estudantes. 

2.2.2 O ARTIGO DE OPINIÃO 

Para o desenvolvimento do trabalho, é necessário que nos 

aprofundemos no objeto analisado: o gênero textual artigo de opinião. Nos 

diversos processos seletivos nacionais, a escolha por um gênero 
argumentativo é majoritária. Em muitos desses, como no caso do antigo 

vestibular da UFRN, organizado pela Comperve, o artigo de opinião é um 
exemplar recorrente. O gênero artigo de opinião, normalmente encontrado em 

jornais, revistas e veículos de comunicação online, é uma importante forma de 
diálogo entre autor e leitores, já que, comumente, aborda e discute temas ou 

problemas sociais controversos e polêmicos. Por esse aspecto e por ser um 

texto em que se pressupõe uma tomada de posicionamento e a sustentação de 
uma ideia, o gênero passou a ser cobrado em vestibulares.  

Bräkling (2000, p. 226) afirma que 

o artigo de opinião é um gênero do discurso em se busca 
convencer o outro de determinada ideia, influenciá-lo, transformar os 
seus valores por meio de um processo de argumentação a favor de 
uma determinada posição assumida pelo produtor e de refutação de 
possíveis opiniões divergentes. É um processo que prevê uma 
operação constante de sustentação das afirmações realizadas, por 
meio da apresentação de dados consistentes, que possam convencer 
o interlocutor. 

Desse modo, não é um texto que pretende informar ou expor 

conhecimento, mas que, principalmente, sustenta um ponto de vista. Assim, 
podemos dizer que o artigo de opinião tem como finalidade a persuasão ou 
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convencimento do interlocutor, com intenções de que ele compartilhe uma 

opinião ou realize uma determinada ação a partir de uma argumentação 

embasada em fatos e avaliações/julgamentos, com estratégias argumentativas 
diferenciadas. Se por meio dos gêneros textuais agimos sobre o mundo, no 

artigo de opinião, essa participação é mais efetiva, completa e crítica. 
 A organização estrutural de um artigo compõe-se de introdução, 

desenvolvimento e conclusão, com os seguintes elementos14: 

1. Contextualização e/ou apresentação da questão que está sendo discutida. 

2. Explicitação do posicionamento assumido. 

3. Utilização de argumentos para sustentar a posição assumida. 

4. Consideração de posição contrária e antecipação de possíveis argumentos 
contrários à posição assumida. 

5. Utilização de argumentos que refutam a posição contrária. 

6. Retomada da posição assumida. 

7. Possibilidades de negociação. 

8. Conclusão (ênfase ou retomada da tese ou posicionamento defendido).15 

 Na introdução do artigo de opinião, é onde há a contextualização do 

assunto: o produtor deve situar o leitor acerca da temática que será trabalhada 

ao longo do texto. Também é na parte inicial do texto que ocorre (ou deve 
ocorrer) a explicitação da tese crítica, isto é, a exposição do posicionamento 

assumido que será defendido no decorrer do texto. 
 No desenvolvimento do artigo, como o nome já sugere, é onde há o 

desenvolvimento das ideias propriamente ditas. É a parte de sustentação do 

texto e, por esse motivo, é onde se concentra a maior parte da argumentação, 
com utilização de diferentes estratégias argumentativas. Nessa seção, podem 

aparecer antecipações de argumentos contrários, refutações, concessões, 
negociações, entre outros. Normalmente, o produtor do artigo, ao apresentar 

seus argumentos no desenvolvimento, se vale do convencimento e da 

persuasão, isto é, utiliza dados, exemplos, provas concretas para comprovar o 
que vem sendo defendido e constrói uma opinião, emitindo juízo de valor sobre 
                                                                 
14 Elencados por Perfeito (2006). 
15 Na estruturação do artigo de opinião, podem não aparecer todos esses elementos e/ou não 
seguirem essa ordem. 
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a problemática. Todas as ideias apresentadas no desenvolvimento têm a 

pretensão de corroborar para a comprovação do posicionamento inicialmente 

apresentado. É interessante também que os argumentos apresentados venham 
na ordem de sua força argumentativa, seguindo uma progressão (argumento 

mais fraco - argumento mais forte). 
 Na seção final do texto, a conclusão, geralmente, retoma o que foi 

desenvolvido ao longo do artigo, reforçando e enfatizando o posicionamento 

defendido. O escritor também, por vezes, apresenta sugestões para solucionar 
problemas apontados ou críticas feitas na sustentação das ideias, com 

medidas resolutivas para a questão que está sendo discutida. 
 Para Boff; Köche; Marinello (2009, p. 6), a estrutura do artigo de opinião 

“não é rígida, mas o caracteriza, diferenciando-o de outros gêneros, a fim de 

facilitar os encaminhamentos didáticos presentes no seu processo de ensino-
aprendizagem”.  

 É necessário mencionar que o artigo de opinião é um gênero 
pertencente à esfera jornalística, que ocupa determinado espaço em revistas e 

jornais (normalmente a seção “Opinião”), escrito por jornalistas/articulistas de 

renome e, diferentemente das notícias, sem a obrigação de ser imparcial; ao 
contrário, o escritor precisar revelar, de maneira crítica, sua avaliação, seu 

julgamento sobre o assunto apresentado. Por esse caráter persuasivo, o 
gênero passou a ser usado cada vez mais vez na escola, sendo um dos mais 

cobrados nas atividades de produção textual, juntamente ao texto dissertativo-

argumentativo. Cunha (2010, p. 179) assevera que  

os gêneros da mídia têm sido objeto de inúmeras descrições nos 
últimos vinte anos, com uma grande diversidade de enfoques em 
função do instrumento teórico adotado. A escola também passou a 
estudá-los com o objetivo de formar leitores críticos e construtores 
dos diversos textos que circulam na sociedade. 

