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O leitor institui
outra linha lendo
O leitor constitui
um feixe de linhas cruzadas
organizando textos.

No percurso do texto
e no trânsito da leitura,
as linhas se chocam,
se repudiam, se perdem,
correm paralelas
e podem se amar.
Silviano Santiago

I. Ponto de partida:

O objetivo deste texto é apresentar uma análise lingüístico-textual de uma 

carta publicitária2, ressaltando neste tipo de texto os elementos lingüísticos que o 

constituem como tal, evidenciando as marcas que identificam o seu caráter 

argumentativo. O caráter argumentativo não deverá ser compreendido somente como 

um tipo textual3, mas como uma propriedade da linguagem que está associada a uma 

interação em que se confluem eficácia, intenção e ideologia comunicativa.

Aqui se partirá do pressuposto de que, conforme KOCH, 4 o ato de 

argumentar é o ato lingüístico fundamental, assim, comunicar –se é elaborar um 

discurso que implica uma ação de dizer com o intuito de mostrar, persuadir, buscando 

                                                
1 Professora universitária. Mestre em Educação – UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). 
Doutoranda em Lingüística – UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas).
2 Optou-se por designar o gênero, carta-publicitária, por achar-se pertinente considerar o texto como uma 
carta de esclarecimento aos consumidores e à sociedade em geral, bem como por reconhecer o seu teor 
publicitário em que há a preservação e a propagação da imagem de uma determinada empresa.
3 É importante mencionar, ainda que superficialmente, que existe uma questão sobre uma diferença entre 
gêneros e tipos de discurso. De acordo com MANGUENAU (2001), p. 61, embora alguns autores 
empreguem os dois termos indiferentemente, a tendência atual é discerni-los: “os gêneros do discurso 
pertencem a diversos tipos de discursos associados a vastos setores de atividade social”. Não 
desconsiderando a importância desta observação, neste texto empregam-se os termos de modo 
indiferenciado. Para ler mais sobre o assunto, recomenda-se o capítulo do livro do autor: 
MAINGUENEAU, Dominique. Tipos e gêneros de discurso. IN: Análise de textos de comunicação, trad. 
de Cecília P. de Souza-e-Silva, Décio Rocha, São Paulo, Cortez, 2001, p. 59-70.
4 KOCH, I.G.V. (1984/2002)p. 102.



interações e empatias. Neste jogo discursivo, tem-se, portanto, o estabelecimento de 

relações pragmáticas, ideológicas e temporais, o que caracteriza a argumentação. E, 

conforme, a afirmação da autora, por extensão a atividade comunicativa.

Considerar estes argumentos é relevar o fato de que uma análise lingüística 

não se deve pautar, somente, na superficialidade do escrito, no âmbito meramente 

formal da língua, mas, também, guiar-se pelas co-relações que se estabelecem no 

funcionamento global da linguagem. Com base nisto, portanto, prossegue-se a um 

estudo do texto “Só no Rio de Janeiro existe uma lei que diz que 24 é maior que 30. 

Tomara que tenha remédio para isso”, um texto publicitário divulgado nas farmácias e 

drogarias do Estado do Rio de Janeiro ao longo do mês de abril de 2002, observando as 

marcas lingüísticas que compreendem e que constituem o seu caráter argumentativo.

Para dar conta do objetivo exposto, este texto será organizado da seguinte 

forma: primeiramente, será feita uma menção simplória dos pressupostos teóricos que 

guiam o processo de análise textual e que sustentam o entrelace Linguagem e 

Argumentação; logo após, será apresentada uma análise5 do texto escolhido como 

exemplificação e, a partir de então, serão encaminhadas as considerações finais deste 

estudo.

II. Pressupostos teóricos

Um conceito de texto:

O quadro teórico em que se baseia este estudo interliga algumas áreas da 

lingüística: a semântica, a pragmática, a teoria da argumentação, convergindo na 

semântica argumentativa, denominada por KOCH6 de macrossintaxe do discurso. 

Deste modo, os estudos desta autora, assim como os desenvolvidos por AUSTIN, 

DUCROT, WEINRICH e outros sustentarão os argumentos, aqui, apresentados.

A orientação teórica sobre o conceito de texto, aqui adotada, considera que ele 

é, antes de tudo, uma atividade verbal. Trata-se de uma fase do processo global de 

                                                
5 Torna-se necessária, aqui, a ressalva de que a análise que se propõe não esgota futuras análises e nem se 
restringe a outras abordagens teóricas. Porém, o propósito é, à luz dos fundamentos da Lingüística 
Textual, encaminhar horizontes de sentido(s) para o dizer (d)o texto. 
6 Idem.



comunicação que é entendida a partir do processo de verbalização e de construção. Essa 

atividade verbal é uma atividade consciente, pois compreende processos de operações e 

de estratégias cognitivas inerentes à mente humana, os quais são postos em prática na 

interação social. Colocar em prática tais processos significa fazer escolha/seleção dos 

elementos lingüísticos que comporão a mensagem a ser dita, a partir de um contexto 

sócio-interacional, e ordená-los. Nesta linha de raciocínio, pode-se complementar esta 

idéia com o entendimento de AUSTIN de que “todo dizer é um fazer”.7

A partir do que foi considerado, equivale dizer que para se entender uma 

mensagem, quer seja escrita ou falada, depreendem-se conteúdos semânticos, estratégias 

de ordem cognitiva, e se estabelecem interações de acordo com as práticas 

socioculturais. Por esta razão, o texto é um processo em constante construção.

Uma imagem que, aqui, se retoma para prosseguir na apresentação dos 

pressupostos teóricos é a metáfora utilizada por KOCH8quando se refere ao entrelace de 

informações para o estabelecimento de sentido (s) no texto: a construção de um trabalho 

em tricô 9. Neste tipo de trabalho, há um entrelace de fios passados por agulha, o que 

permite a execução de pontos que servem de base a grande variedade de padrões que 

constituem a peça trabalhada. Na transposição da imagem para o texto, verifica-se o 

seguinte: ao entrar em contato com o texto, o leitor/ouvinte mantém uma representação 

mental em constante movimento, utilizando-se dos processos mencionados no parágrafo 

anterior; nesta caça ao sentido10, ele estabelece relações entre informações velhas e 

novas. Em outras palavras, há uma relação entre um dado novo e um dado anterior no 

enunciado.

Há, dito de outro modo, um avanço e um recuo das informações no texto. O 

avanço destas informações se dá por meio de recorrências e, também, por um 

seqüenciamento linear de tais informações. Assim, o texto avança, mas tem algo 

informado que se retoma, o que se constitui a coesão seqüencial parafrástica e, por outro 

lado, ele avança sem retomadas; tratando-se, neste caso, de processos de coesão 

seqüencial frástica.

