
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

 

 

 

 

 

 

 

Juliana Fontes Aliotte 

 

 

 

 

 

 

 

A PERSUASÃO NA PROPAGANDA DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS: 
 Uma abordagem Sistêmico-Funcional 

 
 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 

 



ii 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

 

 

 

 

 

Juliana Fontes Aliotte 

 

 

 

 

 A PERSUASÃO NA PROPAGANDA DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS: 
 Uma abordagem Sistêmico-Funcional 

 

 
 

 

 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora 

da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, como exigência parcial para obtenção 

do título de MESTRE em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem, sob a orientação da 

Profª Doutora - Sumiko Nishitani Ikeda. 

 

 

 

São Paulo 

2014 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

Profª. Dra. Sumiko Nishitani Ikeda (Orientadora) – PUC-SP 

_______________________________________________                

Nome do Professor - Instituiçao 

_______________________________________________                                                                                 

Nome do Professor - Instituiçao 

_______________________________________________                                                                                                      

Nome do Professor - Instituiçao 

_______________________________________________                                                                                  

Nome do Professor - Instituiçao 

_______________________________________________                                                                                  

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esta dissertação à minha família, 
que me apoiou em todos os momentos. 

 
 
 
 

 



v 
 

 
AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pelos momentos de inspiração. 

À Professora Sumiko, minha orientadora, por sua generosidade e por tornar 

possível o sonho de fazer mestrado. 

Aos meus pais, Rosângela e Daniel, pela firme valorização da educação.  

Aos meus irmãos, Felipe e Ricardo, por todo o apoio e incentivo. 

Ao querido Marcus Vinícius Kerekes, por sua amizade e por ter acreditado em 

mim. 

Aos professores do curso, por todo o conhecimento que compartilharam em 

sala de aula e aos professores da banca pela atenção. 

Aos colegas de classe, pela amizade e pelos bons momentos nas tardes de 

sexta-feira. 

Ao CNPq, pelo financiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Não importa quão estreito o portão 

Quão repleta de castigo a sentença, 

Eu sou o senhor de meu destino 

Eu sou o capitão de minha alma. 

 (William Ernest Henley) 

 

 



vii 
 

RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa compara, sob o ponto de vista crítico, os modos como é feita a 

persuasão em dois textos: um pró- e outro anti-alimentos transgênicos. Para tanto, 

examina a validade dos argumentos apresentados na efetivação da persuasão, com 

o apoio teórico-metodológico da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF). Os meios 

utilizados para persuadir colocam em ação procedimentos complexos, utilizando a 

riqueza dos comportamentos humanos, em que o ato de persuadir apresenta-se, de 

uma maneira geral, como uma alternativa ao uso da violência física, diz Breton 

(2003), embora uma forma diferente da violência física, efetivado por meios 

coercitivos. Os meios de convencer podem também, nessa perspectiva, ser 

acionados de maneira discreta e até sem que o outro saiba que está sendo objeto 

de uma solicitação. E como se fará a persuasão de maneira implícita, sem o uso de 

termos normalmente considerados avaliativos? No bojo da GSF, há a proposta de 

um sistema reticular de descrições de opções semânticas para avaliar pessoas, 

coisas e fenômenos, conhecida como Appraisal,  (traduzido por Avaliatividade), que 

envolve a noção de token de atitude para denominar o modo pelo qual o significado 

experiencial pode ser “saturado” em termos avaliativos, ou seja, interpessoais. A 

pesquisa deve responder às seguintes perguntas: (a) como é feita a persuasão no 

texto pró-alimento transgênico e no texto anti-alimento transgênico? (b) Em que 

situações predominam a explicitude ou a implicitude dessa persuasão? (c) que 

outros recursos contribuem no processo persuasivo? 

 

Palavras-chave: Persuasão. Propaganda. Alimento transgênico. Gramática 

Sistêmico-Funcional. Linguística Crítica. 
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ABSTRACT 

 

This survey compares, from the critical point of view, how persuasion is used in two 

texts: one in favor and one against transgenic food. With this in mind, it analyzes the 

arguments presented to make this persuasion effective. Methodologically, the survey 

is based on the SFG, especially on the Appraisal system, as well as on the 

extensions that arose from this proposal, which will be explained herein. The ways 

used to persuade make use of complex procedures that take advantage of the 

richness of human behaviors. The act of persuading is, in general terms, an 

alternative to the use of physical violence, according to Breton (2003), despite a 

different way of physical violence exercised by coercive means. Ways to convince 

can also, in this perspective, be discreetly used in a way that the other person does 

not even notice he/she is being the object of a request. And how can one implicitly 

persuade the other without using words usually considered evaluative? The Systemic 

Functional Grammar proposes a reticular system of descriptions of semantic options 

to evaluate people, things and phenomena known as Appraisal that involves the 

notion of tokens of attitude to define the way through which the experiential meaning 

can be “saturated” in evaluative terms, that is, in interpersonal terms. This work must 

answer the following questions: (a) how is persuasion used in the text in favor of 

transgenic food and how is it used in the text against transgenic food? (b) In which 

situations does the explicity or the implicity of such persuasion predominate? (c) 

Which additional resources are used to contribute to the persuasive process?  

 

Key words: Persuasion. Advertisement. Transgenic Food. Systemic Functional 

Grammar. Critical Linguistics. 
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A PERSUASÃO NA PROPAGANDA DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS: 
 Uma abordagem Sistêmico-Funcional 

 
 
 
1  INTRODUÇÃO  

 

 Trabalho no ramo petroquímico, em um setor onde o foco é a comunicação 

em prol de soluções resultantes de processamento químico. Uma dificuldade nessa 

atividade é que, nessa área específica, devemos persuadir o público sobre o "lado 

bom" da química, em meio a tantos Green Peaces e congêneres. Há que se esforçar 

para provar que a empresa é ecológica e politicamente correta. Assim, ao entrar em 

contato com a linha de pesquisa Linguagem e Trabalho, do LAEL-PUC/SP (Pós 

Graduação em Linguística e Estudos da Linguagem), percebi que ali estava um 

caminho que poderia me esclarecer o modo como se faz uma propaganda 

persuasiva. Passo, então, a apresentar algumas noções que assim me levaram a 

acreditar.   

 A argumentação, diz Breton (2003), pertence à família das ações humanas 

que têm como objetivo persuadir. Numerosas situações de comunicação, senão 

todas, têm, de fato, como finalidade, conseguir que uma pessoa, um auditório, um 

público, adotem determinado comportamento ou que compartilhem uma 

determinada opinião. Os meios utilizados para persuadir colocam em ação 

procedimentos complexos, apoiados na riqueza do comportamento humano. 

 O ato de persuadir apresenta-se, de uma maneira geral, como uma alternativa 

ao uso da violência física, continua Breton. Renunciar à utilização da força 

representa um passo em direção a uma situação de maior humanidade, de um 

vínculo social partilhado e não imposto. Mas persuadir nem sempre está isento de 

violência, embora seja uma forma diferente da violência física, e que se exerce por 

meios coercitivos. A propaganda, por exemplo, largamente utilizada no século 

presente, apoia-se em métodos sistemáticos de coação das massas.  

 A manipulação psicológica, muito utilizada para persuadir em certas técnicas 

como as de venda apresenta igualmente certa dose de violência exercida sobre o 

outro. Várias formações em comunicação não são nada além de um aprendizado de 

processos que visam a colocar o outro em uma espécie de armadilha mental que, 

assim, o fará adotar a ação ou a opinião que lhe são "propostas", continua o autor.  

 Nesse contexto, Kitis e Milapides (1997) afirmam que a persuasão pode ser 
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feita por meio da sedução, bem como da convicção. Assim, a sedução é 

frequentemente usada para levar o outro a compartilhar determinado ponto de vista, 

a pensar como o orador, porque ele dispõe de um discurso sedutor. Muitos políticos 

servem-se desse artifício, estabelecendo uma relação quase carnal com seu 

auditório, relação da qual não se pode excluir a conotação sexual. A prática que 

consiste em tocar fisicamente o eleitor (o aperto de mão pode fazer parte desse 

método), ou o uso de figuras de estilo que embelezam o discurso, tornando-o 

agradável, está também ligada a essa estratégia.  

 Já a convicção, que também concorre na efetivação da persuasão, apela 

mais para a razão do que para os sentimentos. Trata-se da demonstração por meio   

de um conjunto de recursos que permitem transformar um enunciado em um "fato 

estabelecido", contra o que ninguém poderá contestar, a menos que um outro 

enunciado, mais bem demonstrado, a ele se oponha. 

 Toda história da retórica, a antiga arte de convencer, é atravessada pela 

importância que o raciocínio argumentativo representa na persuasão de   

determinada reivindicação. Deve-se então distinguir as situações, em que, ou a 

sedução ou a convicção, sejam dominantes, continua Breton. A publicidade 

moderna, objeto complexo, deve sua temível eficiência ao fato de trabalhar ao 

mesmo tempo com todos os registros do ato de persuadir. 

 Os meios de convencer podem também, nessa perspectiva, ser acionados de 

maneira discreta e até sem que o outro saiba que está sendo objeto de uma 

solicitação, por meio de recursos avaliativos implícitos, como propõe Hunston (1994, 

p. 193): 

 

Para ser convincente a persuasão deve parecer ser uma reportagem. Segue-se 

que a avaliação, através da qual a persuasão é realizada, deve ser altamente 

implícita e, assim, evitará a linguagem atitudinal normalmente associada ao 

significado interpessoal. 

 

 E como se fará a persuasão de maneira implícita, sem o uso de termos 

normalmente considerados avaliativos? Vamos apresentar a proposta de Martin 

(2000; 2003), dos 'tokens de atitude', que contribuiu para ampliar o alcance da 

metafunção interpessoal da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF), que pode 

responder a essa pergunta.  

 A GSF é uma proposta teórico-metodológica de Halliday (1985, 1994) e seus 
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colaboradores. Para a GSF, a língua está estruturada para construir três tipos de 

significados - chamados por Halliday de 'metafunções' - simultâneos: Ideacional, 

Interpessoal e Textual. A metafunção Ideacional representa os eventos das orações 

em termos de fazer, sentir ou ser, por meio do sistema da transitividade; a 

metafunção Interpessoal envolve as relações sociais, referindo-se à modalização e à 

modulação dos atos de dar/pedir informação ou bens & serviços, hoje ampliada com 

a expressão do posicionamento avaliativo do escritor, denominada Avaliatividade; a 

metafunção Textual organiza os significados Ideacionais e Interpessoais de uma 

oração, trabalhando os significados advindos da ordem das palavras na oração; 

nesta, examino os modos Textuais - a descrição, a narração e a argumentação - a 

serviço da persuasão. 

 A língua pode manipular esses três tipos de significados simultaneamente, 

porque possui um nível intermediário de codificação: o sistema linguístico da 

lexicogramática, em que se faz importante a noção de escolhas nesse nível. Assim, 

quando se faz uma escolha nesse sistema, o que se escreve ou o que se diz adquire 

significado contra um fundo em que se encontram as escolhas que poderiam ter sido 

feitas, mas que não o foram, fato importante na análise do discurso sobre o não-dito. 

Em resumo, a GSF procura desenvolver uma teoria sobre a língua como um 

processo social e uma metodologia que permita uma descrição detalhada e 

sistemática dos padrões linguísticos. 

  Voltando à questão da argumentação, diz Oswald (2007) que esse estudo 

tem sido feito pela lógica formal, ligada à semântica da condição-de-verdade, em 

que se supõe que a representação do significado da sentença possa ser feita por 

meio da abstração para explicar a estrutura da linguagem e suas dependências 

internas. Isto é verdadeiro, diz Oswald, para sentenças isoladas e não-

contextualizadas. Mas a sua aplicação à argumentação da vida-real levanta certas 

questões, talvez uma consequência do que alguns chamam de indeterminação do 

significado semântico, com base no fato de que o significado de uma proposição não 

pode ser totalmente codificado em termos linguísticos. Por outro lado, sabe-se que 

constituintes não-articulados de significado (PERRY, 1986), como o material 

implícito, desempenham papel decisivo no processo interpretativo; mas a lógica 

formal tem algumas dificuldades em captar esse tipo de input.  

 Em minhas análises, recorro à Linguística Crítica (FOWLER 1991), que está 

interessada no questionamento das relações entre signo, significado e o contexto 
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sócio-histórico que governam a estrutura semiótica do discurso, usando um tipo de 

análise linguística. Ela procura, com apoio da GSF, estudar detalhes da estrutura 

linguística à luz da situação social e histórica de um texto, a fim de trazer, para o 

nível da consciência, os padrões de crenças e valores codificados na língua – que 

estão subjacentes à notícia e que são invisíveis para quem aceita o discurso como 

algo natural, conforme Fowler (1991). 