Tanto a necessidade de formar alunos que consigam emitir juízos de 
valor e posicionar-se acerca do que acontece em sociedade quanto a cobrança 

cada vez maior desse gênero nos processos seletivos para ingresso 

universitário fizeram que com que o artigo de opinião passasse a ser, 
notoriamente, um gênero “escolarizado”. 
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 Para a produção de um artigo de opinião, muitas competências precisam 

ser ativadas. Inicialmente, além de conhecer minimamente a estrutura e 

características do gênero, é preciso informar-se sobre a temática (geralmente 
polêmica e controversa e que envolve a coletividade) que se pretende 

escrever, já que não há opinião sem informações prévias. Para isso, é 
necessário buscar informações confiáveis e seguras, a descrição dos fatos e as 

opiniões tanto favoráveis quanto contrárias sobre a problemática, por meio de 

uma leitura sistematizada e, de preferência, diária, de maneira a manter o 
repertório sempre atualizado. Em uma produção de texto escolar em que se 

solicita o artigo, a escola – e principalmente o professor – pode e deve ajudar 
nesse passo. Uber (2008, p. 7) ratifica isso ao dizer que 

o primeiro passo no trabalho com artigos de opinião é saber o que 
acontece no mundo. O segundo é querer participar do que acontece 
no mundo e ajudar a construir a sua história. Entender o ponto de 
vista do outro e querer dialogar com ele, concordando ou 
discordando; expor suas próprias opiniões, tentar convencer o outro 
utilizando argumentos válidos. 

 Se o produtor do artigo precisa conhecer as opiniões prévias sobre o 

assunto, seja para concordar com elas – muitas vezes, usando-as para ratificar 
e dar credibilidade ao seu posicionamento, recurso chamado na escola de 

“argumento de autoridade” – ou refutá-las com o intuito de influenciar o outro a 
uma mudança de valores, pode-se dizer que o gênero artigo de opinião faz, 

indubitavelmente, uso de outras vozes. Então, apesar de assumirmos a 

hipótese de que os vestibulandos assumem a responsabilidade pelo que é dito 
nos artigos de opinião analisados, também consideramos o caráter polifônico 

desse gênero. 
 Como a maior parte dos textos, o artigo de opinião é dialógico porque 

“conversa” com outros textos, com outras opiniões já emitidas antes e também 

com as que virão depois. Não se trata de um diálogo direto com o interlocutor, 
mas de considerar o que já foi dito anteriormente sobre o assunto. Não há a 

possibilidade de partir do zero, há sempre uma interação entre os variados 
discursos que constituem o texto, uma relação com o discurso do outro. 

Bakhtin (1997 apud Cunha, 2010, p. 181) afirma que 

todo enunciado é uma resposta a um já dito, seja numa situação 
imediata, seja num contexto mais amplo. Não se trata aqui do diálogo 
entre falantes numa situação de conversação, mas da relação do 
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enunciado com o que já foi dito antes sobre o mesmo assunto, e com 
o que lhe suceder na “corrente ininterrupta da comunicação verbal”. 

  Para Cunha (2010, p. 179),  

é por meio das formas marcadas e não marcadas de dialogismo que 
percebemos a posição e os pontos de vista do enunciador do 
discurso atual, o grau de distância ou de adesão aos discursos dos 
enunciadores citados ou mencionados, e os lugares ocupados por 
eles. 

 Veremos como essas formas de dialogismo aparecem nos artigos de opinião 

analisados. 
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3.  ANÁLISE DOS DADOS 
 

A partir dos pressupostos teóricos que embasam essa pesquisa, 

buscamos analisar se os candidatos ao vestibular da UFRN 2013 assumem ou 
não a responsabilidade enunciativa pelo que escrevem. Essa análise foi 

realizada com base nas unidades da língua suscetíveis de marcar a 
responsabilidade enunciativa propostas por Adam e nas noções e 

diferenciações de Rabatel acerca de locutor e enunciador e de 

responsabilidade enunciativa e imputação. 
Como mencionado na metodologia, selecionamos e analisamos 103 

artigos de opinião dos 400 disponibilizados pela Comperve, a fim de avaliar 
uma amostragem significativa para embasar as afirmações que foram feitas ao 

longo da interpretação dos dados. Identificamos cada redação com a letra R 

seguida de um numeral em ordem crescente, mas também mostraremos ao 
longo da análise, quando necessário, o título dos textos, que também podem 

auxiliar para a (não) assunção da responsabilidade enunciativa. 
É importante frisar que, ao longo da análise das redações, nos 

deparamos com textos bastante problemáticos, com desvios gramaticais, com 

problemas de coesão e coerência16 e muitos que não atendiam ao tema 
proposto, desenvolvendo-o de maneira tangencial (isto é, focalizando apenas o 

assunto ou temas relacionados) ou dissertando sobre algo sem relação com o 
recorte temático, ou seja, fugindo do tema solicitado na proposta de redação. 

Por não ser o foco da nossa análise, não focalizaremos essas falhas, 

ressalvados os casos em que se faz necessária alguma observação. 
O quadro abaixo sistematiza quantitativamente os resultados 

encontrados em nossa análise em relação à assunção ou não da 
responsabilidade enunciativa e aos marcadores encontrados nessa (não) 

responsabilização pelo que é dito, que serão detalhados nas seções seguintes. 