                                                
7 Citado por KOCH.
8 Comentário feito em aula ministrada no IEL/UNICAMP pela Profª Dr. Ingedore G. V. koch, em 
20/03/2002.
9 KOCH, 2002, p.121.
10 Aqui, faz-se alusão a Marcelo Dascal que afirma ser o homem um caçador de sentidos.



Neste processo de coesão seqüencial frástica, a progressão textual se realiza 

por meio de sucessivos encadeamentos, indicados por determinadas marcas lingüísticas 

que são responsáveis pelo entrelace dos enunciados que compõem o texto; 

estabelecendo, deste modo, uma série de relações de sentido. Já no processo de coesão 

seqüencial parafrástica, há uma reiteração de termos, as palavras se repetem, mas têm 

com isto um acréscimo de sentido. Ou, ainda, existem determinados elementos da 

língua que, ao retomarem elementos anteriormente expressos, produzem uma espécie de 

encapsulamento em que se rotulam, sumarizam, recategorizam informações anteriores, 

estabelecendo uma etapa sucessiva de argumentação.

Para acompanhar as oscilações nos movimentos realizados durante o 

processamento textual, a ação do leitor/ouvinte se assemelha ao movimento da agulha 

naquele trabalho manual, e o buscar novo enlace da linha é buscar a idéia nova e 

procurar estabelecer pontes de sentido com o que foi realizado/lido/proferido 

anteriormente. Tem-se, portanto, a realização dos processos de locação e de 

predicação11. É claro que esta relação não é tão simples e explícita como se possa 

supor; afinal, ela poderá ser feita através de inferências, referências e outros 

mecanismos lingüísticos utilizados na construção do sentido. Com isso, vê-se que o 

texto possui apenas uma pequena superfície exposta e uma imensa área subjacente; 

assim como no tricô, em que os pontos de base – a superfície textual – servem de 

ancoragem para variados padrões – as profundezas do implícito a serem construídos de 

acordo com o gosto, a intenção do produtor. Por esta razão, não se pode dizer que se 

constrói o sentido do texto; mas, sim, um sentido para o texto no curso de uma 

interação.

2.2. Nas malhas do texto: a organização da informação textual

O texto é visto, portanto, como um conjunto de pistas, de marcas lingüísticas 

que conduzem a um sentido e não ao sentido do enunciado. Esta afirmativa ratifica a 

idéia de que a leitura é feita por uma determinada focalização em que se confluem os 

aspectos da materialidade lingüística e as estratégias de processamento cognitivo, 

                                                
11 WILLIAM Marslen – WILSON et alii. Producing Interpretable Discourse: the establisment and 
maintenance of reference. p. 344 , 367 e 368.



suscetíveis a variações a cada novo contato do leitor/ouvinte e cada novo interagente. 

Assim, o efeito de sentido encontra-se nas “lentes do interlocutor”.

Conceber que o efeito de sentido encontra-se nas “lentes do interlocutor” não 

significa aceitar que do texto se podem fazer declarações quaisquer de acordo com um 

eu leitor, pois o texto possui um repertório lingüístico que deve ser levado em conta no 

momento da leitura. Portanto, não se pode convergir o olhar leitor para um único 

elemento da relação textual, é necessário considerar a conexão que existe entre 

produtor, texto e leitor, atribuindo um peso sob igual medida para ambos os elementos. 

Deste modo, o texto pode ser visto, conforme KOCH, como um mapa da mina o qual 

permitirá ao leitor percorrer caminhos que o aproximem da idéia do produtor ou o 

desvie dela, através de levantamento de hipóteses de sentido, embora não se possa 

afirmar veementemente que houve a captação da intenção de um locutor/produtor de um 

texto. O percurso realizado pelo leitor se dá num processamento textual on line12, isto é, 

a todo instante, no texto, vão se estabelecendo as hipóteses e as constatações de leitura 

necessárias para aproximar o leitor do seu sentido maior, achar o tesouro, aproveitando 

a metáfora do mapa da mina.

Com o que se apresentou, fica clara a idéia de que existem elementos inerentes 

ao texto e elementos exteriores a ele que são imprescindíveis para considerá-lo como 

tal. Dito de outra forma, existem elementos que permitem designar um texto como um 

texto: padrão de textualidade –- informação textualmente expressa --- e conhecimentos 

prévios e/ou partilhados --- intertextualidade; situação comunicativa; contexto 

sociocultural. 

Estas informações se configuraram em suporte para a análise que se fez do 

corpus apresentado. As observações feitas não esgotam o sentido nem inviabilizam a 

indicação de outros recursos lingüísticos presentes no texto. Tem-se ciência da 

complexidade do assunto aqui trazido; então, para efeitos de organização os argumentos 

seguirão da seguinte maneira: primeiramente, a informação textual e, depois, serão 

feitos comentários pertinentes às ilações feitas pelos interlocutores, a partir das 

inferências e das referências textuais, tendo o cuidado de apontar a fundamentação 

teórica para análise feita.

                                                
12 Cf. KOCH; WILLIAM MARSLEN – WILSON( et alii, p. 340) e outros autores da Lingüística Textual



2.3. Informação semântica e relações entre segmentos textuais:

Para fazer a malha de tricô, muitos processos são levados em conta: escolhe-se 

a linha, o que vem em conjunto como, por exemplo, a textura, a cor e uma série de 

outras exigências de acordo com o seu produtor. Ainda, determina-se o modelo a ser 

feito, verificando-se a adequação de linhas e de cores bem como de “função/objetivo” 

para tal malha. Feito isto, parte-se para o trabalho: escolhe-se a agulha, segura-se o fio 

construindo uma base de trabalho e, então, a arte é iniciada. Faz-se o primeiro enlace, 

retorna-se ao ponto de partida, puxa um novo enlace e mais um outro, necessário para 

prender os dois anteriores: surge o ponto. Enfim, fez-se uma locação e, após, uma 

predicação. Assim, o ponto ganhou fixação/origem e forma, o que permitirá a condução 

de novos pontos que constituirão o todo. E neste processo, paulatinamente, se alonga a 

malha. 

No mesmo caminho, mas em universos distintos, constrói-se um texto: o tipo 

de texto e as idéias que dele farão parte, as quais são criteriosamente escolhidas e 

emaranhadas num co-texto, tendo entre si relações semânticas que se mantêm a partir de 

enlaces estabelecidos entre um elemento no texto e algum outro elemento crucial para a 

sua interpretação. Isto constitui o mecanismo de coesão textual segundo HALLIDAY e 

HASAN (1976)13. Em outras palavras, conforme KOCH e em complemento aos autores 

citados, a coesão textual se configura em relações de sentido entre enunciados ou parte 

de enunciados promovidas por mecanismos lingüísticos. Logo, o enlace de fios é o 

enlace de idéias que estabelecem a coesão do texto.

