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Resumo 
De acordo com o lingüista francês Oswald Ducrot, somente o discurso é doador de sentido. Logo, 
a descrição do sentido deve apoiar-se no que é lingüístico. Na produção discursiva, o locutor 
mostra a sua subjetividade por meio de marcas lingüísticas, e essas vão evidenciar o seu 
posicionamento, sua visão de mundo. Enfim, vai argumentar. A finalidade deste trabalho, então, é 
explicar o sentido por meio das marcas de subjetividade do locutor e de seus pontos de vista 
assumidos. Para tanto, será feita uma análise do discurso de O vírus é o culpado, retirado do 
jornal Correio do Povo. Para a análise, utilizou-se como fundamento teórico a Teoria da 
Argumentação na Língua (TAL), de Ducrot e colaboradores, mais especificamente a sua fase 
atual, a Teoria dos Blocos Semânticos. Inicialmente será feita uma retrospectiva da TAL em que 
serão abordados seus conceitos fundamentais. Após, será apresentada uma proposta de análise do 
discurso acima citado. 
Palavras-chave: Argumentação. Discurso. Teoria da Argumentação na Língua. 
 
1 Introdução 
 

A Teoria da Argumentação na Língua, elaborada por Oswald Ducrot com a 
colaboração de Jean-Claude Anscombre e de Marion Carel, preconiza a construção do sentido 
por meio da argumentação inscrita na própria língua. A partir dessa concepção, Ducrot afirma 
que somente o discurso é doador de sentido. Portanto, a descrição do sentido deve apoiar-se no 
próprio discurso, isto é, no que é lingüístico. Na produção discursiva, em que há um eu dirigindo-
se a um tu, o locutor mostra-se por meio de marcas lingüísticas, e essas vão evidenciar o seu 
posicionamento, sua visão de mundo. Enfim, vai argumentar. 

A finalidade deste trabalho, então, é explicar o sentido por meio das marcas do locutor 
e de seus pontos de vista assumidos – sua argumentação. Para tanto, será feita uma análise do 
discurso O vírus é o culpado, veiculado no jornal Correio do Povo. Utilizou-se como fundamento 
teórico a Teoria da Argumentação na Língua (TAL), mais especificamente na perspectiva da sua 
fase atual, a Teoria dos Blocos Semânticos (TBS). Inicialmente será feita uma retrospectiva da 
TAL em que serão abordados seus conceitos fundamentais. Após, será apresentada uma proposta 
de análise do discurso presente no texto acima citado. 
 
2 Pressupostos teóricos: Teoria da Argumentação na Língua 

 
Primeiramente, esta seção vai abordar os conceitos básicos da Teoria da 

Argumentação na Língua (TAL), seguidos de uma apresentação da Teoria dos Blocos Semânticos 
e de uma classificação semântica das palavras proposta por Ducrot. 

A Teoria da Argumentação na Língua, elaborada por Oswald Ducrot com a 
colaboração de Jean-Claude Anscombre e, atualmente, de Marion Carel, assume que a 
argumentação está inscrita no próprio sistema lingüístico, e que o sentido é argumentativo. 
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Essa afirmação é contrária ao entendimento da argumentação vinculado ao mundo 
extralingüístico, ou seja, à defesa de que são os fatos que argumentam. De acordo com esse 
último ponto de vista, a língua seria um instrumento a serviço da argumentação, sem outra função 
senão a de expressar uma conclusão a partir de um fato passível de ser considerado verdadeiro ou 
falso. 

Ducrot recusa esse esquema ao afirmar que um mesmo fato pode ser enunciado por 
frases diferentes de acordo com a situação discursiva, e que cada uma dessas frases leva a 
argumentações diferentes. Citam-se, por exemplo: 

 
(1) João exercitou-se pouco. 
(2) João exercitou-se um pouco. 
 

Ao enunciar-se (1) ou (2) tem-se o mesmo fato: João praticou exercícios durante um 
certo tempo. Portanto, se (1) é verdadeiro (2) também o é, e vice-versa. Contudo, (1) e (2) 
diferenciam-se pelas suas orientações argumentativas, que deverão indicar conclusões distintas. 
De (1) poderia concluir-se portanto não vai melhorar, e de (2) portanto vai melhorar, desde que 
se aceitasse que o exercício físico faz bem à saúde. Com isso Ducrot defende que a argumentação 
está na língua, e não no conteúdo factual. 

