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A cada processo comunicativo, escrito ou oral, utilizamos cotidianamente 

artifícios que ajudam a atingir nossos objetivos. Podemos fracassar ou ter sucesso 

dependendo de quais estratégias selecionamos para cada fim - que vai de informar até 

emocionar o leitor ou ouvinte. A tese “Argumentação da mídia impressa: textos 

opinativos d’o Globo na década de 1940 e na atualidade”, de Jaqueline Cosendey, busca 

analisar a argumentação em colunas de opinião fazendo um paralelo entre esses dois 

momentos do jornal O Globo. A pesquisadora escolheu as colunas de opinião, pois nelas 

se concentram maior grau de argumentatividade dentro de um jornal. A pesquisa em 

questão teve a orientação do Professor Helênio Fonseca de Oliveira, do Instituto de Letras 

da UERJ e foi defendida no ano de 2011. 

Algumas perguntas foram chaves para nortear a pesquisa, tais como: "A imprensa 

de nossos dias é menos tipicamente argumentativa que a do passado?" e "Antigamente, 

as colunas de opinião eram mais engajadas?" Para respondê-las foram selecionados textos 

da coluna "Ecos e comentários" e da coluna "Opinião" dos anos de 1947 e 2007, 

respectivamente. A pesquisadora fixa que a finalidade de sua tese não é apenas marcar o 

contraste, mas também as semelhanças que há entre a década de 1940 e a atualidade no 

que se diz respeito aos caminhos da argumentação traçados pelo jornal nessas duas épocas 

distintas. Foi analisado, dessa forma, como esse meio de comunicação lida com as 

estratégias discursivas a fim de manter seu público-leitor cativo. Um estudo como esse, 

na opinião de Jaqueline Cosendey, necessita de uma breve contextualização histórica e 

sociopolítica dos anos 40. 

Ao direcionar nosso olhar para o passado, a pesquisadora nos relembra como o 

contexto dos anos 40 era bastante complexo. O desenvolvimento e o fim da Segunda 

Guerra Mundial – o maior conflito bélico da história da humanidade – e logo em seguida 

o início da Guerra fria, a qual dividiu o mundo em dois grandes blocos - capitalismo e 

socialismo – desenhava o cenário externo ao mesmo tempo em que o Brasil se via dentro 

de um processo problemático de redemocratização.  

Para a análise, Jaqueline Cosendey selecionou cinquenta editoriais - vinte e cinco 

de cada ano, todos do mês de outubro. Dessa forma, foi seguida a ordem das publicações, 

sem privilegiar o tema dos textos. Os aspectos considerados para a comparação entre os 

textos dos anos de 1947 e 2007 foram os seguintes: a seleção vocabular, o uso dos tempos 

verbais e a pontuação como fator estilístico- discursivo.  



 

Ao analisar a seleção vocabular, por exemplo, um dos resultados da pesquisadora 

foi o maior número de termos engajados nos textos de 1947 – uso que deixa o texto mais 

rebuscado – em relação aos atuais, de 2007. Ou seja, houve um declínio de engajamento 

nos textos atuais em relação aos de sessenta anos atrás. Isso permitiu concluir que o uso 

de termos engajados é expressivo na construção de textos opinativos na mídia impressa. 

E como bem vimos, o uso desse recurso como artefato na argumentação não é estratégia 

restrita da atualidade.  A análise da seleção vocabular resultou ainda em mais resultados 

como, por exemplo, a pejoratividade ter forte recorrência em editoriais em ambas as 

épocas. Dessa forma, a pesquisadora afirma que existe uma tendência da presença da 

pejoratividade que se une a um teor crítico no que diz respeito aos processos 

argumentativos. Fica fácil concordar com essa observação ao pensar em nosso dia-a-dia. 

Em geral, quando falamos ou ouvimos uma opinião, atribuímos automaticamente a uma 

crítica. É comum que ela venha atrelada com determinado grau de pejoratividade – termos 

que desvalorize algo ou alguém. Prova disso é a fala “Você está sendo muito crítico” ser 

bastante ouvida e falada. Como autora da tese cita: “O senso crítico é algo valorizado e a 

ele está ligada a noção de depreciação”. Na grande mídia impressa essa ligação entre os 

fatores dentro da argumentação não poderia ser diferente.  

 Quanto à análise da pontuação, foram privilegiados quatro tipos em especifico: 

reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação e aspas. É importante atentar que 

os textos em que as aspas marcavam citações foram desconsiderados para análise, pois 

não demonstravam finalidades expressivas. A partir desse estudo a pesquisadora pode 

notar como o uso do recurso de pontuação se modificou entres esses dois períodos. Os 

textos dos anos de 1947 apresentam um uso mais expressivo dos sinais de pontuação, 

enquanto os de 2007 se limitam a escolhas mais sóbrias. Isso leva a observar que os textos 

opinativos atuais, do jornal O Globo, evitam usar sinais de pontuação que demonstram 

maior afetividade.  

A pesquisadora concluiu, a partir desses três fatores analisados, que os textos de 

1947 possuem maior grau de engajamento se comparados com os de 2007. As duas épocas 

de fato apresentam semelhanças e diferenças na articulação de seus textos.  No que se diz 

respeito à seleção vocabular e ao emprego dos tempos verbais as épocas se aproximam, 

enquanto no uso da pontuação se distanciam radicalmente. Nos textos de 1947 notou-se 

um forte apelo para emoção do público-leitor. No que se refere ao tempo verbal, também 

demonstraram de forma mais marcada o comentário do que os textos de 2007. A 

pesquisadora relata que sua escolha por pesquisar a argumentação na mídia impressa 

como tema nasceu de uma inquietação acerca da variedade de estratégias utilizadas pelos 

meios de comunicação. Esse universo de possibilidade despertou um desejo em Jaqueline 

de trazer uma contribuição ao estudo de textos argumentativos, pois como diz uma citação 

trazida logo no início da tese: “A comunicação é uma aposta, ela se faz real cada vez que 

sentamos diante da tela do computador, tomamos um lápis ou caneta nas mãos ou 

simplesmente falamos”. 