 Dito isso, retorno ao tema que deu início a esta pesquisa, que é o problema 

de persuadir um público em dúvida quanto a confiabilidade dos produtos 

transgênicos – organismos que receberam materiais genéticos de outros organismos 

mediante o emprego de técnicas de engenharia genética – em meio à postura de 

muitos que veem aí um perigo à saúde humana, pregando, assim, o consumo de 

produtos naturais. A pergunta que fica, então, é: como fazem as partes para 

persuadir o povo sobre os benefícios ou os malefícios dos transgênicos?  

 Assim, o objetivo da presente pesquisa é a comparação, sob o ponto de vista 

crítico, dos modos como é feita a persuasão em dois textos: um pró- e outro anti- 

alimentos transgênicos. Para tanto, a pesquisa deve responder às seguintes 

perguntas: (a) como é feita a persuasão no texto pró-alimento transgênico e no texto 

anti-alimento transgênico? (b) Em que situações predominam a explicitude ou a 

implicitude dessa persuasão? (c) que outros recursos contribuem no processo 

persuasivo? 

 Metodologicamente, apoio-me na GSF para a análise crítica das 

propagandas, examinando: (a) o sistema da Transitividade (na metafunção 

Ideacional); (b) os sistemas da modalidade e da Avaliatividade, (na metafunção 

Interpessoal); e (c) os modos textuais (na metafunção Textual).  

 

 

1.1   Justificativa 

 

 Preocupa-me a leitura "inocente" (FOWLER, 1991, p. 211) - que é feita pela 

maioria das pessoas - de propagandas, de livros que pregam milagres, de oradores 

sedutores. A questão envolvida aqui é enfocada por analistas críticos do discurso, 

assim como Fowler (1991), para quem qualquer aspecto da estrutura linguística 

carrega significação ideológica; seleção lexical, opção sintática, etc., e assim todos 

têm sua razão de ser. Há sempre modos diferentes de dizer a mesma coisa e esses 
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modos não são alternativas acidentais. Diferenças em expressão trazem distinções 

ideológicas (e assim diferenças de representação). A verdade é que estamos quase 

sempre expostos a falácias cometidas por pessoas, e confiamos na informação que 

recebemos e que podem conter, segundo Bardone e Magnani (2010), pelo menos 

três tipos de raciocínio falho. Assim, acreditam no que lhes foi dito porque (i) uma 

autoridade assim falou; (ii) a maioria da pessoas assim crê; ou não acreditam (iii) 

apoiados em um único exemplo negativo. Tudo isso porque não averiguam a fonte 

das informações. Espero, com a minha pesquisa, poder conscientizar as pessoas, 

nas apresentações que faço na empresa, da importância da atitude crítica em relação 

a uma informação, porque ela sempre virá acompanhada de recursos para a prática 

da interação, bem como de recursos textuais que escolhem os elementos léxico-

gramaticais, ambos adequados para persuadir (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004).  

 

 

1.2   Estrutura da Dissertação 

 

 A presente dissertação de mestrado está assim estruturada: capítulo 1, 

Introdução, em que trato de maneira geral das linhas teóricas que apoiam a minha 

análise dos textos sobre alimentos transgênicos, enfocando a persuasão e a 

argumentação, bem como o modelo teórico-metodológico - a Gramática Sistêmico-

Funcional - que apoia essa análise, em cujo bojo encontram-se a Linguística Crítica 

e a Avaliatividade; capítulo 2, Apoio Teórico, em que explicito as propostas teóricas 

anunciadas na Introdução; capítulo 3, Metodologia, em que apresento os dados da 

pesquisa, bem como os procedimentos analíticos adotados; capítulo 4, Análise e 

Discussão dos Resultados; capítulo 5, Considerações Finais; e finalmente as 

Referências. 

 Passo a tratar, a seguir, do arcabouço teórico por meio do qual espero 

mostrar, na análise, os recursos retóricos de persuasão de que lançam mão as 

partes pró e contra os produtos transgênicos.  
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2.      APOIO TEÓRICO 

 

 Este capítulo apresenta três grandes divisões: (a) a Gramática Sistêmico-

Funcional (GSF) (HALLIDAY, 1994; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), com suas 

metafunções, Ideacional, Interpessoal e Textual, envolvendo respectivamente: (i) a 

Transitividade; (ii) a Modalidade e a Avaliatividade; (iii) é também no bojo da GSF 

que se encontram a proposta de Li (2010) sobre a relação entre as escolhas léxico-

gramaticais e a ideologia que subjaz ao texto; (iv) bem como a Linguística Crítica 

(FOWLER, 1991); e (b) as teorias sobre persuasão e argumentação (BRETON, 

2003; OSWALD, 2007; TOULMIN, 1958), incluindo a pragma-dialética, bem como 

noções sobre o gênero ensaio e seus estágios na argumentação; (c) os Modos 

Textuais (REYNOLDS, 1997, 2000). 

  

 

2.1    A Gramática Sistêmico-Funcional 

 

  Para os linguistas críticos, o melhor modelo para examinar a conexão entre 

estrutura linguística e valores sociais é o modelo funcional desenvolvido por Halliday 

(1994, 2004) e seus pesquisadores, segundo o qual, a língua serve para construir 

três significados, ou metafunções: Ideacional [informa], Interpessoal [atua na 

interação] e Textual [organiza linguisticamente os demais significados] -, que agem 

simultaneamente, contando para tanto de um sistema léxico-gramatical, em que os 

falantes fazem escolhas, de acordo com o contexto social (situacional [registro] e 

cultural [gênero]).  

  

  

 2.1.1  A metafunção Ideacional 

  

  Segundo ele, quando olhamos para a metafunção Ideacional, estamos 

olhando para a gramática da oração-como-representação (a língua como 

representação do mundo). Uma oração baseia-se num núcleo semântico constituído 

por um verbo obrigatório, que pode ser de: ação (sob controle de agente), processo 

(nem intencional, nem controlado) ou estado (nem mudança, nem desenvolvimento). 

O vocabulário, diz Halliday, pode ser considerado como uma representação do 
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mundo para uma cultura; o mundo como é percebido de acordo com as 

necessidades ideológicas de uma cultura. Mesmo as palavras mais gerais são 

coloridas pelo contexto, de tal modo que, cumulativamente, elas contribuem para 

consolidar o registro. A categorização pelo vocabulário é uma parte integral da 

reprodução da ideologia. 

 Nossa impressão mais poderosa da experiência é de que ela consiste de 

'eventos' – acontecer, fazer, sentir, significar, ser e tornar-se. Todos esses eventos 

estão distinguidos na gramática da oração, continua o autor. A oração é também um 

modo de reflexão, de ordenação da variação infinita do fluxo de eventos. O sistema 

gramatical pelo qual isso é alcançado é o da Transitividade. O sistema de 

transitividade constrói o mundo da experiência em um conjunto manipulável de tipos 

de Processo. A análise da Transitividade pode, examinando as escolhas feitas no 

texto referentes a estados de ser, ações, eventos e situações referentes a dada 

sociedade, mostrar o viés e a manipulação envolvidas nessas representações. 

      Halliday (1994) sugere que os processos semânticos representados na 

oração têm potencialmente três componentes: o próprio Processo, que é expresso 

pelo grupo verbal da oração; os Participantes envolvidos no processo, realizados 

pelos grupos nominais da oração; e as Circunstâncias associadas com o processo, 

expressas por grupos adverbiais ou preposicionais. Halliday ainda sugere a 

classificação dos Processos, conforme representem ações, eventos, estados da 

mente ou estados de ser. Material, Mental e Relacional são os três tipos principais 

no sistema da Transitividade do inglês, referindo-se respectivamente a ações ou 

eventos do mundo externo, a experiência interna da consciência e os processos que 

classificam e identificam, respectivamente. Nos limites entre eles estão os 

Processos: Comportamental (que representa manifestações de atividades 

internas), Verbal (relações simbólicas construídas na consciência humana e em 

estados fisiológicos) e Existencial (processos relacionados à existência, resumidos 

no Quadro 1.  

 Faço, a seguir, um parênteses para tratar de um assunto relacionado aos 

Processos, ou seja, a transformação de verbos (ou adjetivos) em nomes, chamada 

nominalização. 
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Quadro 1:  Tipos de processos na GSF 

Processos Participantes ligados ao processo 

Material [responde à 

pergunta: O que fez?] 

João     quebrou     a mesa   com um soco 
Ator           Material             Meta           Circunstância 
 

Comportamental [um estado 

Mental intenso resulta em ação 
Material] 

Ele      [perdeu a cabeça e]   socou           a mesa 
Comportante                                 Comportamental     Alcance 

 

Mental [eventos que ocorrrem 

na mente] 

Eu                  entendi    o seu sofrimento 
Experienciador      Mental                Fenômeno 

 

Verbal [transmissão de 

mensagem por meio da língua] 

O rapaz     contou   -  me       sobre a difícil situação 
  Dizente           Verbal       Receptor            Verbiagem 

 

Relacional [estabelecem 

relação entre dois conceitos] 
João     continua     deprimido 
Portador   Relacional         Atributo 

 

Existencial [expressam a 

mera existência] 
Houve       motivos   com certeza. 
Existencial     Existente      Circunstancial 

 

            Fonte: HALLIDAY (1994)  

  

 

2.1.1.1    As escolhas léxico-gramaticais e a nominalização 

 
 Para Eggins (1994), o uso ou não de determinados recursos linguísticos não é 

acidental, mas é uma consequência funcional das diferenças situacionais no modo 

dentro do Registro. O Modo (mode), variável de Registro, pode ser alterado, 

conforme os exemplos a seguir: 

 

 (1)      Eu entreguei a redação atrasada porque minhas crianças ficaram doentes. 

 (2) A razão da entrega tardia da minha redação foi a doença de meus filhos. 

 

 Comparando os dois exemplos, vemos o mesmo conteúdo, o mesmo conjunto 

de ações e eventos do mundo real, realizados por duas formas linguísticas muito 

diferentes, e pertinentes a diferentes contextos, segundo Eggins. No exemplo (1), 

temos uma oração composta de duas sentenças:  

 

 (i)  Entreguei meu ensaio no final   

 (ii)   porque os meus filhos ficaram doentes  

 

●  As duas orações em (1) estão ligadas com o conectivo lógico (conjunção) 

"porque". 
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 Cada um dos exemplos descreve ações concretas ("entregar" e "ficar 

doente"), expressos por processos, realizados por atores humanos ("eu" e 

"meus filhos).   

●  No exemplo (2), no entanto, descobrimos que a mensagem foi de alguma 

maneira condensada para caber em apenas uma sentença. Isso foi 

conseguido transformando os processos (a) "entregar" e (b) "ficar doente" em 

nomes, em nomes abstratos. 

 

  (a)  entregar  →  entrega  

  (b)  ficar doente  →   doença  

 

●  O único Processo [verbo] que se tem agora é "ser". A transformação dos 

processos em nomes no exemplo (2) permite introduzir a relação lógica entre 

os dois eventos através de um substantivo "razão" (nominalização da 

conjunção "porque"), que agora se torna o ponto de partida da mensagem, o 

Tema da oração.  

● Finalmente, nossos atores humanos no exemplo (1) foram drasticamente 

rebaixados no exemplo (2): "eu e meus filhos" já não são Atores na sentença, 

mas apenas possuidores ("minha/meus").  

 

 Esse processo de nominalização, continua Eggins, que transforma itens 

lexicais em substantivos, acarreta consequências para outras partes da sentença. 

Assim, conjunções que são palavras de não-conteúdo, ao serem nominalizadas, 

passam a ser palavras-de-conteúdo.  

 Embora uma linguagem densamente nominalizada (packed) possa parecer 

pretensiosa e obscurecer o sentido, a motivação real por essa escolha gramatical é 

funcional, diz Eggins (1994). Ao escolhermos a nominalização em oposição a não 

nominalização (unpacked), conseguimos os seguintes efeitos, segundo  

Silva (2012): 

 

(i)  a nominalização proporciona abstração teórica e, assim, o distanciamento 

do escritor em relação ao leitor, com vistas a se posicionar como especialista do 

assunto e, desse modo, poder tomar as rédeas na argumentação corrente; 

(ii) a nominalização do verbo em nome escamoteia os participantes e as 
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 características do Processo, como o tempo e o modo); 

(iii) permite acrescentar ao substantivo resultante Atributos, em forma de termos 

 ou de oração adjetiva (expande o grupo nominal e aumenta a densidade 

 lexical); 

(iv) aumenta o nível de complexidade gramatical (condensa orações); 

(v)  (ii) e (iii) tornam o texto complexo, fato que coloca o autor numa posição de 

 expert e relega o leitor a uma posição de leigo. 