A TAL tem seus princípios vinculados ao estruturalismo, embora alguns conceitos 
elaborados por Saussure tenham sido modificados por Ducrot. A razão do vínculo com a corrente 
estruturalista deve-se à noção de relação, base da teoria saussureana. Ducrot parte dos conceitos 
de língua e fala de Saussure, para quem língua seria o sistema abstrato e fala a sua realização, 
para formular os conceitos de frase e enunciado. A frase é tomada como um construto teórico, 
abstrato, dotada de significação. Já o enunciado é a concretização da frase, portador de sentido.  

Ducrot separa significação de sentido por considerar que esse último só é produzido 
no uso, não havendo, para o lingüista, a idéia de sentido constante ou literal. A significação, por 
outro lado, é constituída de instruções abertas que vão produzir sentido no uso. Por exemplo, a 
conjunção mas (chamada de articulador, por Ducrot) tem uma instrução como “busque no 
enunciado um argumento que deve ser contrário a outro, e tire uma conclusão a partir do 
segundo”. Esse exemplo se concretiza em ele é um bom aluno, mas falta muito, em que a 
conclusão, supondo-se que o tema fosse a aprovação do aluno, seria a não aprovação. 

A TAL é também uma teoria enunciativa, pois vê no discurso um eu (origem) 
produzindo um enunciado para um tu (destino). Nessa questão, Ducrot rebate um conceito da 
lingüística clássica: a unicidade do sujeito falante. Ele atribui o termo locutor (L) ao eu, aquele 
que é responsável pelo enunciado, mas que deve ser distinguido do sujeito empírico (λ), o ser 
real, material. Essa distinção é defendida por Ducrot porque seu foco é a argumentação produzida 
pelo e no sistema lingüístico, enquanto o indivíduo real pertence ao mundo extralingüístico. Além 
das definições de locutor e de sujeito empírico, Ducrot acrescenta o conceito de enunciadores 
(E), que são seres sem palavras no discurso, mas responsáveis pelos pontos de vista ali implícitos. 
Da presença de enunciadores decorre a noção de polifonia na linguagem. A polifonia se explica 
como um conjunto de vozes que estão presentes num enunciado quando um locutor se dirige a 
um interlocutor. Na verdade, são pontos de vista, ou idéias, com as quais o locutor pode 
concordar, identificar-se ou as quais pode até mesmo rejeitar. Como exemplo, no enunciado o 

táxi não chegou, tem-se: 
 
E1: o táxi chegou. 
E2: o táxi não chegou, 
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em que o locutor se identifica com E2 e rejeita E1. Como se pôde constatar, é a partir da polifonia 
que Ducrot refuta a noção de um único sujeito no discurso. 

A TAL conta com três fases no seu desenvolvimento: a forma standard (1983), a 
segunda forma ou topoi e polifonia (1988) e a Teoria dos Blocos Semânticos (TBS - 1992). A 
primeira forma da TAL estava centrada no estudo da força argumentativa de um enunciado A que 
levaria a diversas conclusões a partir de conectores como portanto. Porém, Ducrot (1989, p. 21) 
observa: “O problema geral é que as possibilidades de argumentação não dependem somente dos 
enunciados tomados por argumentos e conclusões, mas também dos princípios dos quais se serve 
para colocá-los em relação. 

 
É a partir daí que a Teoria avança para a segunda fase, em que é acrescentada a noção 

de topos como um princípio argumentativo que relacionaria um argumento e uma conclusão. 
Desse modo, o topos que garantiria a passagem do argumento à conclusão em João exercitou-se, 

portanto vai melhorar seria que exercitar-se faz bem à saúde. É igualmente nessa etapa que é 
introduzida a polifonia, já mencionada. No entanto, no terceiro momento da TAL, a TBS vai 
suprimir o topos e afirmar que o sentido é resultado da interdependência entre dois segmentos 
(anteriormente designados argumento e conclusão) ligados por um conector, formando um bloco 
semântico. 
 
2.1 Teoria dos Blocos Semânticos 

 
A terceira fase da TAL foi desenvolvida com a colaboração de Marion Carel, em 

1992. A Teoria dos Blocos Semânticos (TBS) suprime a noção dos topoi (plural de topos) da fase 
anterior, pois é abandonada a idéia de princípio argumentativo ligando um argumento a uma 
conclusão. Na nova etapa a unidade mínima de argumentação é uma relação entre dois 
segmentos. Anteriormente, tomavam-se o argumento e a conclusão como unidades independentes 
semanticamente, unidas por um topos, como em está calor (A), vamos passear (C), em que o 
princípio que garantiria a passagem de A a C seria o calor é bom para sair. Porém, ao se enunciar 
está calor (A), vamos ficar em casa (C) percebe-se que A tem sentidos distintos nos exemplos 
acima: num o calor é bom para sair e noutro é bom para ficar em casa, ou seja, são “calores” 
diferentes. Isso leva a crer que o sentido é produzido na relação com a conclusão, formando um 
bloco, e não na passagem de A a C (CAREL, 1997). 