 

                                                                 
16 Os exemplos estão sendo citados ipsis litteris, portanto, qualquer problema relacionado à 
norma culta será mantido a fim de manter a autenticidade da produção do candidato e da 
pesquisa aqui realizada. 
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Quadro 2 – (Não) Assunção da Responsabilidade Enunciativa 

Assunção da Responsabilidade 

Enunciativa 

 

90 redações 

Não assunção da Responsabilidade 
Enunciativa 

 
13 redações 

Assunção da Responsabilidade 
Enunciativa por meio da categoria 

“Índices de pessoas” 

 
20 redações 

Assunção da Responsabilidade 

Enunciativa por meio da categoria 
“Modalidades” 

 

9 redações 

Assunção da Responsabilidade 
Enunciativa por meio de ambas as 

categorias 

 
61 redações 

Quase-PEC 7 redações 

 
Fonte: Elaboração da autora 

3.1 A (NÃO) ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA 

A fim de confirmar nossa hipótese inicial de que os alunos assumem a 
responsabilidade enunciativa em artigos de opinião, analisamos cento e três 

redações do corpus cedido. A partir dessa análise, verificamos que em noventa 

textos os alunos posicionam-se por meio de marcadores de responsabilidade 
enunciativa (especificamente os índices de pessoas e modalidades, categorias 

selecionadas para a análise), enquanto que em apenas treze não há assunção 
da responsabilidade enunciativa, como pode ser visto no gráfico abaixo: 
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Fonte: Elaboração da autora 

É sabido que se posicionar acerca de um tema é uma das principais 

características do gênero artigo de opinião. Mesmo que o aluno nunca tenha 
tido contato com esse tipo de texto (o que é pouco provável para um estudante 

que está finalizando o ensino médio), a nomenclatura do gênero e o modo 
como a proposta de redação é elaborada já sinalizam que quem o produz deve 

opinar, deve falar – minimamente que seja – o que ele pensa sobre o assunto 

em foco. No caso do vestibular 2013 da UFRN, a proposta deixa claro que o 
candidato deve escolher uma direção a seguir, à medida que coloca o tema em 

forma de questionamento – “Redes sociais: exercício ou abuso de liberdade?”. 
Dessa forma, mesmo que o produtor da redação estabeleça um jogo 

concessivo em que aceite as duas premissas (as redes sociais são um 

exercício de liberdade, mas, por vezes, são também um abuso), de alguma 
maneira, ele está se posicionando, o que acontece na maioria dos artigos 

analisados. 
Como a maioria dos textos argumentativos, o artigo de opinião tem sua 

estrutura formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. Em nossa 

análise, foi possível perceber que a assunção da responsabilidade enunciativa 
se dá, principalmente, no parágrafo de conclusão, quando o autor geralmente 

apresenta uma intervenção, algo que precisa ser feito para mudar aquela 
situação, normalmente, fazendo uso de uma modalidade objetiva (algo deve 

ser feito; é preciso/é necessário que se faça algo...); e, no parágrafo 

Gráfico 1 - (Não) assunção da Responsabilidade 
Enunciativa (RE)

Assunção da RE Não assunção da RE
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introdutório (apesar de também aparecer durante a argumentação, como 

veremos em outros exemplos), no qual é apresentada uma proposição inicial, 

uma tese que será defendida ao longo do texto, comprovada pelos argumentos 
selecionados e desenvolvidos, como acontece em R1 – sem título –, em que o 

texto começa com: 

 

R1 - Exemplo 1  

“A acessibilidade à ideias e informações tem crescido em escala 
astronômica nas últimas décadas. Fruto do processo de globalização, esse 

fenômeno tem gerado a ascensão de fluxos de informação através de 
ferramentas cada vez mais eficientes. Dentre essas ferramentas, as redes 
sociais tem ganhado grande importância e devem ser destacadas a partir do 

momento que tem se tornado agentes intermediários entre a população e as 
transformações sociais, políticas e culturais”. 

O uso de adjetivos como “astrônomica” e “eficientes” já demonstram 
pessoalidade, à medida que o produtor, com essas escolhas, demonstra seu 

posicionamento em relação ao crescimento da transmissão de informações 
gerado pelas redes sociais, inserindo-se nas categorias “índices de pessoas” e 

“modalidades” sinalizadas por Adam (2011), por serem nomes que qualificam, 
lexemas avaliativos. 

Outro tipo de modalidade que se inscreve nesse fragmento é a 
expressão “devem ser destacadas”, quando o autor afirma que as redes sociais 

têm intermediado a relação da população com as transformações sociais, 

políticas e culturais, fazendo uso do que Adam (2011) chama de modalidade 
objetiva. O mesmo acontece no início do primeiro parágrafo de 

desenvolvimento, também de R1, em que o autor começa a sua argumentação, 
a fim de comprovar sua tese, dizendo “Deve-se ressaltar, primeiramente, sua 

importância na comunicação e interação humana”, além de surgir na conclusão 
do texto, ao afirmar que “a funcionalidade das redes sociais deve ser cada vez 
mais explorada e expandida por todo o globo”. (R1 - Exemplos 2 e 3) 
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Em R2, intitulada de “O bicho homem”, foi possível observar o uso de 

outras unidades da língua que marcam a responsabilidade enunciativa pelo 

que vem sendo dito. 

R2 – O bicho homem – Exemplo 1   

“No reino animal, diversas espécies utilizam ferramentas que atendam suas 

necessidades, como macacos que usam pedras para quebrar sementes e se 
alimentarem. Não muito distante, o homem cria, quase que diariamente, 

diversas ferramentas para seu uso e atribui a tal fato o nome de “liberdade”. 
Porém, será que essa conquista de liberdade realmente existe? Somos 
mesmos tão independentes como pensamos?”. 