(vi) graças à nominalização, o substantivo agora pode ocupar o lugar de Tema da 

 oração, orientando a interpretação do leitor (FIGUEIREDO, 2006); 

(vii)  como Tema, contribui para organizar retoricamente o texto, não em torno de 

 participantes, mas em torno de ideais, razões e causas. 

 
 
2.1.2  A Metafunção Interpessoal 

 

 Na metafunção interpessoal, a oração, além de informar, está organizada 

como um evento interativo, envolvendo falante (ou escritor) e audiência, segundo 

Halliday. O significado Interpessoal abrange os sistemas gramaticais de:  

 

(a)  MOOD1 [função: INTERAÇÃO] - estabelece relações entre papéis de falante e 

 ouvinte, por meio de verbos modais ou  adjuntos modais e também o tempo 

 primário e a  modalidade.  

 
(b)  MODALIDADE [função: PESSOAL] - expressa a avaliação dos interlocutores 

 sobre o conteúdo da mensagem. Halliday (1985, p.163-164) menciona 

 também os epítetos atitudinais, que estudaremos quando tratarmos da 

 Avaliatividade. 

   

 Os tipos Interpessoais fundamentais de papel de fala são apenas dois, para 

Halliday (1994): dar e pedir. Além disso, esses tipos se relacionam com a natureza 

do produto permutado: será uma proposta, se se tratar de bens e serviços; será  

uma proposição, se se tratar de informação. Veja Quadro 2, que resume o sistema 

da modalidade. 

                                                      
1
 Mood tem sido traduzido por Modo, mas preferimos manter o termo original, já que a tradução 

coincide com a tradução (Modo) para Mode. 
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Quadro 2 - Modalidade 

DAR PEDIR Produto MODALIDADE 

Informação  
Proposição   → 
(Informação) 

 
Modalização 

probabilidade (epistêmica): 
talvez 

e.g. São duas horas. e.g. Quem é você? frequência: geralmente, sempre 

Bens e Serviços  
Proposta      → 
(Bens & Serviços) 

 
Modulação 

obrigação (deôntica): deve, 
precisa 

e.g. Deu-lhe flores. e.g. Me dá essa bola? desejabilidade: quero 
 

    Fonte: HALLIDAY (1994) 

 

 

2.1.2.1   A Metafunção Textual 

 

 A terceira metafunção, a Textual, trata do domínio do significado, diz 

Mathiessen (1995), construindo os significados Ideacionais e Interpessoais, para que 

a informação possa ser compartilhada pelo falante e seu interlocutor, 

proporcionando os recursos para guiar a permuta dos significados no texto. Assim, 

as condições textuais, tais como, tematicidade, novidade, continuidade, contraste e 

recuperabilidade são designadas  por sistemas textuais. Tema, foco informacional, 

elipse-substituição e referência fazem contribuições complementares, guiando os 

ouvintes no processo de construir sistemas instanciais a partir do texto.  

 

 

2.1.3     Língua e Contexto 

 

 O significado do discurso deriva somente da interação entre estrutura 

linguística e o contexto em que ela é usada. Assim, o analista do discurso deve estar 

preparado para documentar as circunstâncias nas quais o discurso acontece, 

considerando a sua relevância para a estrutura do texto. O analista deve estar bem 

informado e deve ter aprendido por experiência o modo como trazer o conhecimento 

relevante para o processo da interpretação. 

 Por outro lado, alguns fatos mostram que língua e contexto estão 

interrelacionados, diz Halliday. Mas quais feições desse contexto afetam o uso da 

língua? Para responder a essa questão, os sistemicistas lançam mão de dois 

conceitos: registro e gênero, referentes, ao contexto situacional imediato e contexto 

cultural, respectivamente. 
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 O registro descreve a influência das dimensões do contexto situacional 

imediato sobre a língua. Halliday (1978, 1985) sugere que os elementos do contexto 

que influem no uso da língua sejam somente três: (a) Campo (o assunto sobre o 

que a língua está sendo usada); (b) Relação (a interação entre os interlocutores)  e 

(c) Modo (o papel que a língua exerce na informação e na interação). As três 

variáveis contextuais de registro são organizadas, respectivamente, pelas 

metafunções Ideacional, Interpessoal e Textual da linguagem (HALLIDAY, 1978). 

 O gênero descreve a influência das dimensões do contexto cultural sobre a 

língua. Dessa forma o texto não é utilizado somente para explorar as formas 

gramaticais isoladas, mas tem-se o objetivo de analisá-lo como uma dimensão 

textual-discursiva, uma concepção sócio-interacionista de linguagem centrada na 

interlocução. Na GSF, Martin (1985, p. 25) oferece, para a noção de gênero, uma 

definição mais operacionável: "gênero é uma atividade organizada em estágios, 

orientada para uma finalidade na qual os falantes se envolvem como membros de 

uma determinada cultura". Diz ele que grande parte do choque cultural é de fato 

choque de gêneros. Menos tecnicamente (MARTIN, 1985, p. 248), ele diz que 

gêneros são como as coisas são feitas, quando a linguagem é usada para efetivá-

las. 

  

 

2.1.4    A relação entre macro e microestruturas 

 

 Segundo Li (2010), uma premissa básica de todas as formas da análise do 

discurso crítica é a compreensão de como as ideologias sociopolíticas ou 

socioculturais estão entrelaçadas com a língua e o discurso.  (VAN DIJK, 1993; 

FOWLER, 1996; FAIRCLOUGH, 1995 apud LI, 2010). Van Dijk (1993), por exemplo, 

tenta relacionar a noção macro da ideologia às noções micro dos discursos e das 

práticas sociais de um grupo, por meio do exame das escolhas léxico-gramaticais 

feitas no texto, estabelecendo, assim, um elo entre o social e o cognitivo, integrando 

a análise textual com processos de produção e de interpretação do discurso. Ele 

recorre a uma metodologia que se apoia na gramática-da-oração, para explicar o 

modo como os traços da estrutura superficial do texto comunicam ideologias 

específicas e identidades de grupo no nível profundo, elegendo, para tanto, o 

enquadre da Gramática Sistêmico-Funcional. 



24 
 

 

 Essa abordagem da análise unindo a ideologia ao discurso é especialmente 

útil no exame do uso do discurso por diferentes grupos a fim de comunicar 

ideologias específicas para membros do grupo ou fora do grupo. Além disso, essa 

abordagem permite ao analista ver como os membros de diferentes grupos sociais 

podem articular e defender discursivamente suas ideologias para servir aos 

interesses do grupo. Assim também, pode-se entender que diferentes grupos sociais 

são construídos e diferenciados no texto com base na língua e na ideologia, e que 

eles adquirem e reproduzem ideologias através do discurso. 

 

 

2.1.5    A Avaliatividade (Appraisal) 

 

Martin (2000, 2003) examina, no interior da metafunção interpessoal, o léxico 

avaliativo que expressa a opinião do falante (ou do escritor) sobre o parâmetro 

bom/mau. Ele se enquadra na tradição da GSF, e o sistema de escolhas usado para 

descrever essa área de significado potencial é chamado Appraisal (doravante 

Avaliatividade). 

 O sistema interpessoal têm sido gramatical em sua base, funcionando no 

nível da oração. A tradição-baseada-na-gramática tem focalizado o diálogo como 

uma troca de bens & serviços ou de informação, diz Martin (2000). O que tendeu a 

ser omitido pelas abordagens da GSF é a semântica da avaliação, isto é, o modo 

como os interlocutores estão se sentindo, os julgamentos que eles fazem, o valor 

que eles atribuem a vários fenômenos de sua experiência. A interação envolve mais 

que uma simples troca de bens e serviços ou de informação - como propõe a GSF - 

mas, também, Afeto (e.g. Estou tão feliz hoje.), Julgamento (e.g. Acho que ele foi 

muito injusto com o filho.)  ou Apreciação (e.g. Esta pintura do século XVI é uma 

verdadeira obra de arte.).  

 Martin (2000), então, propôs o conceito de Appraisal (doravante: 

Avaliatividade) para tratar da questão. A Avaliatividade é constituída por três 

principais sistemas: (1) ATITUDE, que envolve três sub-sistemas, a saber: Afeto, 

Julgamento e Apreciação; (2) COMPROMISSO, distingue entre enunciados 

heteroglóssicos ou dialógicos (nos quais se admite diversidade de opiniões, com 

implicação de conflito entre vozes;) e enunciados monoglóssicos (em que o escritor 

impõe sua opinião); (3) GRADAÇÃO, que trata dos recursos para intensificar ou 
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minimizar a força avaliativa. 

 Para o caso de a Avaliatividade acontecer de maneira implícita (A ALCA 

peitou os EUA), Martin postulou uma distinção importante entre Avaliatividade 

inscrita (explícita) e evocada (implícita), esta também conhecida como token de 

Atitude, uma informação revestida de significado avaliativo (e.g. Ela gosta de 

revistas sobre a vida de artistas da TV, enunciado que pode atribuir um Julgamento 

negativo ou positivo à pessoa citada, dependendo do contexto.). 

 

 

2.1.6    A Linguística Crítica 

 

 A Linguística Crítica emergiu como uma linguística instrumental na linha 

proposta por Halliday, desenvolvendo uma análise do discurso público criada para 

chegar à ideologia codificada implicitamente por detrás de proposições abertas, em 

particular no contexto das formações sociais. Os proponentes desse modelo 

linguístico, proposto por Fowler (1991), estão interessados em usar a análise 

linguística para expor representações falsas e discriminações em diferentes tipos de 

discurso público: jornais, propaganda política, documentos oficiais, regulamentos, 

gêneros formais como a entrevista, etc.  

 Para Fowler (1991), a Linguística Crítica está interessada no questionamento 

das relações entre signo, significado e o contexto sócio-histórico, procurando e 

estudando detalhes da estrutura linguística à luz da situação social e histórica de um 

texto, trazer, para o nível da consciência, os padrões de crenças e valores 

codificados na língua – que estão subjacentes à notícia e que são invisíveis para 

quem aceita o discurso como algo “natural”. 

 Qualquer coisa que é dita ou escrita sobre o mundo é articulada de uma 

posição ideologicamente particular: a língua não é uma janela límpida, mas um meio 

de refração e de estruturação e, como consequência, a visão do mundo resultante 

será necessariamente parcial, segundo Fowler. Nesse particular, é importante 

distinguir o significado experiencial (a informação, que se pretende neutra) do 

significado interpessoal (no caso da presente pesquisa: elementos explícitos ou não 

de persuasão). Para tanto, diz o autor, pode-se recorrer a estereótipos, fazendo 

referência em geral subjacentes  ao que se chama, na psicologia cognitiva e na 
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semântica, de “frame” - conhecimento de mundo. Esse princípio afirma que as 

pessoas trabalham com categorias mentais tácitas – os estereótipos – na 

classificação da experiência. Um estereótipo é um escaninho mental socialmente 

construído onde os eventos e as pessoas são classificados para que façam sentido: 

“mãe”, “patriota”, “executivo”, “vizinho”, de um lado, contra “hooligan”, “terrorista”, 

“estrangeiro”, de outro. É de importância fundamental notar que os estereótipos são 

criativos: eles são categorias que projetamos sobre o mundo para que ele faça 

sentido. 

 

 

2.2   Persuasão e Argumentação 

 

 O estudo da argumentação coloca-se no campo das chamadas "ciências da 

comunicação". Essa nova disciplina, ou melhor, essa interdisciplina, trata de tudo o 

que está relacionado com a formatação e o transporte das mensagens, bem como o 

significado social desses processos, diz Breton (2003). A argumentação implica a 

existência de um emissor - que ele chama de orador da mensagem,  e é constituída 

por uma opinião colocada com a finalidade de convencer, e um receptor, o outro, o 

público - chamado de auditório. Argumentar inscreve-se, então, no triângulo 

tradicional "emissor - mensagem - receptor", que as ciências da comunicação 

estudam em todas as suas formas. 

 Essa inscrição da argumentação e de seu estudo sistemático no campo das 

ciências da comunicação não é evidente, se considerarmos a juventude de uma 

disciplina que ainda procura suas referências, continua Breton. Ainda que 

numerosos trabalhos tenham sido consagrados aos mecanismos argumentativos 

desde a Antigüidade, é relativamente moderno o fato de que os consideremos como 

dependentes de uma análise em termos de comunicação. O saber neste campo 

ainda está por construir, não sobre as ruínas do passado, mas a partir de um novo 

olhar, diz o autor. 