Na construção do bloco semântico, os segmentos são encadeados por conectores do 
tipo donc (DC – portanto), formando um encadeamento normativo, e pourtant (PT – no entanto), 
constituindo um encadeamento transgressivo. Por exemplo, o bloco que articula responsabilidade 
e ser bom aluno pode ser representado pelos encadeamentos: 

Ele é responsável DC é bom aluno 
Ele é responsável PT neg-é bom aluno (“neg” representa negação), 

 
em que o aspecto normativo em DC seria a afirmação da norma, e o transgressivo em PT, a sua 
negação. 

Os aspectos normativo e transgressivo podem ser ligados a uma entidade lingüística 
por dois modos: externo ou interno. A argumentação externa (AE) de uma entidade é “a 
pluralidade dos aspectos constitutivos de seu sentido na língua, e que estão ligados a ela de modo 
externo” (DUCROT, 2002, p. 9). Exemplificando, a AE de ter pressa poderia ser ter pressa DC 
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agir rapidamente. A AE pode-se dar à direita, como no exemplo acima, ou à esquerda: estar 

apressado DC ter pressa. 
Enquanto a AE relaciona-se aos discursos que podem preceder ou seguir-se a uma 

entidade, fazendo ela mesma parte de um segmento do encadeamento, a argumentação interna 
(AI) é relativa aos encadeamentos que a parafraseiam (DUCROT, 2002), ou seja, ela não é 
constitutiva dos segmentos. Ducrot apresenta a AI de prudente a partir da idéia de que, se alguém 
é prudente, então toma precauções diante do perigo, como sendo perigo DC precauções. 

Os blocos semânticos construídos a partir dos enunciados de um discurso permitem 
que se explicite sua estrutura argumentativa, ou seja, o modo como a argumentação do discurso é 
produzida. 

Os aspectos pertencentes a um mesmo bloco semântico estabelecem, entre si, relações 
discursivas, denominadas conversas, recíprocas e transpostas (CAREL; DUCROT, 2005, p. 40). 
São conversos os encadeamentos A CON B e A CON’ neg-B2, em que ocorre a troca dos 
conectores e a negação do segundo segmento; são recíprocos A CON B e neg-A CON neg-B, em 
que são mantidos os conectores e ambos os segmentos são negados; por fim são transpostos A 
CON B e Neg-A CON’ B, em que há alternância dos conectores e negação do primeiro 
segmento. 

 
2.2 Classificação semântica das palavras 

 
A TBS, segundo Ducrot, “mantém e inclusive radicaliza os postulados de base da 

Teoria da Argumentação na Língua” (CAREL; DUCROT, 2005, p. 165, tradução nossa). Isso 
significa que é mantida a idéia de que o sentido de uma unidade lingüística dá-se por meio dos 
discursos evocados por ela (sob a forma de AI ou AE) ou pelas modificações em outros discursos 
a que está associada. Portanto, conclui o lingüista, “unicamente o discurso é doador de sentido” 
(CAREL; DUCROT, 2005, p. 165 tradução nossa). 

Contudo, a nem todas as palavras podem ser atribuídas uma AI e uma AE. Somente às 
palavras plenas, que se caracterizam pela evocação de discursos (constituindo suas 
argumentações interna e externa). As palavras ferramentas ou gramaticais não podem ser 
associadas a nenhum conjunto específico de discursos, mas adquirem seu sentido na relação com 
outros discursos que não estão diretamente ligados a elas. As palavras gramaticais são divididas 
em três grupos: os conectores, os articuladores e os operadores. Os conectores articulam 
segmentos que constituem os encadeamentos argumentativos (são análogos a portanto e no 

entanto). Os articuladores, por outro lado, não articulam segmentos, mas encadeamentos. Sua 
função é de “comparar as argumentações que constituem o sentido dos segmentos que os 
precedem e que os seguem” (CAREL; DUCROT, 2005, p. 166, tradução nossa). O mas é um 
exemplo de articulador. 