Os autores HALLIDAY e HASAN (1976)14, já citados aqui, foram um dos 

primeiros autores a abordarem a questão da coesão textual, que, segundo eles, ocorre 

quando a interpretação de um elemento no discurso é dependente da de outro, numa 

realização léxico-gramatical. A partir disto, alguns fatores de coesão são apontados: 

referência (pessoal, demonstrativa, comparativa); substituição (nominal,verbal, frasal);

elipse (nominal, verbal, frasal); conjunção (aditiva, adversativa, causal, temporal, 

continuativa), coesão lexical (repetição, sinonímica, hiperonímica, uso de nomes 

genéricos, colocação).

                                                
13 apud: KOCH, Coesão textual.
14 KOCH, (coesão textual – cap.II)



A referência, um daqueles fatores de coesão, se constitui com a ligação entre 

pressuponentes e pressupostos, isto é, os itens da língua que não podem ser 

interpretados semanticamente por si mesmos (pressuponentes), mas remetem a outros 

itens (pressupostos) do discurso, necessário a sua interpretação. Ela pode ser do tipo 

situacional/ exofórica em que a remissão é feita a algum elemento fora do texto ou 

textual/ endofórica em que o referente se acha expresso no próprio texto podendo ser 

anafórico ou catafórico.

Outros autores também trataram desta questão; mas, aqui, se ressaltam os 

estudos de KOCH, considerando que para esta autora os fatores apontados por 

HALLIDAY & HASAN podem, assim, ser distribuídos: coesão remissiva (referência, 

substituição, elipse) coesão seqüencial (conjunção) e coesão lexical: reiteração 

(retomar, remeter um elemento por meio lexical – sinônimos, hiperônimos, nomes 

genéricos) co-locação: consiste em se fazer o texto progredir, mas são utilizados termos 

pertinentes a um mesmo campo de sentido para que o tema do texto seja mantido, 

apesar do avanço das suas idéias.Muitas particularidades sobre este assunto ainda ficam 

por ser ditas, mas com o que foi apresentado, já se pode concluir que existem duas 

grandes modalidades de coesão: a coesão referencial e a coesão seqüencial. 

As cadeias coesivas se dão por meio de remissão textual ou de referência 

textual servindo de ponto de ancoragem para a informação nova. Dito de um modo mais 

simples, se dão num avançar e num recuar constantes sobre e a partir do texto. A 

remissão permite um caminhar no texto com movimentos para trás, anáfora, e/ou um 

movimento para frente, catáfora. Esses movimentos não se limitam à superfície textual, 

ou seja, no caso da anáfora, pode se fazer remissão a “conteúdos de consciência” em 

que há a reativação de referentes através de um outro processo extremamente 

importante na construção do sentido dos enunciados que é a inferenciação. Quando este 

tipo de remissão se dá, diz-se tratar de uma anáfora semântica ou de uma anáfora 

profunda.

A inferência é, portanto, mais uma estratégia de mapeamento do(s) sentido(s) 

do texto, é uma estratégia de ordem cognitiva que permite estabelecer uma ponte de 

significação entre o material lingüístico presente na superfície textual e os 

conhecimentos prévios partilhados. E tal relação entre a informação textualmente 

expressa e o conhecimento prévio e/ou partilhado é estabelecida por mecanismos de 

intertextualidade, através da situação comunicativa e do contexto sociocultural.



Ao se considerar a ancoragem, num dada informação do texto, já se tem como 

pressuposto que este ponto ancorado vai permitir as ilações necessárias à busca do 

sentido; logo, presos a uma informação dada os leitores/ouvintes poderão estabelecer 

uma progressão textual com a introdução de uma informação nova, numa articulação 

dado (tema) e novo (rema). E, a partir disto, estar-se-á dando forma às relações de 

sentido que se estabelecem entre segmentos textuais de extensões variadas ou 

segmentos textuais e conhecimentos prévios, ainda, segmentos textuais e conhecimentos 

e/ou práticas socioculturalmente partilhadas.

Não se deve desconsiderar a complexidade de que se envolve a malha textual; 

por isto, há sempre muito a se dizer sobre o texto e os mecanismos de constituição. São 

opiniões contrárias de vários teóricos, são detalhes de um assunto, enfim, são nuances 

de abordagem que precisam ser muito bem limitadas para não se correr o risco de ser-se 

superficial nos argumentos. Deste modo, deixa-se clara a afirmação de que o texto 

possui uma estrutura, mas só o reconhecimento disto não resolve, nem aponta o 

caminho para a construção do(s) sentido(s) possíveis; logo, a relação forma e conteúdo 

deve ser sempre levada em conta ao se tratar do texto como objeto de estudo e como

uma materialidade lingüística acoplada por aspectos discursivos, sociais, 

antropológicos, etc.

Forma e conteúdo imbricados significa dizer que o modo como os elementos 

lingüísticos, que constituem a superfície textual, estão organizados realiza, na mente dos 

leitores/ouvinte, uma configuração veiculadora de sentidos, a qual se delineia por uma 

atuação de diversos fatores de ordem cognitiva, situacional, sociocultural e 

interacional.15E isto estabelece uma coerência, ou seja, há o estabelecimento de relações 

de sentido promovidas a partir de cálculos, estratégias interpretativas, inferências, 

estratégias de negociação de sentido. 

Aquela imbricação ocorre por meio do processamento textual, por meio da 

construção do(s) sentido(s), mas se trata de um assunto controverso entre vários autores. 

Partilha-se, neste estudo, do entendimento de MARCUSCHI, segundo o qual pode 

haver textos destituídos de elementos de coesão, mas cuja textualidade se dá no nível da 

coerência e, por outro lado, há textos em que ocorre o seqüenciamento coesivo de fatos 

isolados, e que permanecem isolados, pois não têm condições de formar-se uma 

textualidade.
                                                
15 Conforme KOCH & TRAVAGLIA, 1989-1990.



A coerência se dá, conseqüentemente, nos níveis sintático, semântico, 

temático, estilístico e ilocucional. A interação destes níveis constitui a coerência global 

do texto, mas existem autores, tais como CHAROLLES e VAN DIJK16, que postulam 

uma coerência local, ou seja, uma coerência mantida em um dos níveis supracitados. 

Disto se pode concluir que a coerência se constrói na interação e que embora o texto 

possua marcas, sinalizações lingüísticas que encaminham o(s) sentido(s), essa 

construção de sentido depende da interação entre os seus usuários; por esta razão, não se 

pode falar em um “não-texto”.

Em suma, firma-se a idéia de que a coesão não é uma condição necessária nem 

suficiente para que um texto seja considerado coerente, legível, mas existem gêneros 

textuais que determinam esta necessidade da coesão. Do mesmo modo, estes 

mecanismos não são estanques e diferentes, mas possuem particularidades que os fazem 

se assemelhar ao verso e ao anverso de uma mesma moeda que constitui a textualidade. 

E que, portanto, são mecanismos importantes os quais devem ser levados em conta num 

estudo desta natureza.