 

 

2.2.1    Argumentação e Retórica 

 

O estudo da argumentação, como parte da antiga "retórica", foi feito durante 
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muito tempo por filósofos por um lado, e por especialistas literários da linguagem, 

por outro lado. Os filósofos sempre tiveram uma atitude ambígua com respeito à 

argumentação: eles se perguntam se a argumentação contém procedimentos que 

permitem chegar a provar a verdade ou a falsidade de uma proposição. A resposta 

negativa a essa questão ocasiona a rejeição, sobretudo de Descartes e de toda a 

tradição racionalista que nele se inspira. 

 Assim, na perspectiva de comunicação, diz Breton, pouco importa que a 

mensagem seja verdadeira ou falsa, pois trata-se, fundamentalmente, na maior parte 

dos casos, de opiniões que são argumentadas, e não de verdades ou falsidades. 

Essas questões são deixadas para a ciência, que tem melhores meios para defini-

las. A autonomia da argumentação está baseada entre opiniões, de um lado, e os 

enunciados suscetíveis de serem demonstrados pelas ciências, de outro lado. 

 Fazendo isto, continua Breton, reabilita-se a opinião, que será tratada não 

como uma crença sem consistência, nem de uma verdade pouco rigorosa, mas, sim, 

como a matéria da nossa vida cotidiana, o cimento de nossa adesão à vida e ao 

fundamento de nossas escolhas mais essenciais. Por exemplo, a crença nas 

virtudes da igualdade, que fundamenta escolhas em todas as áreas (na política, a 

igualdade dos votos), não é nem uma verdade nem uma falsidade, é uma opinião.  

Enquanto tal, a igualdade, como valor, é discutível. Podemos ou não aderir a ela 

com maior ou menor firmeza, podemos argumentar com rigor, mas ela escapa ao 

espaço da demonstração. O que nos leva a dizer: felizmente! Pois querer 

demonstrar cientificamente um valor só pode levar ao totalitarismo, diz Breton. 

 Foi preciso esperar até a década de sessenta, continua o autor, para ver 

renascer o interesse pela retórica. Essa década foi, ao mesmo tempo, o momento 

em que se começou a tomar consciência da importância e do poder das técnicas de 

influência e de persuasão desenvolvidas ao longo dos séculos, e a época em que a 

publicidade começou a invadir com força a paisagem social e cultural.  

 Nesse contexto, Porta (2000) explica a relação entre persuasão e 

argumentação. A argumentação tem início, necessariamente, com um problema que 

exige uma solução. Para tanto, formula-se uma hipótese de solução, que se tornará 

tese, uma vez evidenciada sua validade, o que equivale a dizer que a solução 

proposta será bem sucedida em termos persuasivos. Nesse processo, se houver 

mais de uma hipótese de solução, a tese implica um optar em que outras 

alternativas são descartadas; é aqui que os argumentos desempenham um papel 
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essencial: o que legitima a opção por uma determinada tese são os argumentos, diz 

Porta.  

 Por outro lado, o ensaio - como Vigner (1988) prefere denominar o chamado 

gênero dissertativo/argumentativo - é constituído de estágios, cada um com suas 

finalidades (MARTIN, 1984, p.25), e pode apresentar entre outros, os seguintes 

padrões estruturais, segundo alguns autores (THOMPSON, 2001; HOEY, 1994): (a) 

Hipotético-Real; (b) Problema-Solução; e (c) Pergunta-Resposta.  

 

 

2.2.2    Dialética-Pragmática 

 

 O desenvolvimento da pragmática leva historicamente a concepções de 

comunicação que forneceram respostas a questões para as quais as abordagens da 

lógica formal não haviam sido felizes, já que aplicadas a sentenças isoladas, 

representações abstratas e não-contextualizadas, afirma Oswald (2007). E, assim, 

hoje, a 'Pragma-dialectics' (ou Dialética-Pragmática), uma proposta de "lógica 

informal", de van Eemeren d Grootendorst (1984, 1992, 1996, 2004) (doravante 

Dialética-Pragmática - DP) é provavelmente um dos paradigmas mais influentes nos 

estudos da argumentação. 

 A propósito, ele se refere a Dascal (2005, p. 5), para quem o “nosso 

‘raciocínio natural’ desvia-se em geral das normas do raciocínio correto. Devemos, 

por isso, levar em conta “uma ampla série de modos de estender nosso 

conhecimento que não pode ser tratada pela lógica formal sozinha”. Uma das 

conseqüências dessas observações é bem direta: a lógica formal deve ser 

relacionada com outras abordagens, tais como a teoria  pragmática da 

argumentação. É essa precisamente a maneira como Eemeren e Grootendorst 

(1984, 1992, 1996, 2004)  vêem seu modelo, que denominaram "pragma-dialética". 

Eles começaram da – embora não se limitaram a – perspectiva pragmática, 

modelada pela idéia de que a linguagem é uma prática social, e que a comunicação 

se refere a fazer coisas, além de dizer coisas. Do ponto de vista da pragmática 

cognitiva, o significado pragmático é ainda mais: é sobre a recuperação de 

informação intencional, e não, ou não somente, padrões sociais de ação 

(SPERBER; WILSON 1995).   
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2.2.3    A Teoria de Toulmin 

 

 Lauerbach (2007) propõe uma metodologia que alia a abordagem de análise 

(crítica) do discurso a métodos de análise do argumento.  

 A argumentação é uma prática discursiva essencialmente dialógica: 

reivindicação e desafio, reivindicação e contra-reivindicação, são prototipicamente 

realizados de forma dialógica, dia a autora. Segundo a teoria de Toulmin (1958), 

cada uma de suas categorias teóricas aí envolvidas [de Reivindicação, Dados, 

Garantia, Qualificação, Refutação e Apoio] está potencialmente sujeita a desafios 

com respeito à sua validade. A seqüência de movimentos dialógicos, abaixo, foi 

reconstruída por Lauerbach a partir do modelo de Toulmin (cf. TOULMIN, 1958, p. 

94-107). Em relação a um dado Argumento, se seguirmos passo a passo, 

examinando os Dados oferecidos em seu apoio, por meio do exame dos elementos 

que asseguram sua Garantia, incluindo a Qualificação (por meio de avaliações feitas 

pelo autor), além do movimento entre refutação e apoio, poderemos aquilatar a 

validade ou não dessa Garantia para, finalmente, aceitar ou não a validade do 

Argumento.  

 

(a) Argumento: asserção pela qual nos comprometemos. [e.g. Tom é cidadão britânico.] 

(b) Dados: fatos que oferecemos para apoiar a reivindicação. [Ele nasceu nas Ilhas 

Bermudas.] 

(c) Garantias: registro, implícito, da legitimidade do passo envolvido para passar dos Dados 

para a Reivindicação (2006 [1958]: 143). [Há uma lei que garante essa 

reivindicação.]  

(d) Qualificação: inserção de um qualificador [Ele é certamente um cidadão britânico.]  

(e) Refutação: circunstâncias nas quais não se aceita a autoridade geral da garantia. [Mas 

seus pais não são cidadãos britânicos.]  

(f) Apoio: afirmações categóricas que são expressas quando refutador não aceita validade 

da Garantia. [A afirmação de que os estatutos sobre a nacionalidade britânica 

foram de fato transformados em lei.] (Toulmin, 2006 [1958]: 153). 

 

 Para Lauerbach (2007), a teoria da argumentação interessa à análise do 

discurso principalmente com respeito a dois conceitos: (a) o conceito de falácia ou 

raciocínio falho; (b) o conceito de entimema, ou premissa implícita de um argumento. 

Usando-se o entimema, a análise do discurso ganha um conceito e um 
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procedimento sistemático para a reconstrução de um tipo específico de significado 

implícito, ou seja, a premissa não-expressa de um argumento. O entimema é um 

silogismo abreviado, um argumento incompleto ao qual a audiência provê 

inconscientemente a premissa que falta. 

 O construto teórico do entimema permite ao crítico examinar a interação entre 

um falante, um texto e uma audiência. "Na criação e na resposta a entimemas, 

falante e audiência revelam suas crenças e valores não-declarados; revelam sua 

ideologia ou ‘filosofia implícita’ sobre a natureza da realidade, a natureza de sua 

comunidade e a concepção das relações sociais apropriadas” (GILI; WHEDBEE, 

1997, p. 171-172). 

 A premissa implícita, subjacente, é freqüentemente expressa lingüisticamente 

em forma condensada via conjunções de contraste, causa, condição, concessão, 

comparação ou graduação (e.g. Ele é pobre, mas é limpinho.). Esses silogismos 

abreviados baseiam-se em premissa avaliativa (Todo pobre é sujo.), que é 

pragmaticamente inferido pelos falantes, graças ao conhecimento partilhado entre 

eles. Premissas não-expressas são reconstruídas na presente análise pelos passos 

dialógico-hipotéticos do esquema de argumentação proposto por Toulmin (1958).  

 

 

2.2.4   As falácias 

 

 Para tratar das falácias recorro a Bardone e Magnani (2010). É difícil chegar a 

uma lista definitiva e completa de falácias típicas, afirmam eles, e assim acatam a 

lista fornecida por Woods (2004, p. 20), que lista 18 itens - a chamada Gangue dos 

Dezoito, mas os autores concentram-se em 3 delas: argumentum ad hominem 

(argumento contra a pessoan), argumentum ad verecundiam (apelo à autoridade), 

argumentum ad populum (apelo à popularidade ou por estar na moda). Essas três falácias 

são consideradas como exemplos de uma categoria mais ampla chamada ignoratio 

elenchi (WALTON 2004). As três falácias empregam um padrão geral de raciocínio 

baseado na introdução de alguma irrelevância que não se referem ao assunto em 

discussão. 
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2.2.4.1  Argumentum ad verecundiam 

 

 O argumentum ad verecundiam está baseado no apelo a uma autoridade 

para apoiar ou promover um certo posicionamento e não outro. Um público bem 

informado, diz Keen, não deveria depender de amadores, mas confiar apenas nos 

intermediários talentosos, como editores e jornalistas profissionais. Keen dá o 

seguinte exemplo, que diz respeito a um filme de oitenta minutos sobre as teorias 

de conspiração do 11/09, que circulou na Internet alguns anos atrás chamado 

Loose Change:  

 

As “alegações” feitas por Loose Change foram completamente 

descartadas no relatório final da Comissão do 11/09, um relatório que 

tomou dois anos para ser compilado, custou 15 milhões de dólares, e foi 

escrito por dois governadores, quatro congressistas, três ex-funcionários 

da Casa Branca, e os dois conselhos especiais (KEEN 2007:69). 

 

A alegação de Keen é uma falácia baseada no apelo aos experts. É falaciosa 

porque ele não rejeita a teoria apresentada no filme referindo-se às evidencias e 

incoerências; ele simplesmente afirma que a teoria de conspiração apresentada no 

filme é falsa, porque a Comissão do 11/09 relatou exatamente o contrário. Para 

promover essa opinião, ele simplesmente lista alguns detalhes relacionados ao 

relatório, por exemplo, o custo da comissão, sua composição, e duração. 

Obviamente, todos esses detalhes não podem constituir evidências 

comprobatórias para avaliar o que realmente aconteceu naquele dia.  

           De forma geral, o argumentum ad verecundiam segue um padrão comum 

de raciocínio que pode ser assim descrito: 

 

            - Uma certa pessoa P pensa que b seja verdadeiro; 

            - Acredita-se que P seja um expert na área a qual b pertença;   

            - Então, nós temos uma boa razão para pensar que b é verdadeiro 

 

          Mas geralmente, o fato de as pessoas preferirem aqueles que são 

publicamente reconhecidos e considerados experts em seus respectivos campos é 

fundamental para facilitar uma grande variedade de atividades. Considere, por 
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exemplo, a aprendizagem: aprender é um processo que não seria possível sem 

uma certa relação entre o instrutor e o aprendiz. Uma vez que nós não podemos 

conhecer tudo e adquirir todas as informações para fazer um julgamento correto, 

geralmente tomamos comentários ou sugestões que vêm de pessoas que 

consideramos; e isso é um apelo aos experts. 

          Na ciência, também se emprega o argumentum ad verecundiam 

frequentemente. Considere por exemplo o chamado “efeito Mateus”, denominado 

assim por causa do Evangelho de Mateus: os seres humanos tendem a “dar mais 

crédito a pessoas já famosas”. É importante observar que o argumentum ad 

verecundiam diz respeito a outras pessoas, mas também a objetos inanimados 

como aqueles que utilizamos no dia-a-dia. Por exemplo, geralmente damos por 

aceitos os primeiros resultados que obtemos de um site de busca da Web como o 

“Google” ou o “Yahoo!”. Quando visitamos um lugar novo, fazemos uso de auxílio 

externo como um planejador de rotas, um GPS, mapas, e/ou orientações. Algumas 

vezes, preferimos seguir as placas e orientações encontradas nas ruas ao invés 

de confiarmos em nossa memória. 

