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RESUMO: Este trabalho centra-se na análise das especificidades inerentes aos gêneros 

“editorial” e “artigo de opinião”, tendo como objetivo geral mostrar a importância de 

conhecer os elementos retórico-textuais desses gêneros midiáticos. A fundamentação teórica 

está alicerçada nos estudos retóricos, com as acepções de Perelman (1997), Reboul (1998), e 

nos estudos textuais, privilegiando a arquitetura teórica de Costa (2009), Marcuschi (2008), 

Melo (2003). Optou-se por uma metodologia com abordagem predominantemente qualitativa, 

seguindo os pressupostos de André (1995), Bogdan & Biklen (1982), Moreira (2002), 

Richardson (1999), embora tenham sido utilizados os números para a seleção dos corpora. A 

pesquisa aponta para a existência de linhas aproximativas e discrepantes entre os gêneros em 

estudo. Quanto aos aspectos convergentes, observou-se que são textos opinativos e midiáticos 

que utilizam um discurso jornalístico e nos quais predominam a função referencial da 

linguagem; apoderam-se de uma capacidade de linguagem de natureza argumentativa; 

apresentam em sua estrutura as funções da retórica: persuasiva, hermenêutica, heurística, 

pedagógica; abrangem o sistema retórico utilizado pelo retor: invenção, disposição (exórdio, 

narração, confirmação, digressão e peroração), elocução e ação; evidenciam os elementos da 

textualidade: coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, 

intertextualidade, informatividade. Com relação às divergências, tem-se o editorial como um 

gênero que expressa a visão do jornal, utilizando uma linguagem clara, impessoal e de acordo 

com a variedade padrão formal da língua, predominando a objetividade. Diferentemente 

deste, o artigo de opinião expressa o ponto de vista de alguém exterior ao jornal, sejam 

colaboradores ou convidados, além de apresentar marcas de pessoalidade, dando ênfase à 

subjetividade. A relevância da temática se dá por as idiossincrasias de cada gênero ainda não 

serem em grande escala o objeto de estudo na instituição onde a pesquisa se desenvolveu. É 

importante ainda por ser uma boa alternativa de estudos para os comunicólogos, linguistas, 

professores, dentre outras profissões que têm a linguagem como mediadora das ações 

humanas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Numa perspectiva retórica, a persuasão é marcada pelo ato de argumentar à 

medida que nos utilizamos de um discurso dotado de elementos linguísticos que influenciam 

de maneira significativa na argumentação do retor, pois a argumentação retórica depende do 

público/leitor (páthos) a que se dirige, no sentido de que os argumentos podem ser 

acatados/aceitos ou não. A esse respeito, (PERELMAN, 1997, p. 70) coloca: 

Para que a argumentação retórica possa desenvolver-se, é preciso que o orador dê 

valor à adesão alheia e que aquele que fala tenha a atenção daqueles a quem se 

dirige: é preciso que aquele que desenvolve sua tese e aquele a quem quer conquistar 

já formem uma comunidade, e isso pelo próprio fato do compromisso das mentes em 

interessar-se pelo mesmo problema.  

Para utilizarmos nossos argumentos e interagirmos com nosso auditório a fim de 

conquistá-lo, é preciso saber e analisar a possibilidade de até que medida vale sermos 

ouvidos, já que não basta convencer, mas sobretudo persuadir. Reboul (2004, p. XV) em sua 

Retórica cita a distinção feita por alguns teóricos entre o persuadir e o convencer para 

assinalar a semântica desses dois termos. Persuadir “é levar alguém a crer em alguma coisa” e 

convencer “consiste não em fazer crer, mas em fazer compreender”.  

Pelo fato de o projeto envolver duas áreas do conhecimento como a Linguística 

textual e a Retórica, foram tomados por referência Marcuschi (2008) e Reboul (2004), 

respectivamente representantes das áreas citadas.  