III. A busca de um entremeio: teoria e prática lingüística

Texto:

                                                
16 KOCH, A construção dos sentidos... 1997, p.35-45.
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3.1. O texto: materialidade e conteúdo lingüísticos

FORMA & CONTEÚDO

                                                
17 Propaganda divulgada durante o mês de março e meses ulteriores de 2002 no Estado do Rio de Janeiro 
pelas farmácias e drogarias.



A análise que se propõe segue orientações de KOCH18 que serão apresentadas 

a seguir, mas é importante destacar que nem todos os aspectos citados por esta autora 

foram alvo de verificação no texto analisado. Ainda, fez-se uma leitura comentada que 

não delimita nem esgota um sentido para o texto, mas apresenta um caminho de sentido.

1. Recursos argumentativos presentes no nível lingüístico fundamental 

(constitutivos do sentido) – Retórica integrada: 

1.1. Tempos verbais:       “mundo comentado

 “mundo narrado”

1.2. Advérbios e expressões atitudinais

1.3. Índices de avaliação

1.4. Indicadores ilocucionários

1.5. Indicadores modais (de modalidade): verbos, advérbios, expressões, torneios 

sintáticos, etc.

1.6. Pressuposições

1.7. Operadores argumentativos

1.8. Índices de polifonia

2. Recursos retóricos ou estilísticos de segundo nível – Retórica aplicada 

(“acrescentada”), decorrentes da aplicação de leis do discurso ou de outros tipos 

de mecanismos que operam em diferentes níveis de significação:

2.1. Ironia e metalogismos em geral

2.2. Seleção lexical: oposições, jogos de palavras, metáforas, reiterações, etc.

2.3. Inter-relacionamento de campos lexicais

2.4. Argumentos de autoridade (raciocínio por autoridade)

2.5. Questões retóricas

2.6. Exclamações retóricas

2.7. Comparações

2.8. Uso retórico da pressuposição

                                                
18 KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem, 7ed., São Paulo, Cortez, 2002, p.164-
236.



2.9. Apresentação de explicitações ou argumentos que se pretende ressaltar ou 

sobre os quais se deseja chamar a atenção, sob forma de termos ou orações 

intercaladas ou acessórias do ponto de vista gramatical.

2.10. Paralelismo sintático e rítmico (similicadência)19

3.2. Um enlace de fios: os aspectos discursivos do texto.

A partir de estudos feitos em textos de outras línguas, em especial o francês, o 

alemão e o espanhol, o autor H. Weinrich apresentou um estudo sobre os verbos 

utilizados nas mais diferentes situações comunicativas. Com este estudo, ele pôde 

organizar o discurso em dois mundos – possíveis conteúdos de uma comunicação 

lingüística – o mundo comentado e o mundo narrado. Neste mundo textual, o 

produtor assume o papel de narrador, apresentando um discurso que se desloca para 

além da temporalidade do mundo comentado e o destinatário desta mensagem é um 

simples ouvinte.  No mundo comentado percebe-se um comprometimento do produtor 

com a mensagem produzida, ele expressa algo direcionado ao destinatário, exigindo 

deste um certo posicionamento quanto ao que foi recebido.

As postulações de Weinrich fundamentam as observações feitas sobre os 

verbos utilizados no texto “Só no Rio de Janeiro existe uma lei que diz que 24 é maior 

que 30. Tomara que tenha remédio para isso”, analisado aqui,  organizados no quadro a 

seguir. Nele, pôde-se verificar uma maior incidência de verbos do grupo I, conforme 

aquele autor, citado em KOCH,20 isto é, alguns verbos no modo indicativo: presente; 

pretérito perfeito composto, futuro do presente, futuro do presente composto, além das 

locuções verbais formadas com esses tempos. Estes tempos verbais marcam uma 

situação comunicativa tensa, em que há um comprometimento discursivo maior do 

produtor; em outras palavras, é um discurso em que o que se apresenta afeta diretamente 

o destinatário da mensagem. E isto é explicitado através dos tempos verbais que servem 

como pistas para que o leitor/ouvinte alcance o objetivo da comunicação: uma mudança 

de atitude ou uma concordância com o que está sendo apresentado o que, de um modo 

ou de outro, requer uma maior interação.

                                                
19 Idem, p. 164.

20 KOCH, Ingedore G. Villaça. 2002. p. 35.



Parágrafo Tempos verbais

1º§ Obriga; dar; pode parecer

2º§ É

3º§ Saiba; é; trabalhar; tem que tirar; é; sobra; vive; precisa; 
existir

4º§ Ter;compra; incluindo;for obrigada a dar;vai receber; 
pagou

5º§ Fecha; 

6º§ Vão acabar pagando21;

7º§ Vai acabar ficando

8º§ Vem fazendo; reverter;

9º§ Acreditamos; encontre; respeite

10º§ Possa continuar; fazendo; fez; vendendo

H.Weinrich destaca, ainda, que o tempo verbal do presente não é meramente 

uma marca de temporalidade, e sim constitui um tempo principal do mundo comentado, 

o qual aponta para o comprometimento necessário do leitor/ouvinte com o que está 

sendo lido/dito. Através desta marca do presente, chama-se a atenção do receptor para a 

mensagem. 

No texto analisado constata-se um discurso em que se evidencia um 

engajamento necessário por parte do ouvinte/leitor, o que é uma ação já esperada para o 

destinatário, pois, conforme GERALDI22, é para o outro que se produz o texto. Este 

engajamento não só pode ser identificado pelo uso das marcas verbais, como também 

pelo que se depreende da progressão textual. 

Conforme KOCH23, a progressão textual se dá com base no já dito, no que será 

dito e no que é sugerido, que se co-determinam progressivamente; renovando, assim, as 

condições da textualização e a conseqüente produção de sentido. Então, as estratégias 

                                                
21 Entre os tempos verbais do 6º e 7º parágrafos nota-se um paralelismo de estrutura: vão acabar 
pagando/ vai acabar ficando. Em geral, estas flexões verbais são consideradas semitempos, pois não são 
consideradas formas verbais em sentido pleno, mas elas podem fixar a perspectiva temporal ou 
estabelecer o relevo do texto, apresentando-se, em sua maioria, ligadas a um tempo pleno, determinador 
da situação comunicativa.
22 GERALDI, J. W. Identidades e especificidades do ensino de língua. IN: Portos de passagem, São 
Paulo, Martins Fontes, 1991, p. 73-113.
23 KOCH, 2002, p. 76-110.



discursivas que são usadas no texto determinam o seu alcance de sentido, o que permite 

destacar, por exemplo, os recursos lingüísticos responsáveis pela argumentatividade 

num texto.

IV. Enfoque na PRODUÇÃO:

O TÍTULO

SÓ no Rio de Janeiro existe uma lei que diz ...



Somente neste Estado existe este absurdo: uma lei que diz que 24 é maior que 

30. Este ‘só’ se aproxima, em termos de sentido, da expressão só podia ser, não 

acontece em mais nenhum outro lugar. Além de exclamar o absurdo, o elemento só 

ironiza o fato. Há uma ênfase, o que se postula através do modo como esta marca é 

utilizada no início da mensagem.