 

 

2.2.4.2   Argumentum ad hominem 

 

 Alguns meses atrás, o Canal 4 da Grã-Bretanha transmitiu um documentário 

sobre o aquecimento global chamado O Grande Golpe do Aquecimento Global. O 

documentário imediatamente levantou dúvidas sobre a sua confiabilidade 

científica. Contra a tese apresentada no documentário, Bill Butler investigou o 

histórico dos experts que foram entrevistados no filme e que alegaram que a teoria 

do aquecimento global era uma farsa baseada em ciência não confiável. Ele então 

relacionou os currículos desses 'pretensos' experts que apareceram no filme e 

teve conhecimento de que um deles, Singer, aposentara-se da Universidade de 

Virgínia e não tivera um único artigo aceito para publicação científica por 20 anos. 

Seu trabalho principal versara sobre contratos de interesse comercial para 

comprometer pesquisas científicas sobre o meio-ambiente e questões de saúde 

[...]. 

 Na realidade, esse tipo de argumentação é falaciosa, uma vez que introduz 

algumas informações irrelevantes na discussão da questão sobre o aquecimento 
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global. Se o expert está ou não na folha de pagamentos de uma companhia de 

energia não pode constituir uma base comprobatória de evidência para 

argumentar a favor ou contra o aquecimento global (WALTON 2004). Na verdade, 

outras provas não importam aqui, por exemplo, a concentração de CO2 na 

atmosfera, a atividade solar, os dados históricos de temperatura global, e assim 

por diante. Provar que alguém é um pseudocientista ainda não prova que o que 

ele diz esteja errado. 

          De forma geral, o argumentum ad hominem segue esse padrão comum: 

 

            - Uma dada pessoa P acredita em b; 

           - informação desfavorável sobre P é apresentada; 

           - Então, b não é aceitável. 

 

 Entretanto, embora um ataque pessoal não prove nada sobre a questão em 

discussão, da perspectiva de um agente prático, tais informações irrelevantes 

podem tornar-se um recurso valioso. É claro, essa é uma estratégia prudente que 

é selecionada sob condições de limitada informação. Uma vez que não podemos 

examinar todos os detalhes da teoria do aquecimento global, temos de depender 

da palavra de outros; portanto, estamos mais inclinados a apoiar a opinião 

daqueles que são – ou parecem ser – mais confiáveis. 

 

 

2.2.4.3 Argumentum ad populum 

 

 As pessoas tendem a acreditar naquilo em que a maioria acredita. 

Considere o seguinte caso. Atualmente, a mudança climática tem atraído muita 

atenção de várias organizações políticas. A relação entre cientistas e políticos tem 

se tornado cada vez mais saliente, dada a ameaça que o aquecimento global pode 

oferecer para a raça humana inteira. Agora suponha que uma pessoa viesse a 

alegar: "Não há publicações científicas negando o aquecimento global. Portanto, 

eu acho que o aquecimento global esteja realmente ocorrendo e nós deveríamos 

agir para prevenir futuros danos". 

 Esse é um exemplo de argumentum ad populum. Essa falácia está baseada 

no apelo àquilo que a maioria das pessoas diz: nesse caso, o argumento está 
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meramente baseado no apelo ao consenso entre os cientistas. Esse argumento 

pode ser retomado dessa forma: 

 

            - A maioria das pessoas M pensa que b seja verdade; 

            - então, temos uma boa razão para pensar que b seja verdadeiro. 

 

 Esse tipo de argumento é falacioso por duas razões principais. Primeiro, até 

mesmo cientistas podem estar errados, porque a ciência é falível. Em segundo 

lugar, o fato de toda comunidade científica ter concordado com uma determinada 

teoria é uma declaração que não tem nada haver com o aquecimento global; não 

há uma ligação causal entre o consenso científico e o aumento da concentração 

de CO2 na atmosfera por exemplo. Do ponto de vista científico, é simplesmente 

irrelevante. 

          Entretanto, o apelo ao consenso entre cientistas é ainda atraente e sedutor. 

Por exemplo, acredita-se que cientistas sigam métodos científicos, que têm sido 

provados por mais de cinco séculos como sendo uma das mais confiáveis 

instituições na produção e na transmissão de conhecimento. A ciência mostra uma 

série de procedimentos públicos que deveriam diminuir o impacto negativo das 

preocupações não-científicas; os artigos publicados nas melhores revistas 

científicas internacionais são avaliados por especialistas, resultados de 

experiência não podem ser mantidos em segredo, mas devem ser apresentados 

publicamente, etc. 

          A questão da confiabilidade é, portanto, crucial para pessoas como nós, que 

não podem examinar todos os relatórios e resultados que são mensal ou até 

mesmo diariamente publicados em periódicos ou revistas científicas 

especializadas.  

 

 

2.2.5   Os Modos Textuais 

 

 Os Modos Textuais são elementos constitutivos dos quais o discurso, em 

suas várias formas de gênero, é construído, Diz Reynolds (2000). Há sete desses 

Modos, agrupados em três macrofunções: 'representacional', 'interpessoal' e 

'metadiscursivo'. Há três Modos Representacionais: descrição, narração e 
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argumentação; e três Modos Interpessoais: diretivo (mandar fazer coisas, como e 

quando); intencional (anunciar planos e fazer promessas) e fático (estabelecer e 

manter a polidez - no amplo sentido pragmático - com outros). Há apenas um Modo 

Metadiscursivo, e tem a função de monitorar o discurso, continua o autor. O Modo 

Metadiscursivo é realizado por meio de várias formas de trabalho de reparo (cf. 

SCHEGLOFF et al. 1977) e consiste de comentários (pelo falante ou pelo ouvinte) 

mais sobre o modo como o discurso se processa do que com o que é dito ou escrito. 

Na presente pesquisa, serão enfocados o Modo representacional, bem como o 

interpessoal/diretivo, estes, quando da análise da modalidade.  

  

Quadro 3 - Modos Textuais 

Representacional Interpessoal Metadiscursivo 

Narração – Descrição - Argumentação diretivo - intencional - fático metadiscurso 

           Fonte: REYNOLDS (2000) 
 
 

       Em termos representacionais, a função de um texto persuasivo é comentar, 

via modo argumentativo, os eventos correntes, expressos através dos modos 

narrativos e descritivos. Nas palavras de Vestergaard (2000, p.102):  

[...] um artigo prototipicamente de destaque é um texto que descreve um 
problema corriqueiro, tipicamente político, sugere uma ou duas soluções, e 
pesa seus méritos relativos à luz de possíveis conseqüências. O artigo de 
destaque prototípico será [...] persuasivo ou expositivo, dependendo se 
contem apelo direto para a adoção da solução propagada. 

  

 Em termos dos modos textuais, o editorial é predominantemente um modo 

argumentativo fundido com a narrativa e a descrição. A razão para tal fusão deriva 

da necessidade de apoiar o argumento com evidência. Isso porque a natureza da 

verdade das afirmações expressas no discurso deve passar pelo seguinte teste: a 

verdade é verificável literalmente ou não? Se a resposta é “sim”, então é narração 

ou descrição; se “não”, é argumentação. Kitis e Milapides chamam a persuasão em 

que o Modo argumentação se funde com os demais Modos de “crypto-

argumentaçao” – a argumentação secreta, camuflada na narração e na descrição. 

 Os três Modos Representacionais podem ser distinguidos uns dos outros da 

seguinte maneira. (a) a argumentação difere dos demais pelo seu status de 

afirmação da verdade. Tanto a narração quanto descrição expressam estados de 
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coisas que são de algum modo objetivamente verificáveis. A argumentação, porém, 

é uma expressão de opinião, e como tal não é verificável. A argumentação tem 

várias sub-funções que incluem a expressão de avaliações, predições e hipóteses. 

Acima de tudo, a  argumentação serve a função de persuadir. (b) a narração difere 

da descrição, pois o primeiro focaliza e expressa, mais fundamentalmente, alguma 

mudança de estado no estado das coisas: ele constitui o evento mínimo. A descrição 

expressa algum estado de coisas tal como é (ou era, ou será), sem nenhum foco de 

mudança de estado. É a conhecida distinção entre 'dizer o que aconteceu' (narrativa) 

e 'dizer o modo como as coisas são' (descrição).   

        Outra característica de todo o discurso, segundo Reynolds, é a mistura dos 

Modos Textuais - que ele denomina de fusão, que pode acontecer de duas formas: 

fusão linear, em que um modo segue o outro em uma relação sucessiva, e fusão 

escalada, em que dois modos realizam-se simultaneamente. A mistura de Modos 

Textuais está ilustrada no exemplo (1): narrativo (itálico); descritivo (sublinhado) e 

argumentativo (negritado).  

 

(1) Cheguei a Seattle à noitinha e fiquei no King's Inn, meu hotel molambento na Quinta 

Avenida, dois blocos acima das feias colunas dóricas do hotel Westin, o QG da delegação 

comercial americana e, nas noites de terça e de quarta, no arranha-céu casebre de Bill 

Clinton (St. Clair, 1999, p. 82).  

 

 A oração de abertura no modo narrativo, descrevendo as mudanças de 

estado no evento: a chegada do autor à cidade e daí um local específico nessa 

cidade. O modo descritivo se evidencia na localização do King's Inn ('dois blocos 

acima...'), e os detalhes verificáveis do hotel Westin ('colunas dóricas'; QG da 

delegação comercial dos EU'; ‘arranha-céu’, e o lugar onde o presidente Clinton 

ficou duas noites). A mistura da narrativa com a descrição é linear, e nelas o autor 

inseriu dois epítetos avaliativos negativos - 'molambento' e 'feio' e um substantivo 

avaliativo negativo 'casebre'. Como elementos avaliativos, esses são parte do modo 

argumentativo, e exemplifica um processo de fusão escalada: exemplos de 

descrição-no-argumento.  
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2.2.5.1   Dificuldade na caracterização dos modos textuais 

 

 Diz Reynolds (2000) que nem sempre é fácil distinguir o modo descritivo do 

narrativo. De fato, essa é uma dificuldade que senti durante a análise dos dados, e 

acredito que ela ocorra em geral devido a fusão escalada entre os modos. Para 

cumprir a tarefa referente a essa distinção, recorri a alguns autores, dos quais trago 

a proposta de Adam (1992). Resumo a seguir as características de cada modo 

textual no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Os modos textuais: características 

 Elementos Composicionais Marcas Linguísticas 

1. NARRAÇÃO: Percepção de 
fenômenos no contexto 
temporal. 

Situação inicial, complicação, 
peripécias, resolução, situação 
final  

Verbos de ação, verbos 
dicendi, tempo pretérito (perf., 
imperf.., + q.perf.) 

2. DESCRIÇÃO: Percepção de 
fenômenos no contexto 
espacial. 

Propriedades do descrito e 
suas partes 

Verbos de estado, Indicativo 
presente ou imperfeito, 
adjetivação, vocabulário 
concreto e técnico. 

Fonte: Adam (1992) 

 

 Passo, a seguir, para o capítulo da Metodologia, em que explicito os dados 

que serão analisados com a finalidade de examinar os recursos persuasivos usados 

pelo texto partidário dos alimentos transgênicos e pelo que se contrapõe a ele.  Mas, 

antes, apresento o Quadro 5, em que resumo as teorias até aqui apresentadas. 

 

Quadro 5 – Resumo das teorias que embasam a análise 

A PERSUASÃO NA PROPAGANDA DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS: 
 Uma abordagem Sistêmico-Funcional 

Gramática Sistêmico-Funcional Persuasão e Argumentação 

Gênero e Registro Argumentação 

Metafunção Ideacional: Processos Dialética-Pragmática 

Metafunção Interpessoal: Avaliatividade e Modalidade Teoria de Toulmin 

Relação entre estruturas macro e micro Falácias 

 Linguística Crítica: Ironia Modos Textuais [Metafunção Textual] 
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3.   METODOLOGIA 

 

 

3.1   Dados 

 

 Serão analisados os seguintes textos: 

 
(a) Website Dow AgroSciences (2012) 
 Titulo: "Guia de Sementes 2012" 
 Link:  
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh_03e7/0901b803803e758c.p
df?filepath=/013-02062.pdf&fromPage=GetDoc 
 
 
(b)  Website Greenpeace (2014) 
 Título: "Ruim para o Produtor e para o Consumidor" 
 Link: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Transgenicos/ 

 

Nota:  Os textos, por serem muito longos, serão analisados apenas em parte. Mas 

eles se encontram na íntegra nos Anexos A e B. O critério para esta escolha 

baseou-se na semelhança entre número de palavras: 277 palavras para o texto: 

“Guia de Sementes 2012” (excluindo trechos não analisados) e 290 para o texto 

“Ruim para o Produtor e para o Consumidor”. Desses totais, deixamos de analisar 

(embora continue constando no quadro da análise, para constar como  co-texto),  

respectivamente: 154 palavras e 170 palavras, o que fez resultar  em 431 palavras 

para o texto da Dow e 460 para o texto do Greenpeace. 