Na introdução de R2, fragmento supracitado, o aluno faz uma relação 

comparativa entre animais irracionais, a exemplo do macaco, e o homem, 

relação já sinalizada no título. Ao demonstrar que ambos utilizam ferramentas 
para atender as suas necessidades, o autor do texto faz uso de um tipo de 

representação da fala que Adam (2011) denomina de discurso narrativizado 
(DN), no qual “a continuidade dos índices referenciais nominais, dos dêiticos 

(índices de pessoas e advérbios) e dos tempos verbais é garantida.” (ADAM, 

2011, p. 119). Essa estratégia, apesar de dar essa impressão, não distancia o 
candidato da comparação estabelecida, já que, logo depois, ele faz uso de 

perguntas retóricas para começar a delinear o pensamento que será 
desenvolvido na argumentação e refletir acerca dessa liberdade e 

independência que o homem supõe ter. O uso dessas perguntas também é 

categorizado por Adam (2011) como uma modalidade, denominada de 
intersubjetiva. 

 No terceiro parágrafo do texto, o autor de R2 utiliza outras modalidades 
que marcam a assunção da responsabilidade enunciativa, como vemos abaixo: 

R2 - Exemplo 2 

“Apesar disso, a sociedade, principalmente a brasileira, ainda é muito 

ignorante, as mobilizações que realizamos são convocações para festas ou 
similares, pois tem-se o hábito de usar as redes apenas com futilidades. O 
entretenimento é importante, mas não deve ser só isso. Vivemos em um 
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mundo onde as redes sociais trazem mais malefícios, pois a porção consciente 

encontra-se em minoria, infelizmente”. 

 Ao afirmar que a sociedade brasileira ainda é muito ignorante e que a 

porção consciente encontra-se em minoria, infelizmente, o produtor do texto, 

por meio do advérbio “infelizmente” e dos adjetivos “ignorante” e “consciente”, 
mostra sua opinião acerca do assunto. Isso também acontece na frase “o 

entretenimento é importante, mas não deve ser só isso”, já que o autor qualifica 
o entretenimento e, ao mesmo tempo, afirma que não deve ser só isso, 

fazendo uso, mais uma vez, da modalidade objetiva. Além disso, o autor se 

insere no texto quando utiliza o verbo na primeira pessoa do plural: “vivemos”, 
o que também acontece no trecho abaixo, a conclusão do texto: 

R2 - Exemplo 3  

“Ainda somos selvagens. O que nos diferencia dos meros animais é o fato de 
sermos racionais, porém, muitas vezes essa racionalidade é usada da pior 

forma possível. Temos que evoluir muito ainda para podermos nos comparar 
ao macaquinho que quebra sementes”. 

 Novamente, o autor faz uma comparação entre animais e humanos, 
estratégia utilizada na introdução e no título. O autor, reconhecendo que faz 

parte dessa humanidade, não se distancia das suas assertivas, mas adentra no 
texto ao fazer uso da primeira pessoa do plural. Observamos que o uso da 

primeira pessoa do plural foi uma estratégia bastante recorrente nas redações 

analisadas, em uma tentativa do candidato de fazer-se presente no texto e, ao 
mesmo tempo, manter-se “neutro” e não se engajar tanto ao ponto de usar a 

primeira pessoa do singular. 
 Fugindo dessa máxima, em R3, o autor utiliza não só a primeira pessoa 

do plural, mas também do singular em diversos trechos ao longo do texto, junto 

a outros índices de pessoas/modalidades a exemplo dos adjetivos, como em: 

R3 – Abuso quanto ao que nos cabe dizer – Exemplo 1  

“Embora possibilitem acesso a muitas informações de qualidade, as 

redes sociais maximizam as vozes de perigosas pessoas preconceituosas. 
Nesse contexto é importante perguntarmo-nos até que ponto esses recursos 
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digitais levam à transgressão da liberdade de expressão. Planejo demonstrar 

que esse abuso é grave e frequente”. 

R3 - Exemplo 2  

“Portanto, creio que, nessa situação, o uso das redes sociais constitui 
um abuso das liberdades”. 

R3 - Exemplo 3 

“Concluindo, creio estar claro o perigo das redes: darem voz àqueles 
que não possuem maturidade o suficiente para tal”. 

 O uso desses verbos na primeira pessoa que transmitem um 
pensamento, uma opinião, como “creio”, “acredito”, “acho”, “penso”, também 

fazem parte de outra categoria – a qual não selecionamos para analisar, mas 
que vale ser destacada aqui –, denominada de indicações de um suporte de 

percepções e de pensamentos relatados, caracterizada por “efeitos de ponto 

de vista que repousam numa focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, 

experimentar) ou numa focalização cognitiva (saber ou pensamento 

representado)” (ADAM, 2011, p. 120). Apesar de não ser o foco da nossa 
análise, observamos marcas linguísticas que caracterizam tal categoria em 

algumas redações, principalmente nos textos em que o posicionamento era 

estabelecido de modo mais frágil, sem argumentação persuasiva consistente, 
baseado apenas em construções, como “Eu acho...”, “Eu creio”, “Na minha 

opinião” etc.  
Nas treze redações em que não encontramos nenhuma marca 

linguística que caracterize posicionamento, o que se pôde perceber é o pouco 

ou nenhum conhecimento acerca da construção do gênero artigo de opinião 
e/ou dificuldades de escrita de modo geral, advindas, provavelmente, da pouca 

prática em leitura e produção de textos. Observamos que tais textos possuíam 
um caráter muito mais expositivo que argumentativo; alguns até possuíam um 

bom nível de informatividade, mas, em nenhum momento, exerciam autoria 

sobre aquilo que informavam, construindo, assim, uma dissertação expositiva e 
não um artigo de opinião. Em alguns textos, além de informar, o aluno apenas 

utiliza sequências narrativas e/ou descritivas a fim de caracterizar algo, como 
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no exemplo abaixo, em que o produtor do texto apenas descreve a função de 

algumas redes sociais, sem argumentar de fato: 