Que 24 é maior que 30.

Este é o absurdo dito, a loucura, a falta de senso, pois está mais do que 

provado que 24 é maior que 30. Afirmar o contrário é ir contra a matemática e ao senso 

comum; enfim, contra a lógica e ao considerado normal. Por isto, só pode estar louco e, 

portanto, doente, fora do estado saudável quem afirma que 24 é maior que 30.

TOMARA QUE TENHA REMÉDIO PARA ISSO

Aqui, confirma-se que se trata de uma doença que se deseja, tomara, – quase 

como algo impossível de se alcançar – ter um remédio para isso (retomada anafórica) 

isto é, para a tal doença, inusitada. O uso do termo remédio aparece pela primeira vez, 

ainda no título do texto, o que já indicia para o assunto como um todo. Neste ponto, já 

se pode buscar o campo lexical e verificar-se-á que há um destaque para um universo, 

que se pode designar farmacológico.

Embora seja do gênero promocional, este texto tem uma argumentatividade 

latente, pois busca incessantemente persuadir o leitor através, também, do uso de 

palavras do mesmo campo semântico garantindo uma continuidade nos seus argumentos 

e, por conseguinte, o seu propósito comunicativo: o fato de se usarem palavras com o 

mesmo campo semântico garante ao texto uma continuidade, em outras palavras, 

contribui para a progressão temática.24

                                                
24 KOCH, 2002, p. 128.



1º §  Por se tratar de uma lei, ela obriga, mas isto só acontece no Estado do 

Rio de Janeiro. Obriga o quê, a quem? O comércio farmacêutico a dar descontos de 

ATÉ 30% em medicamentos para maiores de 60 anos. Tem-se, aqui, o problema, a 

obrigação.

 ...pode parecer

O uso desta forma verbal tem uma força argumentativa que caminha para o 

sentido: mas não é, embora possa

...um ÓTIMO REMÉDIO

mais uma vez, faz-se alusão ao remédio, produto comercializado e ressalta-se 

adjetivando,ótimo, mas não  é, portanto, só parece; pode parecer, segundo o produtor da 

mensagem. Tem-se mais um item lexical no campo semântico farmácia: remédio e por 

ser ótimo, pode ser bem comercializado, vendido. Porém, CUIDADO! Está-se 

mostrando o que realmente acontece, ou seja, apresentam-se os efeitos colaterais aos 

comerciantes de farmácia.

... para consumidores da terceira idade

Como o governo federal garante descontos especiais a esta faixa da população, 

todo o fato discorre sobre estes sujeitos. E, logicamente, não se dirige o texto 

especificamente a esta parte da população, ele abarca todos os que entendem que a 

farmácia é um bem necessário. Mas, implicitamente, carrega como interlocutores as 

pessoas da terceira idade, mencionando no segundo parágrafo que a proposta que parece 

ótima, um ótimo remédio não passa de um VENENO. A palavra veneno não foi usada à 

toa, pois veneno é o que mata, contra o qual não se tem remédio. Quem vai morrer? A 

princípio, as farmácias, mas sem elas, conseqüentemente, quem precisará de remédios 



irá morrer, ao menos no Estado do Rio de Janeiro, onde, segundo os produtores do 

texto, a lei obriga o absurdo de se oferecerem descontos de 30% na venda dos remédios.

O uso do operador argumentativo, MAS, marca a mudança de plano, a 

reviravolta no entendimento, o outro lado da questão:

2º § MAS, NA VERDADE, É UM VENENO.

Esta mensagem vem em um único parágrafo, o que destaca uma focalização da 

idéia. Apresenta-se a única verdade, do ponto de vista do produtor, o que parece 

remédio é, na verdade, veneno. Há a contraposição REMÉDIO x VENENO. 

Entretanto, eles se mantêm próximos, e este toma a forma daquele, porque o remédio 

pode vir a ser um veneno quando mal administrado; aqui, de acordo com os argumentos 

apresentados, por conta do equívoco da lei, o remédio dado para suprir a falta de 

recursos dos aposentados, das pessoas da terceira idade, funciona como um veneno que 

matará, num primeiro momento, quem fornece o medicamento e, num segundo 

momento, os usuários, pois --- em razão de tal “incoerência econômica” --- não terão os 

estabelecimentos responsáveis por fazerem chegar o remédio ao paciente, porque não 

bastam os laboratórios farmacêuticos.

3º §  TALVEZ VOCÊ NÃO SAIBA...

É muita presunção afirmar que o consumidor não sabe; embora, o produtor 

tome isto como pressuposto, ele atenua usando o elemento lingüístico talvez. (Polidez 

discursiva). É interessante destacar que, aqui, se dirige ao interlocutor: VOCÊ. O 

produtor torna-se íntimo do interlocutor. Informalmente, dirige-se a ele como velho e 

bom amigo.

Novamente, utiliza-se o operador MAS; agora, para apresentar uma defesa em 

relação à forma de trabalho dentro dos percentuais oferecidos pela lei:



...mas a SUA farmácia é autorizada...

Certamente, a proximidade entre produtor e interlocutor se faz tanta que é mais 

do que natural e importante lembrar ao leitor/ouvinte que a farmácia, verdadeiramente, é 

dele, consumidor; logo, utiliza o pronome possessivo SUA, a sua farmácia.

 ... é autorizada...

aquela lei proíbe, mas a mesma lei autoriza. E esta lei – que se pôs em 

contradição – autorizou a SUA farmácia a trabalhar com uma margem de 

comercialização de, NO MÁXIMO, 24%. 

E

Este ‘e’tem valor argumentativo de MAS... em que o produtor mostra os 

argumentos fortes para ratificar a sua situação de desvantagem, prejuízo:

Margem de comercialização:

24%

destes 24% (repetição para enfatizar, lembrar que se trata de 24%) ela tem de tirar as 

“despesas”. 

1. balconistas;
2. farmacêuticos;
3. caixas;
4. entregadores;
5. contas

Recurso: enumeração



a) ÁGUA
b) LUZ
c) TELEFONE
d) ALUGUEL
e) IMPOSTOS
f) Etc 

É DO QUE SOBRA DISSO

Quase apelando para tornar o subentendido explícito: E sobra alguma coisa?!? Dá para 

sobrar alguma coisa?!? o produtor continua a sua argumentação.

DISSO... ( retomada anafórica)

É um disso que não foi esgotado, pois são as inúmeras contas listadas e, ainda, 

apresenta um ETC. Isto é, podem-se mencionar outros argumentos, mas por enquanto 

estes bastam para a justificação.