 
    

3.2     Procedimentos de Análise 

  

 Com o objetivo de examinar a persuasão que percorre as propagandas de 

alimentos transgênicos, devo responder as seguintes perguntas: (a) como é feita a 

persuasão no texto pró-alimento transgênico e no texto anti-alimento transgênico? 

(b) Em que situações predominam a explicitude ou a implicitude dessa persuasão? 

(c) que outros recursos contribuem no processo persuasivo? Para tanto, as 

propagandas serão analisadas, seguindo os seguintes passos, examinando-se, em 

partes separadas A e B.  

 A parte “A” contribui com a análise da microestrutura das escolhas léxico-

http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh_03e7/0901b803803e758c.pdf?filepath=/013-02062.pdf&fromPage=GetDoc
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDAS/dh_03e7/0901b803803e758c.pdf?filepath=/013-02062.pdf&fromPage=GetDoc
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Transgenicos/
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gramaticais que permitirão desvelar a ideologia subjacente ao texto, na 

macroestrutura do discurso (LI, 2010). Os textos serão examinados quanto a:  

A.1 o sistema da Transitividade - para verificar as escolhas léxico-gramaticais 

 feitas para realizar a informação contida nas propagandas com vistas a 

 persuadir o leitor – será analisado logo abaixo do trecho em foco: os 

 Processos em maiúscula. O tipo do Processo é repetido no quadro à direita 

 para facilitar a visualização e respectiva quantidade. As nominalizações serão 

 indicadas por (nom). Os Participantes e as Circunstâncias só serão indicados 

 em casos em que forem necessários para o entendimento da análise; 

A.2 a Modalidade e a Avaliatividade -  para verificar como é feita a interação entre 

 a empresa e os leitores, com base em elementos interpessoais de persuasão 

 serão analisadas na linha seguinte a da Transitividade. Os termos avaliados 

 serão sublinhados e negritados. 

 Vejamos um exemplo:  

 

A Dow AgroSciences  ESTÁ presente em mais de 140 países e [ela]      É  
                                                 Relacional                                                                               Relacional 

R 
R 

                                                                Avaliatividade Social(+) 

 

 

 A parte B refere-se à descrição da organização retórica de gênero, e implica 

uma análise que determina as metas comunicativas específicas do texto, 

segmentando as unidades discursivas que revelam uma meta comunicativa 

específica. Cada um dos estágios que representam essas metas comunicativas 

estão interligadas a uma meta comunicativa mais global e geral do gênero como um 

todo. Assim, os textos serão examinados no que se referem: (a) aos estágios de 

gênero e suas finalidade; e (b) aos modos textuais que os constituem.  

 Os textos serão divididos em estágios, e colocados obedecendo a sequência 

em que aparecem, em um quadro com divisões: (i) na vertical, referente a cada 

estágio, e (ii) divisões na horizontal, referente às classificações de cada estágio. 

Vejamos um exemplo: 

 

TEXTO 
Estágio e finalidade do 

gênero 

AgroSciences está presente em mais de 140 países e é uma das líderes mundiais 
em pesquisa e desenvolvimento de sementes, óleos saudáveis, biotecnologia e 
produtos agrícolas para o controle fitossanitário. [..] 

Apresentação da Dow 
AgroSciences 
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Discussão: segundo o modelo de Toulmin, há uma reivindicação da empresa Dow AgroSciences, que se afirma 

e se mostra como uma das líderes mundiais em pesquisa e desenvolvimento de sementes e outros produtos.  

  

Quanto aos modos textuais - descritivo, narrativo, argumentativo – cuja 

relação no texto constitui a crypto-argumentação (KITIS, MILAPIDES, 1997), na qual 

se baseia a persuasão, terá as seguintes indicações: o modo descritivo será 

sublinhado; o narrativo em itálico; e o argumentativo em negrito. No caso de fusão 

escalada – em que dois ou três modos se sobrepõem, haverá incidência das 

respectivas indicações. Veja exemplo no quadro abaixo. 

 A discussão sobre os tipos de argumentos, os entimemas e as falácias – com 

apoio na proposta de Toulmin - será feita na Discussão que se segue à  análise.  

 

PARA A SUA PRODUTIVIDADE CONTINUAR CRESCENDO, NOSSA TECNOLOGIA NÃO PARA DE AVANÇAR  

 

AgroSciences está presente em mais de 140 países e é uma das líderes mundiais em pesquisa e 
desenvolvimento de sementes, óleos saudáveis, biotecnologia e produtos agrícolas para o controle 
fitossanitário. Em constante evolução, não para de inovar, lançando produtos de alta performance, 
qualidade e baixo impacto ambiental. 
 

Comentário: O estágio inicia-se com uma descrição da AgroSciences, mas já incluindo uma fusão escalada com 

argumento em negrito ("saudáveis" e "controle fitosanitário") (REYNOLDS, 2000). Segue-se trecho narrativo, 

também em fusão escalada com argumento, em negrito. A persuasão conta, assim, com uma base de fatos 

verificáveis - descrição e narração - para inserir elementos argumentativos, ou seja, o posicionamento da 

empresa, na tentativa de enfraquecer possíveis questionamentos. 

 

 

 Os dois textos: “Guia de Sementes 2012”, da Dow AgroSciences; e “"Ruim 

para o Produtor e para o Consumidor", do Greenpeace, serão examinados 

sequecialmente pelos critérios de A e a seguir pelos critérios de B. Finalmente, será 

feita a Discussão Geral dos Resultados.  
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4.      ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 

 Inicio o capítulo com a análise do texto "Guia de Sementes 2012", da Dow 

AgroSciences, primeiramente em relação: (i) Análise da Transitividade, da 

Modalidade e da Avaliatividade; e a seguir  (ii) aos estágios de gênero e aos modos 

textuais.   

   

 

4.1   Análise de "Guia de Sementes 2012” (Dow AgroSciences) 

 

 Apresento, a seguir, na íntegra, o texto da Dow AgroSciences, intitulado “Guia 

de Sementes 2012”. 

 

Quadro 6 - “Guia de Sementes 2012” (trecho com as primeiras 301 pals.) 

 
DOW AGROSCIENCES – Guia de semenstes 2012 

PARA A SUA PRODUTIVIDADE CONTINUAR CRESCENDO, NOSSA TECNOLOGIA NÃO PARA DE AVANÇAR 

 
A Dow AgroSciences está presente em mais de 140 países e é uma das líderes mundiais em 
pesquisa e desenvolvimento de sementes, óleos saudáveis, biotecnologia e produtos agrícolas para 
o controle fitossanitário. Em constante evolução, não para de inovar, lançando produtos de alta 
performance, qualidade e baixo impacto ambiental.  
 
Seu portfólio conta com híbridos de milho, milho especial, sorgo, girassol, sementes de soja e óleos 
saudáveis. Além de híbridos de milho com Herculex* I e convencionais, disponibiliza a nova 
tecnologia HR, o milho Herculex I Roundup Ready® 2, aliando o melhor controle das principais 
pragas da cultura do milho com a característica de tolerância ao glifosato. Tudo para oferecer 
inovação e gerar aumento de produtividade de maneira segura, estável e duradoura. 
 
O HERCULEX* I garante um alto nível de proteção à lavoura do produtor promovendo o controle 
efetivo das principais pragas do milho como Lagarta-do-cartucho, Broca-do-colmo, Lagarta-elasmo e 
efeito de supressão em Lagarta-rosca e Lagarta-da-espiga. Age em toda a planta, durante todo o 
período de cultivo, assegurando que os híbridos alcancem o máximo potencial de produtividade. Os 
híbridos com Herculex* I não exigem nenhum manejo especial, além do já utilizado no cultivo de 
milho de alta performance.  
 
• Age em toda a planta, protegendo-a da emergência à colheita. 
• Atua sobre as pragas antes que causem danos. 
• Facilita o manejo da cultura com melhor gerenciamento de atividades agrícolas. 
• Proporciona melhor qualidade de grãos. 
• Maximiza o potencial de rendimento, pois a planta não sofre com o ataque das lagartas. 
• Oferece flexibilidade. 
 
 
MILHO ROUNDUP READY® 2 
O milho Roundup Ready® 2 (NK603) possui a característica de tolerância ao glifosato, tecnologia de 
propriedade exclusiva da Monsanto Technology LLC , aprovada pela Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio), conforme o Parecer Técnico no 1596/2008. O milho Roundup Ready® 2 
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foi desenvolvido como uma opção de controle das plantas daninhas na cultura do milho (WILLIAMS 
et al., 2000). Com a introdução do milho Roundup Ready® 2, uma nova oportunidade de manejo é 
oferecida ao mercado.  
 
 
Benefícios 
• Permite aplicação sequencial no controle de plantas daninhas quando necessário. 
• Menor risco em situações climáticas adversas. 
• Redução no intervalo entre a adubação de cobertura e a aplicação do herbicida. 
• Alta seletividade sem fitotoxicidade. 
• Excelente controle e amplo espectro. 
• Menor impacto ambiental. 
 
BIOTECNOLOGIA - HR  
MILHO HERCULEX*I 
Roundup Ready® 2 
Proteção contra insetos e tolerância ao glifosato incorporada em um único híbrido de milho. 
 
Benefícios 
• Proteção contra insetos incorporada à própria planta. 
• Híbridos de milho com tolerância ao glifosato. 
• Maior qualidade de grãos. 
• Maior produtividade com rentabilidade. 
 

 

 

4.1.1   Análise da Transitividade, da Modalidade e da Avaliatividade de "Guia de 

Sementes 2012” 

 

 Passo a classificar os Processos, Participantes e Circunstâncias do Sistema 

da Transitividade (na primeira linha após cada linha do texto), e, a seguir, na linha 

seguinte, classifico a Modalidade e a Avaliatividade, distinguindo os seus 

subsistemas (a Avaliatividade negativa será indicada com (-) e a positiva com (+); 

Quanto à Graduação, seu aumento será indicado com (↑); sua diminuição, com (↓).   

NOTA:  Por repetitivo, decidimos não analisar aqui alguns trechos do texto: (a) Os resumos dos 
benefícios, além do último estágio, aquele referente à explicação da Biotecnlogia - HR. 
 

 

Quadro 7: Análise da Transitividade, da Modalidade e da Avaliatividade  

DOW AGROCIENCES - Sementes e Biotecnologia 
 

PARA A SUA PRODUTIVIDADE CONTINUAR CRESCENDO, NOSSA TECNOLOGIA NÃO PARA DE 

AVANÇAR  
 

A Dow AgroSciences  ESTÁ      presente em mais de 140 países  e [ela]   
                 Portador                   Relacional                                

R 
 

                                                                   Avaliatividade Social(+) 
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É           uma das LÍDERES mundiais    em PESQUISA e DESENVOLVIMENTO  
Relacional                    Material (nom)                            Material (nom)       Material (nom)                                                                                     

R 
3 M 

                                    Avaliação Social(+)                              Avaliação Social(+) 

 
 

de sementes, óleos saudáveis, biotecnologia e produtos agrícolas  
                                    

 

                                 
 

para o CONTROLE fitossanitário. 
                Material (nom)               

M 

                Avaliação Social(+) 

 

Em constante EVOLUÇÃO,       não   PARA          de    INOVAR,      LANÇANDO  
                            Existencial (nom)           Material                            Existencial                 Material                              

2 M  
2 E 

                  Avaliação Social(+)      Avaliação Social(+)      Avaliação Social(+)         

 
 

produtos de alta performance,      qualidade e      baixo impacto ambiental. 
                                                                            

 

                   Avaliação Social(+)        Avaliação Social(+)              Avaliação Social(+)        
 

 

 
Discussão: 

6 Pr. Materiais: referentes a ações positivas da Dow AgroSciences; 

2 Pr. Existenciais: A empresa traz novidades benéficas à produção de grãos; 

2 Pr. Relacionais: A Dow em posição de liderança mundial. 

Todos têm Avaliação Social positiva.  

Notemos o tom monoglóssico, sem negociação, sem modalização. 

5 nominalizações: dão o tom de distanciamento entre escritor e leitor e, assim, auxiliam na força 

persuasiva da propaganda. 

 

 
 

Seu portfólio CONTA com [= possuir] híbridos de milho, milho especial, sorgo,  
                       Relacional                                                  R 

                  Avaliação Social (+) 

 
 

girassol, sementes de soja e óleos saudáveis. 
 