Finalmente, os operadores. Ducrot define como operador “uma palavra Y que, 
aplicada a uma palavra X, produz um sintagma XY cujo sentido está constituído por aspectos que 
contêm as palavras plenas já presentes na AI e na AE de X” (CAREL; DUCROT, 2005, p. 166, 
tradução nossa), ou seja, um operador não acrescenta sentido a X. Simplesmente reorganiza os 
constituintes semânticos de X. Os operadores apresentam duas subclasses: os modificadores e os 
internalizadores. Um modificador é “uma palavra gramatical Y que, associada a uma palavra X, 
forma o sintagma XY, cuja AI é constituída unicamente pelas palavras plenas contidas na AI de 
X” (CAREL; DUCROT, 2005, p. 167, tradução nossa). Um modificador não atribui novos 

                                                 
2 CON e CON’ marcam a distinção entre os conectores; neg representa a negação. 
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sentidos à AI da palavra a que está ligado, mas reorganiza seus constituintes por meio de 
combinações com os conectores e com a negação.  

Um exemplo é a palavra fácil no sintagma problema fácil. Problema, segundo Ducrot, 
pode ser parafraseado por questão que não se pode compreender mesmo quando alguém se 

esforce (CAREL; DUCROT, 2005, p. 168, tradução nossa), representado pelo encadeamento (sua 
AI) esforço PT neg-compreensão. A palavra fácil, nesse contexto, atenua o esforço necessário 
para a compreensão. Assim, a AI de problema fácil será esforço DC compreensão. Observa-se 
que o modificador atuou unicamente sobre o conector e a negação da AI de problema, resultando 
na diminuição da força argumentativa de problema. Os modificadores que atenuam a força 
argumentativa da palavra a que se ligam chamam-se modificadores desrealizantes (como fácil, 
visto anteriormente). Aqueles que, ao contrário, aumentam ou mantêm a força argumentativa são 
os modificadores realizantes (como difícil, em problema difícil). 

A outra subclasse dos operadores é a dos internalizadores, “denominação que evoca a 
idéia de que a AE de X se coloca no interior da AI de XY” (CAREL; DUCROT, 2005, p. 169, 
tradução nossa). Como exemplo, cita-se a expressão em vão no sintagma buscar em vão. Ducrot 
defende a presença de encontrar na AE de buscar, pois quem busca algo tem, ao menos, a 
intenção de encontrar. Assim, a AE de buscar seria buscar DC encontrar. A AI de buscar em vão 
seria o aspecto transgressivo do encadeamento acima: buscar PT neg-encontrar. Vê-se, então, que 
a AE do verbo “se internalizou” na AI da expressão buscar em vão. 

Dentro dos internalizadores há os transgressivos, que apresentam o aspecto em PT, e 
os normativos, que apresentam o aspecto em DC. Ducrot conclui afirmando que tanto os 
modificadores quanto os internalizadores parecem atuar na gradualidade das entidades a que se 
acham associados. 

Finalizada esta seção sobre conceitos fundamentais da TAL, segue-se a análise do 
discurso presente no texto O vírus é o culpado. 
 
3 Discurso: O vírus é o culpado3 
 

Vejamos o texto O vírus é o culpado.  
Depois de uma semana de navegação pelo Caribe, o navio Freedom of the Seas 
regressou a Miami, com seus 4 mil passageiros. Desses, 380 estavam vitimados por um 
certo norovírus, com forte infecção intestinal. Não é a primeira vez que o vírus ataca 
turistas em cruzeiro. O Freedom é o maior transatlântico do mundo, possuindo mais de 
15 deques. Suas navegadas pelas águas azuis do Caribe são verdadeiro festival 
gastronômico, com o seguinte programa diário: 1) Café  da manhã, fartíssimo, até as 
10h. 2) Drinques com acepipes ao sol, às 11h. 3) Almoço, das 12h às 14h. 4) Chá com 
bolos, às 17h. 5) Aperitivo com salgadinhos, às 19h. 6) Janta, das 20h às 22h. 7) Ceia, à 
0h. Tudo à farta, por conta da passagem. Com toda essa comilança, quem leva a culpa é 
o norovírus... 

 
3.1 Análise dos enunciados 

 
 Vejamos alguns enunciados. 

 

                                                 
3 GOMES, Flávio Alcaraz. O vírus é o culpado. Correio do Povo, Porto Alegre, 7 dez. 2006, p. 4. 
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3.1.1 Enunciado 1: Depois de uma semana de navegação pelo Caribe, o navio Freedom of the 

Seas regressou a Miami, com seus 4 mil passageiros. 