...que a SUA farmácia VIVE

Aqui, o produtor apela ao seu leitor. ‘Puxa! Como você não pode não saber 

que a sua farmácia vive quase na miséria, sofrendo para se manter para você. Ela não 

vive, praticamente, sobrevive’. Mostra, segundo ele, a real situação da farmácia. Você, 

agora, saberá a verdade. A história é esta é não o que pode parecer.

É DO QUE SOBRA DISSO...

Repetição, recurso utilizado mais uma vez, para marcar o discurso nos trechos 

de maior interesse em persuadir e/ou chamar atenção do leitor/ouvinte. Também pode 



trazer ao enunciado um acréscimo de sentido, conforme afirma KOCH: martela-se na 

cabeça do ouvinte/leitor, repetindo palavras, estruturas, conteúdos semânticos, 

recursos sonoros, etc., de tal modo que a mensagem se torne mais presente em sua 

memória e ele acabe por criar um hábito ou aceite sua orientação argumentativa.25

... que ELA

Primeira vez no texto que se utiliza o referente pronominal ELA para tratar da 

farmácia; ali, não repetiu a sua farmácia.

...precisa para existir.

Uso de dois verbos semanticamente fortes, usados no presente do indicativo 

e no infinitivo Pode-se entender que do que sobra das despesas é um mínimo, mas 

este mínimo ajuda a farmácia sobreviver/viver/existir. Sem isto, ela não pode e nem 

poderá existir, de acordo com o pretendido pelo enuciador.

4º §  ...Só para você ter uma idéia

Este só é bem diferente do primeiro, o do título. Este é sutil, ‘olha, isto não é 

tudo, mas dá para fazer uma idéia’ de que tudo o que foi argumentado em relação ao É 

DO QUE SOBRA como funciona na prática, no balcão de compra e venda, é real, é 

uma realidade dura para o comércio farmacêutico. Dura no sentido de cruel, e dura de 

estar sem dinheiro.

Recurso: exemplificação

HIPÓTESE:

                                                
25 KOCH, 2002, p. 123.



SITUAÇÃO REAL:

COMPRA Margem de 
lucro autorizada 

pelo governo

VALOR PARA 
VENDA

LUCRO

Valor comprado 
pela farmácia + 24%

*acresc. de ICMS

R$ 7,6º R$ 10,00 R$ 0,40

SITUAÇÃO REAL, CONSIDERANDO QUE “24 é maior que 30”.

COMPRA Margem 
de lucro 
autoriza
da pelo 
governo

VALOR 
PARA 

VENDA

Desconto 
instituído 

como 
obrigatóri

o pelo 
governo, 
para os 

consumido
res de 

terceira 
idade:

LUCRO PREJUÍZO

Valor 
comprado 

pela 
farmácia

+ 24%

*acresc. 
de ICMS

- 30% Aqui está o X 
da questão:

R$ 7,6O R$ 10,00 R$ 7,00 R$ 0,00 O comerciante 
recebe menos 
do que pagou 
ao laboratório

Na linha deste raciocínio, o produtor, nas entrelinhas, faz com se retome o 

título: 24 é maior que 30. Caso pensem que se está lucrando com a margem de 

comercialização de 24% são, no mínimo, loucos, pois não se pode comercializar com o 

percentual de 24% e oferecer descontos de 30%; aqui, está a loucura. Há remédio para 

isto?!? Tomara!Para que vender? Para perder? Sim, pois se recebe menos do que pagou 

Remédio X

Remédio X



pelo remédio; então, não há lucro, não tem como pagar impostos, contas de água, luz, 

telefone, aluguel, balconista...

Neste momento, o produtor se aproxima ainda mais do ouvinte/leitor, fazendo 

com que este abrace a questão; afinal, é do interesse dele: a SUA farmácia:

... custa para sua farmácia...

Se a sua farmácia for obrigada a dar...

Mostra a obrigação na condição SE. Para justificar possíveis alegações quanto 

ao não oferecimento de desconto, razão dada para a existência do texto: Os donos de 

farmácia não obedecem à lei! Assim, neste trecho o produtor justifica-se, sem pedir 

desculpas claras, pois quem merece desculpas é o grupo de comerciantes, eles ficarão 

no prejuízo SE... Mas como eles entendem que se trata de um absurdo, uma loucura, 

eles agem sem aplicar os 30% de desconto, mas não assumem um desrespeito à lei 

3.542/01. Eles têm a razão, mais do que comprovada. 

5º § Neste parágrafo parece que se chegou ao limite: Chega! Já está mais do 

que comprovado. Então, cheio de interrogações retóricas, o produtor prossegue tomando 

por base uma pergunta maior:

Quem resolve a questão? Ela tem de ser resolvida.

A SUA 
farmácia?

O SEU 
balconista

?

O Governo do 
Estado do Rio 
de Janeiro?

Quem fecha essa 



A Assembléia 
Legislativa do 
Estado do Rio 
de Janeiro?

Os outros 
consumidores?

Quem vai dar conta desta situação?

Quem prestará conta conosco, comerciantes de farmácia?

Alguém vai “pagar pelo fato”:

Aqui, não se trata apenas de uma questão polissêmica, mas sim de um jogo 

discursivo entre a responsabilidade do dono da farmácia e a responsabilidade do 

comprador; trata-se, portanto, de mais uma estratégia de convencimento.

Seu / sua/ Estado do Rio de Janeiro/ outros

Então...

TODOS

6º § Agora, o produtor tem a certeza de ter tocado os ouvintes/leitores, 

logo, a sua fala já está despreocupada, pois já deu para convencer e se não deu, tomara 

que tenha remédio para isso.

Todos vão acabar pagando por este erro matemático

De qualquer modo, o consumidor, todos vão pagar, mas podem pagar sem uma 

perda maior (perderem a “sua farmácia”), ou seja, podem pagar o valor cobrado pela 

farmácia sem o desconto e ficarão com o local para comprarem quando for preciso. Se 

não consertarem o erro, eles pagarão de qualquer jeito, mas com um preço muito maior: 

nominalização



suas vidas, pois a vida de cada um, indiretamente, está em xeque: a qualquer momento 

se poderá precisar de medicamentos.

Oferecer desconto de 30% às pessoas da 3ª idade

Usam-se vários referentes para ‘oferecer desconto de 30%, o que contribui 

com a argumentatividade do texto e para a progressão temática.

Os consumidores da terceira idade, quando pensam que é ótimo para eles 

terem um desconto de 30%; na verdade, devem se sentir culpados, pois farão todos 

pagarem por tal erro matemático. E vão sofrer os efeitos colaterais da lei que estão 

tomando como se fosse um remédio saudável; mas, na verdade, é um veneno.

Neste parágrafo, o produtor utiliza-se de:

 Retomada referencial por expressões qualificadoras: por este erro 

matemático/ grave efeito colateral

 Repetição com o intuito de enfatizar [assustar?] TODOS, sem distinção. 

Prestem atenção: TODOS. Um alerta de que não adianta pensar “não estou nem aí, não 

é comigo”.