 

                                           Avaliação Social (+) 

 
 

Além de híbridos de milho com Herculex* I e convencionais, DISPONIBILIZA M 

                                                                                                                                     Material  

                               Avaliação Social (-)         

 

 

a nova tecnologia HR,   o milho Herculex* I Roundup Ready® 2,  
                                                                               
    Avaliação Social (+)                                   Avaliação Social (-)                                
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ALIANDO o melhor CONTROLE das principais pragas da CULTURA  
  Material                          Material (nom)                                                     Material (nom)                                                                                     

3 M  

                                             Avaliação Social (+)                        Avaliação Social (+) 

 
 

do milho    com a característica de TOLERÂNCIA  ao glifosato.  
                                                                           Comportamental (nom)                                                                                C 

              Avaliação Social (+)                                                            

 
 
 

Discussão:  

4 Pr. Materiais: A Dow AgroSciences como Ator de ações positivas. 

1 Pr. Relacional: A Dow como Portadora de Atributos positivos. 

1 Pr. Comportamental: força para enfrentar o glifosato. 

Veja como a propaganda inclui elementos avaliados negativamente. Eles entram discretamente no 

texto ou como termo meramente acessório (um adjunto adverbial: “Além dos híbridos ...”, uma 

Circunstância); ou como aposto - explicação de algo que recebeu avaliação positiva (“nova 

tecnologia”): “o milho Herculex* I Roundup Ready® 2”.  

Tom monoglóssico. 

3 nominalizações.   

 

 
 

Tudo para   OFERECER   INOVAÇÃO   e   GERAR  AUMENTO [=aumentar]  
                              Material        Existencial (nom)               Existencial (nom)                                                                                                     

M  
2 E 

  Avaliação Social (+)                              Avaliação Social(+)                  Avaliação Social(+) 

 
 

de PRODUTIVIDADE       de maneira segura, estável e duradoura. 
                Material (nom)                                                                

M 

      Avaliação Social (+)                                       Avaliação Social (+)                                                                                                           
 

 

 
 

Discussão:  

2 Pr. Materiais: A Dow oferece produtos avaliados positivamente. 

2 Pr. Existenciais: A Dow como geradora de produtos de qualidade.  

Todos com Avaliação Social positiva. 

Tom monoglóssico. 

3 nominalizações.  

 

 
 

O HERCULEX* I GARANTE   um alto nível de PROTEÇÃO à lavoura do 
produtor  
          Ator                      Material                                           Material (nom)                                                                                                 

  
2 M 

                           Avaliação Social (+)                         Avaliação Social (+)  

 
 

PROMOVENDO     o CONTROLE efetivo  das principais pragas do milho  
      Material                      Material (nom)                                                                                                                               

 
2 M 
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Avaliação Social (+)          Avaliação Social (+)                   Avaliação Social (-) 

 
 
 

como Lagarta-do-cartucho, Broca-do-colmo, Lagarta-elasmo    
                                                             Meta 

 

                                      Avaliação Social (-) 

 
 

e efeito de SUPRESSÃO    em Lagarta-rosca e Lagarta-da-espiga.  
                       Material (nom)                                     Meta                                                

 
M 

                                        Avaliação Social(+) 

 

 
Discussão:  

5 Pr. Materiais: A Dow garante proteção à lavoura. 

Notemos a inclusão - como Metas - de elementos nocivos à lavoura (“lagarta-do-cartucho, etc.”) e 

(“lagarta-rosca e lagarta-da-espiga”), em que o produto da Dow – o Herculex*1 – funciona como 

Ator de Processos Materiais, atacando e eliminando a praga. 

Tom monoglóssico. 

4 nominalizações.  

 

 
 

[O Herculex* I]      AGE         em toda a planta, durante todo o período de CULTIVO,  
     Ator              Material                                                                                                   Material (nom)                                                                                                            

2 M 
 

                                                                          Avaliação Social (+) 

 
 

ASSEGURANDO que   os híbridos   ALCANCEM o máximo potencial 
           Material                                                   Material 

2 M 

Avaliação Social (+)                                                                    Graduação(↑)      

 
 

de PRODUTIVIDADE.    Os híbridos com Herculex* I não EXIGEM 
              Material (nom)                                                           Material 

2 M 

       Avaliação Social (+)                                                       

 

nenhum          MANEJO especial,   além do já UTILIZADO no CULTIVO 
                      Material (nom)                                Material               Material (nom) 

3 M 

Graduação(↑)     Avaliação Social (+)                              

 
 

de milho de alta performance.  
                

 

                        Avaliação Social (+) 
 

 

Discussão:  

8 Pr. Materiais: Com exceção de 3 desses Processos (“agir”, “assegurar”, “não exigir”), em que o 

produto da Dow é Ator na garantia de proteção da lavoura, os demais referem-se a fases da 

produção, em que o agricultor é Ator. Esse fato mostra que a Dow e sua equipe de pesquisadores 
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conhece os problema do agricultor, e deve ser fator de aproximação e de confiança por parte do 

cliente para aceitar o fator transgênico.  

Avaliação Social positiva com Graduação de Força maior. 

Tom monoglóssico. 

4 nominalizações.  

 

 
 

 
Trecho não analisado: 

• Age em toda a planta, protegendo-a da emergência à colheita. 
• Atua sobre as pragas antes que causem danos. 
• Facilita o manejo da cultura com melhor gerenciamento de atividades agrícolas. 
• Proporciona melhor qualidade de grãos. 
• Maximiza o potencial de rendimento, pois a planta não sofre com o ataque das lagartas. 
• Oferece flexibilidade. 

 

 

 
 

 

O MILHO ROUNDUP READY® 2 (NK603)  POSSUI    a característica  
                     Portador                                                  Relacional                                  

 
R 

 

 
 

de  TOLERÂNCIA           ao glifosato,  
       Comportamental (nom)                                                      
                                                 

 
C 

                                       Avaliação Social (+)                                                   

 

tecnologia de propriedade exclusiva da Monsanto Technology LLC, 
 

 

                             Avaliação Social (+) 
 

 

APROVADA pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), 
  Material (passiva)                                                                Ator 

 
Mpass 

                                                                Avaliação Social (+)  
  

 

conforme o Parecer Técnico no 1596/2008. 
                         

 

                                 Avaliação Social (+) 

 
 

 
 

Discussão:  

1 Pr. Relacional: descreve o milho Roundup Ready
® 2 

1 Pr. Comportamental: o milho Roundup Ready
® 2 suporta o glifosato. 

1 Pr. Material passivizado: Pela primeira vez, a Dow é Meta, mas notemos que o Ator é uma 

importante Comissão na área (a CTNBio), que outorgou a aprovação da exclusiva tecnologia da 

Dow.  

Avaliação Social positiva. 
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Tom monoglóssico. 

1 nominalização.  

 

 
 

O milho Roundup Ready® 2       FOI     DESENVOLVIDO     como uma OPÇÃO 
de 
                                                                    Material (pass)                              Material (nom)                                                                                                                  

Mpas 
M 

                                                                                 

 
 

CONTROLE das plantas daninhas      na CULTURA do milho   (WILLIAMS et al.,  
   Material (nom)                                                        Material (nom)     

2M 
 

              Avaliação Social (+) 

 
 

2000).      Com a INTRODUÇÃO do milho Roundup Ready® 2, 
                                     Material (nom)                             

M 

 

 
 

uma nova oportunidade de   MANEJO         É         OFERECIDA    ao mercado. 
                                                           Material (nom)                              Material 

2M 
 

               Avaliação Social (+) 

 

 

  Discussão:  

6 Pr. Materiais: atuação da Dow no mercado do milho. Mesmo passivisados os Processos 

(“desenvolvido” e “oferecida”), têm a Dow como Ator.  

Avaliação Social positiva. 

Tom monoglóssico. 

5 nominalizações.  

 

 
Não analisado: 
Benefícios 

• Permite aplicação sequencial no controle de plantas daninhas quando necessário. 
• Menor risco em situações climáticas adversas. 
• Redução no intervalo entre a adubação de cobertura e a aplicação do herbicida. 
• Alta seletividade sem fitotoxicidade. 
• Excelente controle e amplo espectro. 
• Menor impacto ambiental. 
 
BIOTECNOLOGIA - HR  
MILHO HERCULEX*I 
Roundup Ready® 2 

Proteção contra insetos e tolerância ao glifosato incorporada em um único híbrido de milho. 
 
Benefícios 
• Proteção contra insetos incorporada à própria planta. 
• Híbridos de milho com tolerância ao glifosato. 
• Maior qualidade de grãos. 
• Maior produtividade com rentabilidade. 
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4.1.2   Os estágios de gênero e os modos textuais de "Guia de Sementes 2012” 

 

 A análise dos estágios do gênero tem como objetivo a identificação das metas 

comunicativas de um texto por meio da categorização das diversas unidades do 

texto de acordo com os propósitos comunicativos específicos de cada unidade 

(SWALES, 1990). Cada um dos estágios pode ser identificado na seção retórica do 

texto, revelando uma função comunicativa específica. A organização única dos 

estágios de um determinado gênero é o que proporciona sua identidade e o 

distingue de outros gêneros. Swales (1981, 1990, 2004), Bhatia (1993, 2004)  Kwan 

(2006), bem como Biber et al (2007), propuseram orientações úteis de como 

implementar a identificação funcional dos segmentos do texto e as metas 

comunicativas correspondentes.  Parodi (2014) assegura que a detecção e a 

inclusão desse nível mais abstrato e de unidade de grau superior produz uma forma 

de organização mais visível, não apenas para a análise, mas também para possíveis 

aplicações pedagógicas. 

O trecho que será analisado trata da Dow AgroSciences, apresentando dois 

tipos de milho transgênico: o Milho Herculex* I e o Milho Roundup Ready® 2, ambos 

frutos da Biotecnologia - HR. Como se pode ver pela análise dos estágios de gênero 

e suas finalidades, o texto é constituído da apresentação da AgroSciences e suas 

funções, seguida da explicação dos dois tipos de milho transgênico. 

 

Quadro 8 - Código para a análise 

Descrição Sublinhado 

Narração Itálico 

Argumentação Negrito 

 

Quadro 9: Análise dos Estágios e dos Modos Textuais de "Guia de Sementes 2012” 

 Estágios de 
Gênero e 

finalidades 

 

Guia de Sementes 2012 
 

Título 

 

 

Discussão: o título, neste caso, é o tema do guia formulado pela empresa, que tratará de descrever as 

tecnologias presentes nas sementes geneticamente modificadas de seu portfolio. Fica em aberto para o 

leitor, por ora, quais serão os produtos e alimentos especificados ao longo do texto. 
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PARA A SUA PRODUTIVIDADE CONTINUAR CRESCENDO, NOSSA TECNOLOGIA NÃO PARA DE 

AVANÇAR  
 

Lide 

 

Discussão:  o lide seduz o leitor, que recebe o papel de motivo/ justificativa por que a tecnologia da 

empresa (Dow Agrosciences) não para de avançar.  Estabelece-se o ponto de vista do emissor, que se 

coloca não apenas em posição de fornecedor de informações objetivas (como se espera de um “guia”), 

mas em posição de servir seu público-alvo e contribuir para a sua produtividade, acima de razões 

outras.  

 
 

AgroSciences está presente em mais de 140 países e é uma das líderes mundiais em 
pesquisa e desenvolvimento de sementes, óleos saudáveis, biotecnologia e produtos 
agrícolas para o controle fitossanitário. Em constante evolução, não para de inovar, 
lançando produtos de alta performance, qualidade e baixo impacto ambiental. 
 

 
Apresentação 

da Dow 
AgroSciences 

 

Discussão: segundo o modelo de Toulmin, há uma reivindicação da empresa Dow AgroSciences, que 

se afirma e se mostra como uma das líderes mundiais em pesquisa e desenvolvimento de sementes e 

outros produtos. Neste parágrafo de apresentação institucional, o leitor tem o primeiro acesso real, 

embora superficial, ao portfolio contido no guia. O estágio inicia-se com uma descrição da 

AgroSciences, mas já incluindo uma fusão escalada com argumento em negrito ("saudáveis" e 

"controle fitosanitário") (REYNOLDS, 2000). Segue-se trecho narrativo – o que promove um 

distanciamento e traz estatuto de “verdade” - também em fusão escalada com argumento, em negrito. 

A persuasão conta, assim, com uma base de fatos verificáveis - descrição e narração - para inserir 

elementos argumentativos, ou seja, o posicionamento da empresa, na tentativa de enfraquecer 

possíveis questionamentos.    

Temos, aqui, o fenômeno da falácia do argumentum ad verecundiam - apelo à autoridade para dar 

credibilidade à informação (BARDONE; MAGNANI, 2010).  