R97 – Redes sociais – Exemplo 1 

“No Twitter políticos, famosos, entre outras pessoas postam boa parte 
de suas vidas incluindo suas propostas de trabalho e locais onde estiveram ou 

estarão no decorrer do seu dia. 
O facebook além de ser usado como um meio de comunicação, também 

é um meio de informação, onde são boa parte das vezes postado opiniões e 

críticas sobre determinado tema. 
No MSN os internaltas se divertem, debatem seus assuntos pessoais, 

mostrando entre si diversas opiniões diferentes. 
Enfim, a rede social é um meio de comunicação, no qual o internalta 

abusa da sua liberdade, podendo sempre passar informações, críticas e 

através de revoltas causar polêmicas que surgem sempre com suas opiniões 
ou soluções”. 

 
 

3.2 A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA – O USO DOS 

ÍNDICES DE PESSOA E DAS MODALIDADES 
 

Assumindo a hipótese de que os alunos, majoritariamente, assumem a 
responsabilidade enunciativa ema artigos de opinião produzidos em situação 

de vestibular e tendo-a confirmado, identificamos de que maneira essa 

assunção se materializa a partir dos marcadores que selecionamos – os 
índices de pessoas e as modalidades – nas redações analisadas.  

No universo de noventas redações em que observamos a assunção da 
responsabilidade enunciativa, em vinte os alunos utilizaram apenas os índices 

de pessoas para se posicionar, nove usaram apenas as modalidades, e na 

maioria – sessenta e uma redações – o posicionamento foi marcado por ambas 
as categorias, como pode-se observar no gráfico abaixo: 
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Fonte: Elaboração da autora 

 
Nesse caso, pudemos observar que há uma relação intrínseca entre a 

assunção da responsabilidade enunciativa no artigo de opinião e o 
desenvolvimento de uma argumentação persuasiva, pois, quanto mais essa 

responsabilidade foi marcada – como é o caso das redações que utilizaram as 

duas categorias selecionadas para a análise para assumir a responsabilidade 
enunciativa –, mais a argumentação dos textos tornou-se mais fortalecida. 

Esse é o caso de R21, cujo excerto reproduzimos abaixo: 
 
R21 – Tudo tem limite – Exemplo 1 

“Uma característica marcante na sociedade moderna é, sem sombra de 
dúvidas, a necessidade de se adequar ao atual modelo do capitalismo aliado à 

intensa globalização, sendo a criação da “internet”, no final do século XX, um 
marco de extrema importância para o avanço dos meios de comunicação. 

Dentro dessa perspectiva, é inegável afirmar que essa grande inovação 

nos trouxe a possibilidade de ampliar nossas relações sociais que envolvem, 
inclusive, pessoas das diversas partes do mundo participando das chamadas 

redes sociais. Prova disso é a quantidade de pessoas que possuem uma conta 
no “Facebook” e no “Twitter”, sendo até considerados “excluídos socialmente” 

aqueles que não estão envolvidos nestes.” 

  

Gráfico 2 - Uso dos marcadores de assunção da RE

Índices de pessoas Modalidades Ambas as categorias
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 É perceptível, no trecho supracitado, a utilização tanto de índices de 

pessoas, como os adjetivos “marcante”, “intensa”, “grande” (também 

considerados modalidades por serem lexemas axiológicos) e o pronome 
possessivo “nossas”; quanto de modalidade, como as expressões 

modalizadoras “sem sombra de dúvidas”, “é inegável” etc. Fazendo uso dessas 
marcas autorais, o aluno torna o texto mais atrativo, o que, indubitavelmente, 

garante uma argumentação mais consistente. 

 O contrário pôde ser percebido quando os alunos utilizaram apenas 
índices de pessoas para marcar a assunção da responsabilidade enunciativa. 

Em muitas redações em que os candidatos usaram apenas essa categoria, as 
marcas linguísticas escolhidas foram, na maior parte das vezes, pronomes 

possessivos, em expressões como “Na minha opinião” ou “A meu ver”, e 

verbos na primeira pessoa no singular como em “Eu acredito”, “Penso que...”, 
entre outros, tornando o texto mais frágil, sem posicionamento e sem 

estratégias argumentativas atrativas ao leitor. Isso pode ser observado nos 
fragmentos das redações reproduzidas abaixo: 

 
R10 – Execício de cidadânia – Exemplo 1 

“Em minha opnião, essas redes trás grandes benefícios ao 

desenvolvimento da sociedade e do mundo como um todo, pois nelas temos a 
liberdade de expressar nossas opiniões, através delas podemos reivindicar 

nossos direitos como cidadões, coisa que muitas vezes não podemos fazer 

pessoalmente”. 
 
R32 – O combate ao abuso de liberdade – Exemplo 1 
 “Atualmente as redes sociais vêm se caracterizando como motivo de 

polêmica. No meu intuito observo que cada vez mais os espaços transformam-

se em redes de interações sociais com o mundo, causando interligações com 
expressões oblíquias e abuso de privacidade individual. 