 É um erro 
matemático;

 Grave efeito 
colateral.

Resultado para o 
consumidor



Conclui, retomando pela segunda vez a palavra LEI: uma lei sem o mínimo de 

sustentação do BOM SENSO.

Do ponto de vista do produtor, o tempo todo no seu texto, ele sustentou o bom 

senso, o que a lei não conseguiu fazer; por isto, tomara que tenha remédio para esta falta 

de bom senso, para esta loucura.

Então...

7º §  E a sua farmácia vai acabar ficando doente

O uso do conectivo ‘E’ traz a idéia de conclusão. Trata-se de um período em 

destaque, apresentado sozinho no parágrafo. Fazendo uma relação com o segundo 

parágrafo do texto, pode-se dizer que ele está fechado:

2 § Mas, na verdade, É UM VENENO – ( FATO)

3 § E a sua FARMÁCIA vai acabar ficando DOENTE- (causa/conseqüência26)

O tempo verbal utilizado, aqui, forma composta auxiliar mais gerúndio 
apresenta a idéia de continuidade, uma ação que se alonga vai acabar ficando

8º §  Chegou a hora de chamar o discurso para si. Está se encaminhando para 

o fechamento do texto. É o momento de reiterar os argumentos, reforçar o objetivo e 

concluir sem deixar “máculas”:

                                                
26 KOCH, 2002, p. 142-143



NÓS SEMPRE FOMOS SOLIDÁRIOS

Sem nenhum constrangimento evidencia que na atuação dos comerciantes não 

houve/há(?) falhas: SEMPRE.

A solidariedade é uma grande e quase única preocupação. Assim, não existe 

alguém mais interessado em conceder descontos do que tais comerciantes: sempre 

fomos solidários com os consumidores IDOSOS...

É preciso “ficar de bem” não só com os consumidores, é preciso ter uma boa 

política com os órgãos superiores. Logo, somos solidários também com os ESFORÇOS 

QUE O PODER PÚBLICO vem fazendo em todo o país para reverter a falta de 

estrutura nos mais diversos setores do bem-estar social.

Como se verifica, há uma polidez discursiva, tem de se defender e ser cortês 

com os dois lados que interessam: o Estado e o Consumidor. Então, vamos suavizar os 

argumentos, chegou o momento de suavizá-los. Não é preciso mais perguntas, nem 

exemplificações, já está mais do que provada a falta de sustentação do bom senso pela 

lei; do mesmo modo, que os comerciantes não estão lucrando mais do que devem; de 

que, em nenhum momento, eles quiseram desconsiderar e não serem solidários com os 

consumidores idosos, nem muito menos prejudicar o sucesso de políticas públicas que 

almejem o bem-estar social. Portanto, por esta razão, “por isso mesmo” (retomada para 

o próximo parágrafo e último do texto) há a manifestação das idéias apresentadas, mas é 

importante que se reconheça que todas objetivaram sustentar o bom senso, o que faltou 

na lei.

9º §   Por isso mesmo...

Por serem solidários aos idosos e ao poder público vêm contribuir chamando a 

atenção para o fato e pedindo, polidamente, no subentendido:

a) encontrem uma solução SOCIALMENTE JUSTA



mas

b) RESPEITE A MATEMÁTICA

Ou seja, vamos ser solidários, sim, mas vamos deixar lucrar também! O 

operador argumentativo ‘mas’ está ali lembrando: aceitamos a exigência da lei, mas 

com uma condição: que o lucro exista, um lucro que respeite a matemática. Na verdade, 

pode-se dizer, que respeite o nosso BOLSO. O uso do verbo “respeitar” não foi por 

acaso. Eles estão se sentindo desrespeitados na obtenção de lucros.

Quase mencionando: Já fomos bem claro. Não fomos? Conseqüentemente:

Abraça no seu discurso, novamente, o consumidor. Com o

ouvinte/leitor/consumidor ao lado dos argumentos do produtor/na voz dos comerciantes 

não tem mais o problema e assim, prova-se que o desejo expressado no início, tomara,

teve realização: o remédio, o próprio produtor apresentou; então, só falta a ação (ou será 

aceitação?).

10º §   Para que SUA FARMÁCIA possa continuar fazendo o que sempre 

fez: vendendo saúde.

Para a sua farmácia vender saúde, ela precisa estar bem. Ela oferecendo 30% 

de desconto aos idosos, irá, com certeza, ficar doente; então, não poderá vender saúde, 

trocando em miúdos, ela não existirá e, por tabela, VOCÊ poderá não existir. Estão 

convencidos? É um apelo final: o convencimento.

5. Considerações Finais



Sabe-se que os gêneros do discurso, resultado das práticas discursivas 

convencionadas e institucionalizadas de comunidades discursivas específicas, são 

essencialmente identificados em razão de propósitos comunicativos e, a partir disto, 

podem ser caracterizados em diferentes níveis de generalização, ou seja, através de uma 

combinação de processos retóricos; dentre eles, narração, descrição, avaliação, 

explanação, instrução, etc.

Dada a tendência natural à inovação e à mudança dos gêneros realizada pelos 

membros experientes de uma comunidade lingüística, especializada na criação de novas 

formas comunicativas, a combinação dos processos retóricos listados tornou-se comum, 

principalmente, em razão do crescente publicismo na atualidade.

Assim, muitos gêneros têm incorporado elementos promocionais ocasionando 

o surgimento de gêneros híbridos ou falsos gêneros como preferem denominar alguns 

estudiosos do assunto. O que importa, nestes casos, é destacar a versatilidade a que se 

impôs um dado discurso para alcançar determinado propósito comunicativo.

É desta versatilidade que se compõe o texto alvo dos comentários neste estudo, 

em que os valores genéricos descrição e avaliação estão notadamente presentes: 

descreve-se a situação do grupo farmacêutico, avalia-se ora de forma positiva e ora de 

forma negativa as implicações da lei 3.542/01 para os consumidores, os farmacêuticos e 

a sociedade em geral. Esses níveis de generalização se constroem, no texto em xeque, 

tendo como base o gênero promocional e que, embora apresente valores genéricos 

diferentes, eles se complementam na proposta comunicativa daquele: informar e 

persuadir.

Deste modo, o valor genérico promocional reforça o propósito comunicativo 

do texto e corrobora para a construção da sua argumentatividade, que se expressa tanto 

no plano composicional quanto no emprego de recursos léxico-gramaticais, como se 

pôde constatar no decorrer deste texto.

A escolha de palavras que se aproximam semanticamente e que estão ligadas a 

um campo específico do significado corrobora para a progressão temática que encadeia 

o sentido do enunciado expresso. Então, palavras como: remédio, veneno, farmácia, 

efeito colateral, doente, bem-estar, saúde fazem parte do rol de vocábulos que 

costuram os argumentos do texto num inter-relacionamento de campos lexicais.