 

A expressão com seus 4 mil passageiros acrescenta sentido a o navio Freedom of the 

Seas. Assim, sua argumentação interna pode ser descrita pelo encadeamento argumentativo (EA) 
navio com 4 mil passageiros DC navio de grande porte.  O locutor, ao citar o elevado número 
de passageiros, parece querer mostrar que se trata de um navio de grandes proporções. 

 
3.1.2 Enunciado 2: Desses, 380 estavam vitimados por um certo norovírus, com forte infecção 

intestinal. 

 

A expressão desses retoma os 4 mil passageiros, dos quais 380 ficaram doentes. O 
motivo da doença foi um certo norovírus, em que a expressão um certo reflete uma idéia de 
dúvida quanto à especificação do vírus. Dessa maneira, a argumentação interna (AI) de um certo 

norovírus pode ser representada pelo encadeamento norovírus PT neg-especificação. O adjetivo 
forte, em forte infecção intestinal, é um modificador realizante – não constrói sentido junto à AI 
de infecção intestinal, contaminação por vírus DC disfunções orgânicas, mas aumenta sua 
força argumentativa. Esse encadeamento, representativo do bloco semântico disfunções 

orgânicas causadas por vírus, traduz a AI desse enunciado. 
 

3.1.3 Enunciado 3: Não é a primeira vez que o vírus ataca turistas em cruzeiro. 

 
A presença da negação traz evidências de polifonia no enunciado, expressa pelos 

encadeamentos: 
 
I: turistas em cruzeiro atacados por vírus DC primeira vez 

II: turistas em cruzeiro atacados por vírus PT neg-primeira vez 

 
O locutor afirma a transgressão (II) e rejeita a norma (I). A afirmação do locutor em 

e3 parece confirmar o bloco semântico de e2 e confere-lhe uma idéia de acontecimento recorrente 
(não é a primeira vez...), ou, pelo menos, de não incomum. Assim, o encadeamento 
argumentativo que representa e 3 é o aspecto polifônico transgressivo, ou seja, turistas em 

cruzeiro atacados por vírus PT neg-primeira vez. 
 

3.1.4 Enunciado 4: O Freedom é o maior transatlântico do mundo, possuindo mais de 15 

deques. 

 

O enunciado 4 apresenta predicação atributiva, em que o sujeito O Freedom, 
possuindo mais de 15 deques contribui para a construção do sentido, representado pelo 
encadeamento navio com mais de 15 deques DC maior navio do mundo. Novamente o locutor 
chama a atenção para o porte do navio. A conclusão para tal argumentação não é clara no 
discurso. No entanto, pode-se pensar que o locutor argumenta para enfatizar o luxo do 
transatlântico. 
 
3.1.6 - Enunciado 5: Suas navegadas pelas águas azuis do Caribe são verdadeiro festival 

gastronômico, com o seguinte programa diário: 1) Café  da manhã, fartíssimo, até as 10h. 2) 

Drinques com acepipes ao sol, às 11h. 3) Almoço, das 12h às 14h. 4) Chá com bolos, às 17h. 5) 
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Aperitivo com salgadinhos, às 19h. 6) Janta, das 20h às 22h. 7) Ceia, à 0h. Tudo à farta, por 

conta da passagem. 

 
O adjetivo azuis constrói sentido junto a águas, podendo ser expresso por águas azuis 

DC águas admiráveis. 
O sujeito Suas navegadas pelas águas azuis do Caribe constitui uma argumentação 

interna expressa por navegação pelo Caribe DC passeio admirável. Já o adjetivo verdadeiro 
não acrescenta sentido a festival gastronômico, é um internalizador normativo que seleciona 
somente o aspecto em DC da AE de festival gastronômico fartura de alimentos DC incentivo 
ao consumo: 

 
AE (festival gastronômico): festival gastronômico DC incentivo ao consumo 
AI (verdadeiro festival gastronômico): festival gastronômico DC incentivo ao 

consumo 
 
A explicitação do programa diário de refeições parece reforçar a idéia de fartura 

(festival gastronômico). A listagem das refeições seguidas de seus horários é uma maneira de o 
locutor argumentar sobre o quanto um passageiro daquele navio poderia comer durante um dia. 
Essa argumentação pode ser expressa por 7 refeições diárias DC consumo exagerado. 