 Nesse caso me sinto julgadora dessa questão, as redes sociais usada 
de maneira correta, é de muito meu agrado, pois acarreta informações diversas 

e de livre espontânea vontade, tornando-se meio de comunicação entre 

amigos, parentes, colegas, entre outros. Além de me ajudar em situações 
rotineiras, como atividades estudantis, profissional, e até mesmo caseira.” 
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 Em relação ao uso apenas das modalidades, somente nove candidatos 

usaram essa estratégia em suas redações, como visto no gráfico supracitado. 
Adam (2011) divide a categoria “Modalidades” em: 

- Modalidades sintático-semânticas maiores:  
Téticas (asserção e negação)  
Hipotéticas (real ou ficcional)  
Hipertéticas (exclamação)  
- Modalidades objetivas (dever, ser preciso...) 

- Modalidades intersubjetivas (imperativo, pergunta, dever, [tu/vós] poder...) 

- Modalidades subjetivas (querer, pensar, esperar) 

- Advérbios de opinião (talvez, sem dúvida, provavelmente, certamente...) 

- Lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos 

 Pôde-se identificar, nos textos em que as modalidades foram o único 

marcador de responsabilidade enunciativa utilizado, a preferência pela 
modalidade objetiva, principalmente na conclusão do texto, onde o aluno tende 

a dar sugestões para solucionar a problemática; e pela modalidade 
intersubjetiva, principalmente com o uso de perguntas retóricas no parágrafo 

introdutório da redação, como pode ser observado nos exemplos abaixo: 

R20 – Mais limite invés de mais liberdade – Exemplo 1 
 “Até quando as pessoas não vão saber da limite a tudo que elas 
postam nas redes sociais? Será falta de consciência de cada um, ou 
fazem para chamar a atenção mesmo? 
 Acorda mundão, percebam que a cada tempo que passa mas as 

pessoas estão passando dos limites na forma de usar as ferramentas da 

internet [...]”. 

Em R20, o aluno iniciou o texto com perguntas retóricas, ou seja, com 

perguntas que estimulam a reflexão sobre o assunto em pauta. Além disso, ao 
utiliza verbos no imperativo, como “acorda” e “percebam”, o autor do texto faz 

uso de outra modalidade intersubjetiva. 

R20 – Exemplo 2 
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 “Cada um deve fazer sua parte e usar mas à conciência, e não 

ultrapassar da liberdade que o mundo virtual lhe oferece. Tudo demais, 

estraga! 

R78 – Rede Social: Espaço livre de opinião – Exemplo 1 

 “[...] Devemos usar as redes sociais como uma arma a serviço da 
sociedade, como um exercício de lazer e descontração nas horas vagas, mas 

também em exercício da cidadania e das causas sociais”. 

 Tanto na conclusão de R20 quanto na de R78, os produtores dos textos 
fizeram uso da modalidade objetiva, mostrando como a população deve utilizar 

as redes sociais. O uso dessa modalidade remete a um engajamento à medida 
em que os candidatos sinalizam a necessidade de conscientização e mudança, 

a exemplo de uma outra maneira de utilizar as redes sociais. É um indício, 

portanto, de participação social e cidadania em relação à temática, já que os 
produtores dos textos supracitados não se restringiram apenas a críticas e 

problematizações, mas também a buscas de soluções a fim de resolver ou 
amenizar a problemática. 

 

3.3 O USO DOS QUADROS MEDIADORES/QUASE-PEC 

Em nossa análise, identificamos sete redações em que os alunos 

utilizaram quadro mediadores para dar a voz a outrem, ou seja, não se 
responsabilizando pelo enunciado proferido. O que pudemos observar é que, 

apenas em uma redação, o produtor do texto usou essa estratégia como 

distanciamento, estabelecendo uma contra-argumentação com a voz citada. 

R45 – Uma verdade inevitável – Exemplo 1 

 “Porém, há quem acredite que o Facebook, por exemplo, é um abuso da 

liberdade pessoal, como a articulista Ruth de Aquino em artigo para a revista 
época, no 2º semestre de 2012. Nele Ruth mostra um casal que após se 

separar passam a “lavar roupa suja” em plena rede social. Todavia não se 

percebe que dentro ou fora do mundo virtual pessoas brigam e não respeitam a 
individualidade do próximo. Logo, percebo a falta do respeito mútuo seja na 

internet invadindo as informações do próximo ou no mundo físico onde pessoas 
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difamam uns aos outros. Não é quando estamos nas redes sociais que 

estamos sujeitos a abusos, mas quando decidimos viver em sociedade [...]”. 

 É possível perceber a mudança de ponto de vista quando o aluno diz “há 

quem acredite...”, exemplificando com a articulista Ruth de Aquino, de quem 

ele discorda ao dizer que a falta de respeito acontece tanto no mundo virtual 
quanto no real, deixando claro que, para ele, a culpa não é das redes sociais. 

Nesse caso, houve distanciamento da voz citada, sendo essa fronteira 
linguística e mudança de PdV bem marcada. 

Na maioria das outras redações em que se utilizou um quadro mediador, 

percebemos o movimento contrário. Usou-se a voz do outro para ratificar o 
posicionamento defendido, ocorrendo a não responsabilização do enunciado e 

a mudança de ponto de vista, mas apenas para dar credibilidade à tese já 
defendida pelo candidato. Em R6, há quebras facilmente notáveis que marcam 

essa mudança de ponto de vista. Nesse caso, para refletir sobre isso, 

reproduzimos abaixo a redação em sua totalidade: 

R6 – O uso das redes sociais 

“Não como negar: as redes sociais são uma nova forma de comunicação 

e expressão social a nível mundial, bastando lembrar da Primavera Árabe que 
ocorreu graças ao uso dessas redes para articulação social. No Brasil, por 

exemplo, em algumas manifestações, como passeatas em prol do sistema 
público de saúde em Natal – RN, só foi possível ocorrer graças a intensa 

divulgação nas redes. Dessa forma, coloco que o uso das plataformas sociais é 

um exercício válido de liberdade de expressão, mas o mesmo, algumas vezes, 
é usufruído de forma abusiva, como qualquer meio de comunicação. 