Quanto à linguística textual, Marcuschi (2008) faz algumas definições voltadas à 

textualidade para esclarecer a noção de gênero textual, tipo textual e domínio discursivo, além 

de fomentar conceitos sobre as categorias textuais. Para ele, 

Seguindo as posições tradicionais na linguística de texto, podemos postular que um 

texto, enquanto unidade comunicativa, deve obedecer a um conjunto de critérios de 

textualização (esquematização e figuração), já que ele não é um conjunto aleatório 

de frases, nem é uma sequência em qualquer ordem. (2008, p. 93) 

Conforme o autor, gênero textual refere os textos materializados em situações 

comunicativas recorrentes; tipo textual designa uma espécie de construção teórica definida 

pela natureza linguística de sua composição; e domínio discursivo constitui práticas 

discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais que às vezes lhe 

são próprios ou específicos como rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de 

relações de poder. Aludindo-se às categorias textuais, menciona-se (MARCUSCHI, 2008, 



 

p.65) quando fala “As sequências de enunciados num texto não são aleatórias, mas regidas 

por determinados princípios de textualização locais ou globais”.  

Considerando que a comunicação se efetiva através do uso da linguagem e esta se 

manifesta por meio do texto reproduzido num dado gênero textual, tem-se o gênero textual 

como o texto propriamente dito que passa por um processo de materialização em determinada 

situação sociocomunicativa da vida cotidiana. Quanto ao tipo textual, este está relacionado à 

tipologia (natureza) do texto, ou ainda, à forma como o texto é apresentado através de 

sequências tipológicas. O domínio discursivo faz alusão às instâncias discursivas, isto é, à 

produção de discursos por intermédio da atividade humana, em situações comunicativas, de 

maneira bastante específica. É possível identificar um conjunto de gêneros textuais numa 

mesma instância discursiva. 

No tocante à textualidade, os estudos fundamentados no texto mostram a língua 

como uma atividade sociodiscursiva e numa perspectiva sociointerativa situada, salientando 

que “a língua é uma atividade social, histórica e cognitiva, desenvolvida de acordo com as 

práticas socioculturais e, como tal, obedece a convenções de uso fundadas em normas 

socialmente instituídas” (MARCUSCHI, 2008, p. 64); de outro modo: “a língua é 

heterogênea, social, histórica, cognitiva, indeterminada, variável, interativa e situada” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 65).  

Vale ressaltar que a condução dos estudos linguísticos não deve levar em 

consideração a extensão textual, pois a grandeza do texto não se mede somente pelo seu 

tamanho real, como também o seu conteúdo, o qual serve de instrumento para estudá-lo 

enquanto objeto e estabelecer relações com outro texto, mas analisar aspectos inerentes à 

língua(gem) em determinado gênero.  

No que tange aos processos de produção e compreensão textuais, tanto na escrita 

quanto na oralidade, a linguística do texto (doravante LT) aparece como fator preponderante 

para fundamentar a mobilidade e flexibilidade textual, e contribuir para a articulação dos 

argumentos, de modo a torná-los válidos por meio de uma linguagem bem elaborada ou 

moldada, imprescindível à persuasão do leitor. (MARCUSCHI, 2008, p.72) postula: “o texto 

é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas”. Isso 

pressupõe que, sendo o texto um evento fundamental à comunicação que envolve processos 

inerentes à linguagem, ao meio e ao conhecimento que se tem da língua, em sua produção 

textual, o retor deve levar em consideração a produção de sentido e a contextualização, isto é, 

os conhecimentos contextuais. 



 

Quanto à Retórica, tem-se a definição desta como arte de persuadir pelo discurso. 

Neste trabalho, abrangem-se também as funções do discurso retórico: a) função persuasiva, 

que é a arte de persuadir pelo discurso, utilizando-se de argumentos convincentes, nesse caso, 

através dos gêneros acima citados; b) função hermenêutica, que tem função de interpretar o 

texto, essa função é fundamental, para não dizer única. Não se ensina mais retórica como arte 

de produzir discurso, mas como arte de interpretá-los; c) função heurística, na realidade, 

quando utilizamos a retórica, não o fazemos só para obter certo poder; é também para saber, 

para encontrar alguma coisa. Essa é a terceira função da retórica, que se denomina 

“heurística”, do verbo grego euro, eureka, que significa encontrar. Em resumo, uma função de 

descoberta; e d) função pedagógica, que se impõe pela arte de ser e orientar a organizar os 

argumentos de modo coerente e eficaz (REBOUL, 2004, p. XV-XXII). 