O uso do superlativo fartíssimo em Café da manhã, fartíssimo, até as 10h é outra 
evidência de marcas de subjetividade do locutor. Nesse caso, há acréscimo de sentido a café da 

manhã, pois a idéia de fartura não lhe é inerente.  
As refeições são retomadas por meio de tudo, e, com à farta – modificador realizante 

–  é aumentada a força argumentativa de festival gastronômico. Ao expressar por conta da 

passagem o locutor parece afirmar valor das refeições incluído na passagem DC possibilidade 
de exagerar na alimentação. 

Como o enunciado menciona exclusivamente o programa gastronômico do Freedom, 
seu encadeamento argumentativo pode ser considerado festival gastronômico DC fartura de 

alimentos. 
 
3.3.6 - Enunciado 6: Com toda essa comilança, quem leva a culpa é o norovírus... 

 
O locutor escolheu o nome comilança para designar o provável exagero no consumo 

de alimentos. Dessa maneira, apresenta um sentido argumentativo expresso pela sua AI não ser 
comedido DC comer demais. Como resultado, o encadeamento argumentativo de e6 deve levar 
em conta o consumo demasiado de comida (comilança) e a causa da infecção intestinal 
diagnosticada em alguns passageiros (é a que se refere culpa). Ao expressar Com toda essa 

comilança, o locutor parece sugerir um encaminhamento negativo ao discurso. Poder-se-ia pensar 
numa AE de comilança sendo comilança DC adoecer, representativa do bloco semântico 
adoecer por comer demais. Nota-se aqui a rejeição do locutor à infecção causada por vírus para 
defender as disfunções orgânicas motivadas por alimentação em excesso. A partir daí é possível 
construir o encadeamento representativo de e6: adoecer por comer demais DC neg-adoecer 
por vírus. 

Para melhor compreensão, após a análise dos enunciados, segue-se uma lista com os 
encadeamentos argumentativos que os representam.  

 
a) EA1: navio com 4 mil passageiros DC navio de grande porte; 
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b) EA2: contaminação por vírus DC disfunções orgânicas; 
 
c) EA3: turistas em cruzeiro atacados por vírus PT neg-primeira vez; 
 
d) EA4: navio com mais de 15 deques DC maior navio do mundo; 
 
e) EA5: festival gastronômico DC fartura de alimentos; 
 
f) EA6: adoecer por comer demais DC neg-adoecer por vírus; 
 
4 Algumas considerações 

 
O discurso em análise parece estar dividido em três partes. A primeira, identificada 

com os enunciados 1, 2 e 3, faz menção ao navio Freedom e à doença de alguns de seus 
passageiros causada por um vírus. Na segunda parte, os enunciados 4 e 5 introduzem uma 
descrição do navio, contendo a programação diária das refeições oferecidas ao longo da viagem. 
Finalmente, no enunciado 6 há um retorno ao assunto da infecção e da sua causa. 

A pausa no discurso para a descrição do navio (e4 e e5) é uma marca da presença do 
locutor. Ele chama a atenção para o grande porte da embarcação. Seus mais de 15 deques, os 4 
mil passageiros navegando durante uma semana pelo Caribe e as fartas refeições diárias 
evidenciam uma viagem luxuosa em que a abundância e a ostentação fazem-se presentes. Resta 
saber por qual motivo o locutor utilizou-se desse meio (a descrição). No entanto, uma explicação 
pode ser dada: o locutor justamente evidencia o luxo do Freedom, principalmente o festival 

gastronômico, para diminuir a força argumentativa do bloco disfunções orgânicas causadas por 

vírus, representado por EA2 (contaminação por vírus DC disfunções orgânicas). O exagero na 
quantidade de refeições disponíveis aos turistas e o provável consumo em demasia parecem ser 
argumentos mais fortes para a causa da infecção. Contudo, não fica claro o motivo de o locutor 
expressar e3 (Não é a primeira vez que o vírus ataca turistas em cruzeiro), já que seu ponto de 
vista assumido é o da doença provocada pelo excesso de comida. 
 
5 Conclusão 

 
Vê-se que o locutor sempre deixa marcas de sua presença ao longo do discurso. 

Mesmo que alguns enunciados pareçam essencialmente informativos, sua função primeira é a de 
argumentar, ou seja, a de evidenciar um posicionamento. Logo, quando o locutor “informa” ou 
“descreve” algo, ele está, na verdade, argumentando numa dada direção (como no discurso 
analisado, a informação sobre o elevado número de refeições servidas no navio serve como 
argumento para a determinação da causa da infecção). Portanto, a explicitação do sentido de um 
discurso deve partir das marcas do locutor, que, desse modo, expõe um ponto de vista. 
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