Como exemplo desse uso errado, lembro do comentário do “Twitter” de 
uma aluna de direito do Sudeste que, revoltada com a candidatura de Dilma à 

presidência e sua vitória, convidou a todos a fazer um favor de matar um 

nordestino afogado. Essa situação teve repercussão nacional e reflete o velho 
preconceito que existe no Brasil com as “províncias do Norte." 

O que ocorreu nesse caso, e em outros casos recorrentes, é a falta de 
sensibilidade da estudante com o exercício da liberdade. Sobre isso, 

Montesquieu, pensador que construiu parte do pensamento moderno, define 

em sua obra “O espírito da lei” que os indivíduos são livres para fazer o que a 
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lei permite. Em lugar algum na Constituição Brasileira existe o direito de expor 

ideias preconceituosas e ofensivas como as supracitadas, em outras palavras, 

ela não era livre para escrever tais comentários e, por isso, abusou da 
liberdade. 

Apesar disso, determinadas ações das redes sociais são definidas como 
nobres por Ruth de Aquino, articulista da Veja, que explicita o “Diário de 

Classe” em um de seus artigos. Esse é uma página criada no “Facebook” por 

uma estudante de escola pública, onde a mesma expõe nesse sítio aspectos 
estruturais precários e atitudes negativas do corpo docente para o público. 

Essa iniciativa é um belo exemplo do exercício de liberdade correto e benéfico, 
uma vez que a exposição levou a escola a solucionar os problemas expostos 

ao público. 

Dessa forma, toda e qualquer discussão, história, notícia ou qualquer 
assunto pode, e deve, ser colocado ao público, já que essa é finalidade para o 

qual essa rede foi criada, bastando respeitar sempre o que é permitido por lei. 
Para mim, as redes sociais são ótimas ferramentas de lazer para o meu 

agitado cotidiano e um igualmente bom meio de comunicação entre amigos, 

para o trabalho e acesso às notícias, e deve poder ser dessa forma para todos 
os usuários”. 

O candidato faz, em R6, o que se espera de um texto argumentativo: 

une convencimento e persuasão. Assim, ao fazer uso de outras vozes e 

exemplos a fim de comprovar seus posicionamentos e intercalá-los com os 
seus comentários e avaliações, é que ocorrem as mudanças de ponto de vista. 

Não há um distanciamento propriamente dito do locutor, porque ele faz uso de 
outras instâncias para aumentar a credibilidade da posição que defende; 

ocorre, então, o que Rabatel (2009) postula como quase-PEC, uma vez que o 

locutor primeiro (autor do texto) baseia-se em outros pontos de vista. Nesse 
caso, ocorre uma quase-PEC porque o PdV não é assumido pelo produtor do 

artigo, mas ele não discorda desse PdV, e sim se apoia nele, usando-o como 
prova concreta que embasa a tese defendida. 

Em R4, o autor usa uma estratégia diferente das vistas até aqui. 

Observemos o fragmento abaixo: 

R4 – O livre arbítrio virtual e suas repercussões – Exemplo 1 
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“Por último, recordo a publicação na internet de um artigo de opinião 

escrito por J. R. Guzzo, colunista da revista Veja, nessa semana. O articulista 

demonstrou-se claramente contra uniões homoafetivas e, em represália, um 
dos mais comentados assuntos do twitter foram as mensagens destinadas ao 

escritor a partir da população a qual não viu com bons olhos o posicionamento 
do escritor”. 

Apesar do uso da primeira pessoa do singular (“recordo”), o autor 
apenas expõe um fato ocorrido nas redes sociais, sem posicionar-se 

claramente em relação a ele. Desse modo, ao dizer que “o articulista 

demonstrou-se claramente contra...”, o candidato utiliza a indicação de um 
quadro mediador, distanciando-se daquilo que é dito. Há uma mudança de 

PdV, marcada pela saída da primeira pessoa do singular para a terceira pessoa 
do singular, sinalizando a voz de outrem. 

No entanto, logo em seguida, o autor volta a “aparecer” no texto, no 

parágrafo de conclusão: 

R4 – Exemplo 2 

“Diante disso, nota-se uma linha tênue entre o exercício de liberdade em 

expor opiniões e o abuso delas, já que a partir do momento no qual ocorrer 
preconceito para com minorias, há um crime constitucional. Portanto, em 

qualquer que seja a finalidade do uso das redes sociais, é imprescindível a 
manutenção do respeito a todos os indivíduos, conforme assegura a 

Constituição Federal atualmente vigorando no país”. 

Embora o aluno faça uso do verbo na terceira pessoa do singular com a 

partícula “se” (“nota-se”), o que, geralmente, configura um ponto de vista 
anônimo, é perceptível que é ele que considera essa linha tênue, ao usar tal 

adjetivo, e que é imprescindível à manutenção do respeito para todos, 

utilizando-se da modalidade objetiva. 
Já em R5 – sem título –, há realmente uma ocorrência do ponto de vista 

anônimo, materializado na terceira pessoa do singular com a adição da 
partícula “se” (“acredita-se”): 

Exemplo 1 – R5 
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“Acredita-se que, apesar das redes sociais terem se tornado por muitas 

vezes prejudiciais ao ser humano, elas sempre vão refletir a liberdade que ele 

conseguiu ao longo da história, de poder optar pelo que se acha certo [...]”. 

 O ponto de vista anônimo da opinião comum, de acordo com Rodrigues 

et al (2010, p. 301), “mostra o distanciamento do locutor narrador e 
circunscreve-se nas categorias 5 e 6 do quadro, respectivamente, diferentes 

tipos de representação da fala e indicações de quadros mediadores”. 