Para a execução deste trabalho, partiu-se da elaboração de um questionamento, 

que assim se resume: Quais as características dos gêneros editorial e artigo opinativo, 

considerando a literatura existente? Quais os pontos de aproximação e distanciamento entre 

os dois gêneros? A resposta a essas perguntas constituiu o grande foco deste trabalho, que 

tomou como materiais de análise os citados gêneros, em um jornal de circulação local, na 

cidade de Maceió-Alagoas. 

Nesse sentido, mostrar a importância de conhecer os elementos retórico-textuais 

dos gêneros midiáticos editorial e artigo de opinião constituiu o objetivo principal deste 

trabalho, bem como submetê-los à análise sob a perspectiva dos seus pontos de aproximação e 

distanciamento.  

A relevância da temática se dá pelo fato de os estudos ligados à linha retórico-

textual, no que se refere às idiossincrasias de cada gênero, disporem de pouca literatura e 

pesquisa, isto é, ainda não serem em grande escala o objeto de estudo na instituição onde a 

pesquisa se desenvolve. É importante ainda por ser uma boa alternativa de estudos para os 

comunicólogos, linguistas, professores, dentre outras profissões que têm a linguagem como 

mediadora das ações humanas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa em foco caracteriza-se principalmente como de cunho qualitativo, 

embora tenham sido utilizados os números para a seleção dos corpora, baseando-se nos 

princípios, os quais, segundo BOGDAN & BIKLEN (1982) e André (1995) defendem os 

estudos em processo. Assim podem ser resumidos: a) contato direto entre pesquisador, 



 

ambiente e objeto de estudo investigado; b) trabalho com dados descritivos; c) enfoque não do 

produto, mas do fenômeno em processo; e d) não existência de hipóteses previamente 

definidas.  

Seguem-se também os pressupostos de Moreira (2002, p. 57) para quem a 

pesquisa qualitativa apresenta como características, dentre outras: a) flexibilidade no processo 

de conduzir a pesquisa; b) ênfase na subjetividade, em vez de na objetividade; e c) foco na 

interpretação, em vez de na quantificação.  

Justifica-se por analisar os dados em processo, estando em contato com os 

problemas que envolvem a temática, além de buscar respostas para as questões levantadas, 

que são referentes à análise dos pontos de convergência e divergência entre os gêneros 

editorial e artigo de opinião. 

Quanto à análise dos dados em processo, no que diz respeito aos gêneros editorial 

e artigo, ambos opinativos, buscaram-se dados quantitativos que se referem à recorrência do 

ponto linguístico de análise pelo fato de o universo da pesquisa ser constituído por uma 

quantidade de jornais. Para a seleção dos corpora elencou-se a Gazeta de Alagoas, jornal da 

cidade de Maceió. Do total de jornais, foi retirada uma amostragem de 20% para o estudo 

analítico. Durante dois meses de circulação, foram levantados 52 editoriais, uma vez que a 

Gazeta de Alagoas faz uma publicação ao dia, exceto às segundas-feiras, e 156 artigos de 

opinião, de modo que são feitas três publicações ao dia, com exceção das segundas-feiras. 

Considerando o percentual da amostragem, dos 52 editoriais foram selecionados 10 que 

correspondem a 20% do total e apenas 10 artigos de opinião, evitando a desproporcionalidade 

da quantidade de textos a serem analisadas, já que o número de artigos opinativos é maior.  

Com essa amostragem, procedeu-se ao levantamento bibliográfico da literatura 

referente aos gêneros editorial e artigo opinativo e às questões retórico-textuais. Após isso, 

foram elaborados os fichamentos da literatura selecionada, que orientaram a análise dos 

gêneros escolhidos para tal finalidade. 