Esses argumentos são expressos de modo que a idéia de prejuízo por parte dos 

comerciantes farmacêuticos, nos descontos promocionais estabelecidos pelo Governo 

Federal, prevaleça como uma verdade, e que a gratificação obtida pelos consumidores 



da terceira idade, seja entendida como um veneno, embora se divulgue ser um “ótimo 

remédio”. 

As estratégias textuais utilizadas pelo produtor da mensagem se destacam 

entre a repetição de segmentos textuais e ou de palavras, em que se procuram 

enfatizar argumentos importantes os quais fundamentam a idéia de prejuízo dos 

comerciantes; o destaque na paragrafação em que idéias-chave do texto se apresentam 

em períodos absolutos: §2-Mas, na verdade, é um veneno e §7-E a sua farmácia vai 

acabar ficando doente, a partir dos quais se estabelece uma associação semântica com o 

subtítulo “tomara que tenha remédio para isso”; a utilização de operadores 

discursivos como, e (§3,linha6 e §7, linha1) que introduz, nesta situação, um ato de 

asseveração, mas que contém um ato ilocucionário de instrução/indicação equivalendo a 

é bom lembrar que; mas(§2, linha1; §3, linha2 e §9, linha 5) constituindo-se num 

importante operador que enfatiza, neste texto, a condução da superioridade do 

argumento que segue no discurso, no caso, a favor do comércio farmacêutico.

Vê-se, portanto, que esses recursos léxico-gramaticais associados a um plano 

composicional discursivo configuram-se num enredar de idéias para fazerem valer 

propósitos comunicativos diversos. De acordo com a utilização de estratégias variadas 

sejam avaliando, descrevendo, pressupondo, indicando, etc., os enunciadores fazem 

valer o seu intento comunicativo.

No texto em questão, o movimento argumentativo está na explicação/descrição 

evidenciada no nível lingüístico (uso de termos como ou seja, só para você ter uma 

idéia, por isso mesmo) e no nível informacional em que se apresentam a lei e as suas 

designações permitindo ao produtor estabelecer uma matemática em que descreve a sua 

situação, o que favorece a tomada dos seus argumentos como reais e fundamentados, 

em outras palavras, como um bom senso. 

Embora o produtor do texto reconheça a validade dos argumentos, 

pressupostos, na lei – solidariedade com os consumidores da terceira idade – conforme 

explicitou no §8 ele acrescenta, por meio do termo explicativo por isso mesmo, 

argumentos mais fortes que reiteram todo a situação descrita anteriormente; assim, “.... 

acreditamos que se encontre uma solução socialmente justa para os idosos, mas que 

respeite a matemática. E o último parágrafo confirma a regra de que   respeitar a 

matemática dos comerciantes farmacêuticos é o meio de lhes permitir fazer o que 

sempre fizeram: vender saúde. Como se pôde perceber, o procedimento retórico de 



apresentar as idéias a que se opõem e admiti-las é um meio de vigorar a argumentação a 

que se propõe.

KOCH27 afirma que para se chegar a um entendimento mais profundo do texto 

é preciso reconhecer as marcas que constituem a argumentatividade daquele; isto é, é 

preciso perceber as marcas de sinalização do texto que encaminham o interlocutor a 

determinados tipos de conclusão, a partir do rechaço e da aceitação de hipóteses de 

sentido. Por isto, é importante que, nos espaços de ensino da língua, seja feito o 

reconhecimento de tais marcas a fim de que seja possível não só a reconstrução do 

evento da enunciação do texto, mas também a sua recriação a partir do conhecimento de 

mundo e da vivência comunicativa dos ouvintes/leitores. A construção e a recriação de 

sentidos levará ao entendimento de implícitos que estão mesclados na retórica 

discursiva do texto. Em suas palavras:

... no momento em que o educando se tornar capaz de descobrir 
tudo aquilo que se encontra, de algum modo, implicitado no 
texto, em seus diversos níveis de significação, ser-lhe-á mais 
fácil fugir à manipulação, ou seja, reconhecer as manobras 
discursivas realizadas pelo produtor, com o intuito de conduzi-
lo a uma determinada interpretação ou obter dele determinados 
tipos de comportamento.

É, então, para ficar-se atento a um robustecer de idéias instauradas que KOCH 

chama atenção quando lembra que é preciso entender que um texto abre a perspectiva 

de uma multiplicidade de interpretação e que o produtor possui intenções variadas que 

são concretizadas por meio de marcas lingüístico-discursivas que ele utiliza em seu 

texto. Cabe ao leitor/ouvinte, portanto, saber qual o caminho percorrer a partir de tais 

marcas e que melhor sentido atribuir-lhes; só assim, ele estará sendo um sujeito ativo no 

processo de atribuição de sentidos e poderá reconhecer –- e, inclusive, utilizar --- as 

armadilhas da comunicação.

Comunicação que não se dá SÓ NO RIO DE JANEIRO, deste modo, 

TOMARA que existam leitores bem avisados de que o REMÉDIO para se entender 

melhor as múltiplas mensagens que são veiculadas no dia-a-dia sócio-comunicativo é 

saber empunhar a maior e mais afiada das armas, como dizia Castro Alves, a palavra, e 

fazê-la riscar os horizontes marcados pela eterna busca do sentido, conforme nos lembra 

                                                
27 KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Algumas reflexões sobre o ensino da leitura. IN: Argumentação e 
linguagem, 7.ed., São Paulo, Cortez, 2002, p. 159-161.



Marcelo Dascal, deixando-a repousar nas colchas enunciativas que, num avanço e recuo 

constantes, se mantêm em propósitos comunicativos “tricotados” nas interlocuções. 

Cientes, ainda, de que as linhas de sentidos entre choques, recuos, repúdios e perdas 

podem correr paralelas e, também, podem se amar, conforme nos afirmou em versos 

Silviano Santiago, na epígrafe deste texto.

Referências bibliográficas:

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. Trad. Brasileira, São Paulo, 

HUCITEC, 9ed. 2002.

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. IN: ---, Estética da criação verbal, [trad. 

francês. Maria Ermantina Galvão; revisão, Marina Appenzeller], 3 ed., São Paulo, 

Martins Fontes, 2000, p. 279-287.

BHATIA, Vijay K. Genre analysis today. Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 

Bruxelles, 75: 629-652, 1997.[trad. Benedito Gomes Bezerra]

DASCAL, M, Dez maneiras de ser incompreendido (e algumas sugestões para evitá-

las) (mimeo)

---. Models of interpretation, 1992. (mimeo)

KOCH, Ingedore G. Villaça Formas lingüísticas e construção do sentido ( mimeo)

---, A inter-ação pela linguagem, 5 ed., São Paulo, Contexto, 2000.

---, Desvendando os segredos do texto, São Paulo, Cortez, 2002.

---, O texto e a construção dos sentidos, SP, Contexto, 1997.

---, Argumentação e linguagem, 7 ed., São Paulo, Cortez, 2002.