Pudemos concluir, em relação ao uso de quadros mediadores, que, 

apesar de normalmente esses marcadores serem utilizados para mostrar que 
aquela fala não pertence ao produtor do texto e assim marcar o 

distanciamento, nos artigos de opinião aqui analisados, não foi essa a 
estratégia utilizada. Os candidatos, em sua maioria, utilizaram outros pontos de 

vista apenas para reforçar a linha de pensamento que vinha sendo defendida e, 

dessa maneira, angariar mais credibilidade ao seu texto, demonstrando que 
não é só ele que pensa de determinada forma, mas também que alguém que 

detém certo status social corrobora com esse raciocínio. Tal recurso é o que 
Rabatel (2009) concebe como Quase-PEC – o aluno não é a origem do 

enunciado, mas se vincula a ele.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa pesquisa, nosso objetivo maior foi analisar como se caracteriza o 
fenômeno da reponsabilidade enunciativa nos artigos de opinião produzidos no 

vestibular UFRN 2013, buscando identificar se os candidatos assumem ou não 
a responsabilidade pelos enunciados, que marcas linguísticas são utilizadas 

nessa (não) assunção e quais PdV são explicitados pelos candidatos. 

Para tanto, nosso norte foi, principalmente, a Análise Textual dos 
Discursos, abordagem proposta por Jean-Michel Adam, e as noções de 

responsabilização e quase-PEC propostas por Alain Rabatel. Foi necessário 
também, para um melhor desenvolvimento da pesquisa, focalizarmos outros 

autores que estudam as vozes presentes em um texto, como Bakhtin, Ducrot, 

Authier-Revuz e Rodrigues, além de teóricos que fundamentam as questões 
sobre gêneros discursivos/textuais, como o próprio Bakhtin, Marcuschi, 

Mangueneau, entre outros. Para chegarmos aos nossos resultados, foi 
importante destacar também o percurso da Linguística Textual que contribuiu 

sobremaneira para o desenvolvimento da ATD e a conceituação e 

caracterização do artigo de opinião, nosso objeto de análise e discussão.  
A partir de todas essas considerações, pudemos chegar à interpretação 

dos dados e os resultados apontam que, em decorrência do gênero solicitado 
(artigo de opinião), em que o aluno deve opinar e se mostrar autoralmente, há 

uma grande tendência de que o candidato assuma a responsabilidade dos 

enunciados, coadunando com as nossas expectativas iniciais. 
Na amostragem, também é perceptível a utilização dos quadros 

mediadores, demarcando a mediação epistêmica, utilizada, principalmente, 
para servir como uma estratégia argumentativa – o argumento de autoridade, 

que nada mais é do que a voz de algum intelectual ou pessoa pública servindo 

como embasamento para o posicionamento defendido pelo autor. Casos assim 
configuram o que Rabatel (2009) chama de quase-PEC, quando não há a 

responsabilização do enunciado pelo produtor do texto, mas este concorda 
com ele, isto é, não se distancia do posicionamento adotado pela voz citada. 

É possível encontrar também – de maneira bem menos frequente, como 

visto e discutido nos resultados – a utilização da mediação epistêmica como 
um recurso de distanciamento e/ou impessoalização e a total ausência de 
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posicionamento, de assunção da responsabilidade enunciativa. Nesses casos, 

deve ser levada em consideração a pouca familiaridade (ou a falta dela) dos 

estudantes da educação básica, principalmente a pública, com esse gênero. A 
escola, ainda voltada primordialmente para o ensino de gramática, esquece, 

muitas vezes, de focalizar textos materializados em gêneros 
discursivos/textuais. Os alunos até conhecem gêneros usuais como carta, e-

mail, bilhete etc., mas, por vezes, não sabem suas especificidades, nem a 

vasta gama de gêneros existentes. Além disso, a produção textual, quando 
acontece, geralmente serve apenas como pretexto para que o professor corrija 

desvios de gramática e ortografia. Essas produções textuais solicitadas na 
escola, e mesmo nas aulas de Língua Portuguesa, tendem a não ensinar uma 

escrita formal e estruturada como as desenvolvidas na academia, nem fazem 

refletir sobre contexto, condições de produções, construção de sentido, 
argumentação etc. 

Existe também, com bem menos casos, a ocorrência do ponto de vista 
anônimo, que acontece quando o escritor prefere manter-se neutro ou distante 

em relação a determinado assunto, afastando de si a responsabilidade 

enunciativa, mas sem mediar com outra voz. 
 É relevante observar que discurso, texto e língua se entrecruzam nessa 

análise. Embora aconteça em um processo seletivo, a situação comunicativa é 
real, situada, ocorrida por meio de um gênero textual, com dados concretos, 

construída com elementos textuais que apontam um posicionamento do 

locutor, entre outros fatores.  
A partir de nossa análise, observa-se que é imprescindível, portanto, um 

ensino de língua pautado por um ensino de gêneros, para que os estudantes 
entendam que a língua é mais vasta e ampla do que se pensa e como ela 

fornece recursos para a interação, desenvolvendo, desse modo, a competência 

linguística dos mesmos e a noção de que linguagem e sociedade são conceitos 
totalmente imbricados. É preciso que os alunos se habituem a materializar seus 

discursos em “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 1997) e 
que, ao ingressar em uma universidade, possam aprimorar ainda mais essa 

habilidade em suas atividades de escrita. Com esse progresso, é ainda mais 

fácil a chegada do que é produzido na universidade à sociedade de maneira 
geral, beneficiando a todos de modo concreto. 
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