Fez-se, a seguir, a análise dos gêneros, observando os pontos de aproximação e 

distanciamento, no que diz respeito à sua estrutura e à sua função social. Assim, no processo 

da “análise da informação, as técnicas estatísticas podem contribuir para verificar informações 

e reinterpretar observações qualitativas, permitindo conclusões objetivas” (RICHARDSON, 

1999, p. 89). 

A análise dos gêneros apresenta um cunho interpretativo à luz da literatura que 

subsidia essa análise, considerando-se não somente os aspectos concernentes aos estudos da 

retórica, mas também aos itens referentes às marcas textuais que indicaram o que os gêneros 



 

têm em comum e em que se diferenciam, contribuindo, desse modo, para o melhor 

entendimento do assunto destacado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tomando por base a Retórica e os processos de produção, análise e compreensão 

textual, constatou-se que os gêneros analisados têm caracteres que os aproximam e os 

distanciam.  

Quanto aos aspectos convergentes, observou-se que abrangem as funções da 

retórica: persuasiva, pois o retor (editorialista/articulista) se utiliza de argumentos para 

convencer os leitores de que seu ponto de vista é válido; hermenêutica, à medida que o leitor 

interpreta o texto ao lê-lo, como também pela interpretação dos conhecimentos contextuais 

feita pelo editorialista/articulista para redigir seu texto; heurística, quando o leitor é 

surpreendido e passa a conhecer o texto; e pedagógica, pelo encadeamento dos argumentos 

com coerência e eficácia por parte do editorialista e articulista. Ambos os gêneros analisados 

abarcam o sistema retórico, citado por Reboul (2008), utilizado pelo retor: invenção, que 

consiste em compreender o assunto e reunir todos os argumentos que possam servir para 

convencer o leitor; disposição, quando são postos os argumentos em ordem; Considerando 

que esse cânone retórico se divide em quatro partes: exórdio (parte que inicia o discurso), 

narração (exposição dos fatos recorrentes à causa), confirmação (conjunto de provas, seguido 

por uma refutação, que destrói os argumentos adversários), digressão (tem como função 

distrair o auditório, mas também apiedá-lo ou indigná-lo) e peroração (o que se põe no fim do 

discurso); elocução, que consiste em redigir o discurso o melhor possível; e ação, quando se 

exercita, proferindo o discurso.  

Ainda sobre os pontos de aproximação, são textos opinativos e midiáticos, uma 

vez que se agrupam na área da opinião e tem como função expressar a opinião do 

editorialista/jornal e do articulista acerca do assunto tratado por meio das redes sociais; 

evidenciam os elementos da textualidade: a) a coesão, assegurada pela presença de operadores 

lógicos e argumentativos e de palavras denotativas que exprimem ideia de soma, 

contraste/oposição, conclusão, condição, tempo, intensidade, retificação, consequência, 

explicação/justificação, inclusão, exatidão, negação, afirmação, modo, concessão, 

comparação, condição, reiteração, alternância, além de estabelecer relações de posse, lugar, 

finalidade, origem, matéria e companhia entre os argumentos utilizados pelo retor, tais como: 

e, mas, porém, por isso, se, semanalmente, demais, aliás, que, porque, para que, já, até, 



 

tempos atrás, anos atrás, mais precisamente, nem, não, realmente, finalmente, ou, 

embora, quando, como, mesmo que, se, com isso, talvez, muitas vezes, do, em, de, da, cá, 

com, para; b) a coerência, que estabelece o sentido do texto, tornando-o passível de 

entendimento; a intencionalidade, no instante em que o editorialista/articulista diz o que quer 

no texto; a aceitabilidade refere-se à aceitação dos argumentos do retor por parte do leitor; a 

situacionalidade ocorre quando o produtor adapta o texto ao contexto / situação ao tempo que 

aponta solução para a problemática; a intertextualidade é evidenciada pelo retor quando ele 

cita outro texto o qual não é de sua autoria em sua produção; a informatividade é denotada a 

partir do conteúdo transmitido pelo retor ou ainda o que ele pretende dizer.  

Tanto o editorial quanto o artigo de opinião se apoderam de uma capacidade 

linguística de natureza argumentativa, cuja tipologia, conforme (2009, p. 23) agrupa os 

gêneros considerando os potenciais linguísticos dominantes dos indivíduos, nesse contexto, a 

capacidade de argumentar refere-se à discussão de problemas sociais controversos, exige a 

sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição; há em ambos os gêneros o 

predomínio da função referencial da linguagem; utilizam um discurso jornalístico, por isso 

são considerados gêneros do jornalismo opinativo; estruturam-se convencionalmente em três 

partes: introdução, desenvolvimento e conclusão; levando em conta o aspecto social, 

caracterizam-se pela influência persuasiva gerada pelo uso dos argumentos, pois o texto 

escrito exerce a função social no momento em que o retor conscientiza ou se utiliza de fatores 

externos para provocar uma reflexão ou discussão com o intuito de convencer o público leitor. 

Com relação às divergências, têm-se o editorial como um gênero que expressa a 

visão do jornal sobre um assunto atual e quase sempre controverso, utilizando uma linguagem 

clara, objetiva, impessoal, por meio de verbos e pronomes empregados na 3ª pessoa (é, 

apontam, chama, desestimula, parou, ampliou, entrou, saiu, facilita, poderiam, 

apontavam, era, muda, acompanha, têm, castigam, realizou, começa, mudou, 

apresentou, despejam, seu, seus, deles, se) e de acordo com a variedade padrão formal da 

língua, predominando a objetividade. Diferentemente deste, o artigo de opinião expressa a 

visão de alguém exterior ao jornal, sejam colaboradores ou convidados, jornalistas ou não, 

além de apresentar marcas de pessoalidade pelo uso de verbos e pronomes na 1ª pessoa 

(acabara, deparo, esqueci, chamou, temos, teremos, somos, sabemos, estamos, 

caminhamos, refutamos, entendamos, escolhemos, escandalizarmos, me, nos, meu, 

nosso, nossos), já que se trata de matéria assinada, dando ênfase à subjetividade. A Tabela 1 

ilustra essas informações: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL ARTIGO DE OPINIÃO 

CONVERGÊNCIAS 
• Texto que utiliza um discurso jornalístico; 

• Capacidade de linguagem de natureza 

argumentativa; 

• Apresentam em sua estrutura as funções 

da retórica: persuasiva, hermenêutica, 

heurística, pedagógica; 

• Sistema retórico utilizado pelo retor: 

invenção, disposição (exórdio, narração, 

confirmação, digressão e peroração), 

elocução e ação;  

• Evidenciam os elementos da textualidade: 

coesão, coerência, intencionalidade, 

aceitabilidade, situacionalidade, 

intertextualidade, informatividade; 

• São textos opinativos e midiáticos nos 

quais predominam a função referencial da 

linguagem;  

• São considerados gêneros do jornalismo 

opinativo; 

• Estruturam-se convencionalmente em três 

partes: introdução, desenvolvimento e 

conclusão.  

CONVERGÊNCIAS 

• Texto que utiliza um discurso 

jornalístico; 

• Capacidade de linguagem de natureza 

argumentativa; 

• Apresentam em sua estrutura as funções 

da retórica: persuasiva, hermenêutica, 

heurística, pedagógica; 

• Sistema retórico utilizado pelo retor: 

invenção, disposição (exórdio, narração, 

confirmação, digressão e peroração), 

elocução e ação;  

• Evidenciam os elementos da 

textualidade: coesão, coerência, 

intencionalidade, aceitabilidade, 

situacionalidade, intertextualidade, 

informatividade; 

• São textos opinativos e midiáticos nos 

quais predominam a função referencial 

da linguagem;  

• São considerados gêneros do jornalismo 

opinativo; 

• Estruturam-se convencionalmente em 

três partes: introdução, desenvolvimento 

e conclusão.  

DIVERGÊNCIAS 
• Expressa a visão do jornal, sobre um 

assunto atual e quase sempre controverso; 

• Linguagem clara, impessoal e de acordo 

com a variedade padrão formal da língua, 

predominando a objetividade. 

DIVERGÊNCIAS 
• Expressão da visão de alguém exterior ao 

jornal: colaboradores ou convidados, 

jornalistas ou não; 

• Apresenta marcas de pessoalidade, já que 

se trata de matéria assinada, dando ênfase 

à subjetividade. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

À luz da Linguística textual, as definições sobre textualidade formuladas por 

Marcuschi (2008), incluindo o conceito de língua, texto, gênero textual, tipo textual, domínio 

discursivo, mecanismos da textualidade foram imprescindíveis para subsidiar nossa análise, 

pois deram grandes contribuições. Assim como essa área do conhecimento, a Retórica 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 

abordada por Reboul (2004) também está inserida neste espaço, levando em conta sua 

definição, funções retóricas, sistema retórico, dentre outros aspectos que também serão 

elencados. 

Por meio do estudo realizado, pudemos corroborar que uma vez ensinada a língua 

por meio de textos – eventos fundamentais à comunicação que envolve processos inerentes à 

linguagem, ao meio e ao conhecimento que se tem da língua – ,convém dizer que ao se 

ensinar língua, pode-se ensinar diversos fenômenos, uma vez que se pode questionar 

diferentes objetos, com diferentes objetivos. Isso comprova que a língua oferece um leque de 

possibilidades de estudos, já que é um objeto flexível. Marcuschi (2008) valida a língua 

enquanto objeto de estudo justamente para mostrar a existência dessa flexibilidade linguística, 

a possibilidade de se pesquisar / estudar diversos aspectos da língua sem, necessariamente, 

seguir uma sequência lógica de problematização, mas de uma forma natural de acesso. 

A condução dos estudos da língua com texto não deve levar em consideração a 

extensão do texto, pois vimos que a grandeza do texto não se mede somente pelo seu tamanho 

real, como também pelo seu conteúdo, o qual serve de instrumento para estudá-lo enquanto 

objeto e estabelecer relações com outro texto bem como analisar aspectos inerentes à 

língua(gem). Muitas vezes, um pequeno texto permite ao usuário explorar inúmeras questões 

linguísticas. 

Diante da definição de língua dada por Marcuschi (2008), diz-se que a língua é 

heterogênea porque se modifica de acordo com a comunidade linguística, com os estilos, 

sejam formais ou informais, pode ser sistematizada de acordo com níveis estruturais; é social 

porque envolve uma relação com o meio; é histórica porque pode ser estudada baseando-se 

em categorias de espaço e tempo; cognitiva, porque se abstrai o conhecimento; indeterminada, 

pois dispõe de várias significações; variável porque sofre variações; interativa, porque 

depende do processo de interação com o outro; situada, porque não se pode utilizá-la de 

maneira isolada, mas de acordo com o contexto e através dos textos.  

Os gêneros em análise insinuam ter caracteres em que se aproximam e se 

distanciam. Quanto aos aspectos convergentes, observou-se que abrangem o sistema retórico; 

são textos opinativos e midiáticos, uma vez que se agrupam na área da opinião; utilizam um 

discurso jornalístico, por isso são considerados gêneros do jornalismo opinativo; apoderam-se 

de uma capacidade linguística de natureza argumentativa na qual predomina a função 

referencial da linguagem, têm, portanto, sua força nos argumentos; estruturam-se 

convencionalmente em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão; apresentam os 

elementos da textualidade em sua estrutura.  



 

Com relação às divergências, tem-se o editorial como um gênero que expressa a 

visão do jornal sobre um assunto atual e quase sempre controverso, utilizando uma linguagem 

clara, objetiva, impessoal e de acordo com a variedade padrão formal da língua, 

predominando a objetividade. Diferentemente deste, aparece o artigo de opinião que expressa 

a visão de alguém exterior ao jornal, sejam colaboradores ou convidados, jornalistas ou não, 

além de apresentar marcas de pessoalidade, já que se trata de matéria assinada, dando ênfase à 

subjetividade. 
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