 

Seu portfólio conta com híbridos de milho, milho especial, sorgo, girassol, sementes 
de soja e óleos saudáveis. Além de híbridos de milho com Herculex* I e 
convencionais, disponibiliza a nova tecnologia HR, o milho Hercul* I Roundup Ready® 
2, aliando o melhor controle das principais pragas da cultura do milho com a 
característica de tolerância ao glifosato. Tudo para oferecer inovação e gerar 
aumento de produtividade de maneira segura, estável e duradoura. 

 
Apresentação 

do milho 
transgênco 

 

Discussão: no segundo parágrafo, aparecem os primeiros direcionamentos sobre os produtos 

especificamente tratados no Guia, em especial a semente do milho transgênico. A listagem desses 

produtos é sempre complementada com características subjetivas como “melhor controle das pragas” e 

“tolerância ao glisofato”, dados que surgem sem garantias. Há apenas o posicionamento e credibilidade 

do emissor (argumentum ad verecundiam). Tal fenômeno se dá por meio da descrição, em fusão 

escalada com a argumentação, sempre afirmando as vantagens do alimento transgênico, com vistas à 
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saúde humana e à saúde da lavoura. Assim, pode, nas linhas derradeiras, assegurar inovação, segurança 

e aumento de produtividade.  Notemos que os argumentos - todos negritados - referem-se a 

características questionáveis dos produtos e nem todos estão comprovados. 

Também, o conteúdo do lide é retomado, com o reforço de que a proposta institucional é, acima de 

qualquer outra razão (como destaque no mecado, lucratividade, entre outros), contribuir com a 

inovação e produtividade dos produtores desses alimentos.  

 

O HERCULEX*  I garante um alto nível de proteção à lavoura do produtor 
promovendo o controle efetivo das principais pragas do milho como Lagarta-do-
cartucho, Broca-do-colmo, Lagarta-elasmo e efeito de supressão em Lagarta-rosca e 
Lagarta-da-espiga. Age em toda a planta, durante todo o período de cultivo, 
assegurando que os híbridos alcancem o máximo potencial de produtividade. Os 
híbridos com Herculex* I não exigem nenhum manejo especial, além do já utilizado 
no cultivo de milho de alta performance.  
 
• Age em toda a planta, protegendo-a da emergência à colheita. 
• Atua sobre as pragas antes que causem danos. 
• Facilita o manejo da cultura com melhor gerenciamento de atividades agrícolas. 
• Proporciona melhor qualidade de grãos. 
• Maximiza o potencial de rendimento, pois a planta não sofre com o ataque das 
lagartas. 
• Oferece flexibilidade. 

 

 
 
 
 
 

Explicação do 
primeiro 
produto: 

Herculex I 

 

Discussão: inicia-se a apresentação do primeiro produto e, além das descrições qualificadas, aparecem 

todos os malefícios de cultivo  - as pragas de lavouras - que podem ser evitados com a utilização do  

HERCULEX I. Apenas os aspectos positivos são levantados, pressupondo-se que não haja qualquer 

tipo de contraponto ou ressalva, mas apenas benefícios, listados em forma de tópicos. 

Este estágio pode parecer ter sido elaborado inteiramente como uma descrição do HERCULEX* I. 

Porém, em fusão escalada, o argumento insere-se na descrição, o que torna o texto não apenas 

informativo (metafunção Ideacional), mas também persuasivo (metafunção Interpessoal). Assim, ao 

mesmo tempo em que conhecemos o produto HERCULEX* I, ficamos sabendo também das suas 

vantagens no cultivo do milho, o que não deixa de ser uma informação, mas  enviesada com promessas 

ainda não testadas.     

 

MILHO ROUNDUP READY® 2 (NK603) possui a característica de tolerância ao 
glifosato, tecnologia de propriedade exclusiva da Monsanto Technology LLC, 
aprovada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), conforme 
o Parecer Técnico no 1596/2008. O milho Roundup Ready® 2 foi desenvolvido como 
uma opção de controle das plantas daninhas na cultura do milho (WILLIAMS et al., 
2000). Com a introdução do milho Roundup Ready® 2, uma nova oportunidade de 
manejo é oferecida ao mercado.  
 
Benefícios 
• Permite aplicação sequencial no controle de plantas daninhas quando 
necessário. 
• Menor risco em situações climáticas adversas. 
• Redução no intervalo entre a adubação de cobertura e a aplicação do herbicida. 
• Alta seletividade sem fitotoxicidade. 

 
 
 

Explicação do 
segundo 
produto:  
Roundup 

Ready 
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• Excelente controle e amplo espectro. 
• Menor impacto ambiental. 
 

 

Discussão: Este estágio apresenta o MILHO ROUNDUP READY® 2 (NK603), utilizando-se dos três 

modos textuais.  Inicia-se com uma descrição do produto, seguida de narração (em itálico), com 

argumentos inseridos em fusão escalada, fusão que se instala inclusive nos itens que constituem os 

Benefícios desse milho.  A Reivindicação sobre a tolerância ao glifosato tem a Garantia (Toulmin, 

1958) da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), Parecer Técnico no 1596/2008. O 

trecho narrativo mostra o desenvolvimento da empresa, preocupada em oferecer o fruto de tecnologias 

mais recentes.  O foco aqui, é convencer o leitor sobre as vantagens para a lavoura, em especial. o uso 

da linguagem acadêmica no gênero marketing, caracterizando a interdiscursividade (mistura de 

gêneros) (FAIRCLOUGH, 1992). Notemos como as escolhas "manejo" e "utilizada" envolvem o 

interlocutor, já que é ele quem não vai precisar de técnica específica para manejar ou utilizar o produto.  

 

BIOTECNOLOGIA - HR  

MILHO HERCULEX* I 
Roundup Ready® 2 
Proteção contra insetos e tolerância ao glifosato incorporada em um único híbrido 
de milho. 
 
Benefícios 
• Proteção contra insetos incorporada à própria planta. 
• Híbridos de milho com tolerância ao glifosato. 
• Maior qualidade de grãos. 
• Maior produtividade com rentabilidade. 
 

 
 

Explicação da 
Biotecnologia-

HR 

 

Comentário: O HERCULEX* I Roundup Ready® 2 inclui um fator favorável ao cultivo do milho: a 

tolerância ao glifosato, que, no texto, surge juntamente com  citação de proteção do grão e melhora na 

sua qualidade e consequente rentabilidade, o que parece caracterizar uma situação de causa e efeito. 

Notemos que, com exceção do título, o restante da propaganda está em fusão escalada entre descrição e 

argumentação, o que pode ser a causa dessa junção: descreve-se o fator tolerância, fundida com as 

benéficas consequências que essa tolerância pode causar. 

Em termos da Teoria da Argumentação, essas Reivindicações carecem de Dados (citação de testes, de 

aplicação comprovada ) que garantam a sua veracidade (TOULMIN, 1958). Com essa biotecologia, 

então, o emissor afirma ser capaz de fornecer o que há de mais inovador, conforme prometido no 

primeiro e segundo parágrafos. 
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4.1.1.1     Discussão Geral: "Guia de Sementes 2012” 

  

 Até aqui efetuei três análises: de Gênero e seus Estágios e Finalidades; dos 

Modos Textuais; e da Transitividade e da Avaliatividade.  

 A primeira análise mostra os estágios de gênero pelos quais a empresa Dow 

tenta convencer o leitor sobre os benefícios de um de seus produtos transgênicos - o 

milho - mas o faz em forma de explicação. Tais estágios são: título, lide, 

apresentação da Dow AgroSciences, apresentação do milho transgênico, explicação 

do Herculex 1; explicação do Roundup Ready, explicação do biotecnologia HR.   

 A análise dos Modos Textuais mostra-nos como a empresa tece a persuasão 

em sua propaganda, valendo-se da narrativa e da descrição, em fusão escalada ou 

linear com os argumentos que apresenta em favor de seus produtos.  Assim, 

embora o tom discursivo seja monoglóssico, sem modalização ou negociação da 

opinião da empresa com o leitor, essas fusões permitem dar um tom de explicação, 

de fornecimento de informações, evitando o tom impositivo nas argumentações.  

 A análise da Transitividade e da Avaliatividade mostra um texto constituído 

quase que exclusivamente de Processos Materiais, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 10 – Resultados da Análise de “Guia de Sementes 2012, da Dow” 

Pr. Material Pr. Existencial Pr. Relacional Pr. Comportamental Nominalizações 

33 4 4 2 24 

 

 

 Os resultados mostram que, nesses Processos Materiais (76% do total de 

Processos presentes no trecho analisado), a Dow AgroSciences aparece como Ator, 

aquele que age em benefício da população, desenvolvendo sementes (milho, sorgo, 

girassol, soja) de alta qualidade com baixo impacto ambiental, ou atacando as 

pragas da lavoura.  

 Quando surge como Meta do Processo Material, é para colocar outra voz – a 

da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) – como Ator, aquele que 

outorgou a licença para o desenvolvimento da tecnologia que cria o Milho Roundup 

Ready® 2 (NK603).  

 Os Processos Existenciais mostram a criação pela Dow não só de produtos 
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alimentícios de alta qualidade, mas também de defensivos para proteção da lavoura. 

Nesse item, a propaganda demonstra conhecimento de causa dos problemas 

enfrentados pelo agricultor, alinhando-se a ele no processo persuasivo desenvolvido 

para convencê-lo sobre a garantia dos produtos geneticamente modificados. 

 Os Processo Relacionais descrevem o papel da Dow como Portadora de 

características que a colocam na liderança no seu setor, bem como realçam a 

qualidade do Roundup Ready® 2, com Herculex*I.  

 Dois Processos Comportamentais referem-se à atuação do Herculex*I em 

relação à sua tolerância ao glifosato. 

 A Avaliação Social é sempre positiva em relação ao papel da Dow. Mesmo 

quando a Avaliatividade é negativa – momento em que a empresa para mostrar-se 

imparcial, é obrigada a citar fatos que poderiam ser considerados negativos – o texto 

vale-se de alguns recursos, tais como expressão por meio de elemento sintático 

acessório, ou como aposto de fator que tem Avaliação Social positiva. O 

Compromisso, fator da Avaliatividade, é sempre monoglóssico, ou seja, sem 

negociação com o leitor. Tudo é dito como se contasse com a anuência do leitor. 

 Aliado a esse fator, os processos analisados estão em sua maioria nominalizados 

(24 nominalizações), concorrendo para a concisão necessária para um texto de 

propaganda, além de caracterizá-lo distante do leitor - não há elementos de 

aproximação entre produtor e receptor do texto, o que concorre para dar força 

persuasiva ao texto.  

 Finalmente, verifica-se que esse texto apresenta o que Fairclough (1992) 

chama de interdiscursividade, uma mistura de gêneros, no caso, entre o discurso do 

marketing com o discurso acadêmico, que prima pelo uso de nominalizações em seu 

esforço de persuadir o leitor sobre a validade de suas reivindicações científicas.   

 

 

4.2   Análise de " Ruim para o Produtor e para o Consumidor” (Greenpeace) 

 

 Apresento, a seguir, na íntegra, o texto do Greenpeace, intitulado “Ruim para 

o Produtor e para o Consumidor” (2014). 
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Quadro 11 - "Ruim para o Produtor e para o Consumidor"  (com as primeiras 481 pals.) 

Greenpeace: "Ruim para o Produtor e para o Consumidor"  (2014) 
  
LINK: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Transgenicos/ 
 
 
A introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios riscos, como a perda 
ou alteração do patrimônio genético de nossas plantas e sementes e o aumento dramático no uso de 
agrotóxicos. Além disso, ela torna a agricultura e os agricultores reféns de poucas empresas que 
detêm a tecnologia, e põe em risco a saúde de agricultores e consumidores. O Greenpeace defende 
um modelo de agricultura baseado na biodiversidade agrícola e que não se utilize de produtos 
tóxicos, por entender que só assim teremos agricultura para sempre. 
 
Os transgênicos, ou organismos geneticamente modificados, são produtos de cruzamentos que 
jamais aconteceriam na natureza, como, por exemplo, arroz com bactéria. 
Por meio de um ramo de pesquisa relativamente novo (a engenharia genética), fabricantes de 
agroquímicos criam sementes resistentes a seus próprios agrotóxicos, ou mesmo sementes que 
produzem plantas inseticidas. As empresas ganham com isso, mas nós pagamos um preço alto: 
riscos à nossa saúde e ao ambiente onde vivemos. 

O modelo agrícola baseado na utilização de sementes transgênicas é a trilha de um caminho 
insustentável. O aumento dramático no uso de agroquímicos decorrentes do plantio de transgênicos 
é exemplo de prática que coloca em cheque o futuro dos nossos solos e de nossa biodiversidade 
agrícola. 

Diante da crise climática em que vivemos, a preservação da biodiversidade funciona como um 
seguro, uma garantia de que teremos opções viáveis de produção de alimentos no futuro e 
estaremos prontos para os efeitos das mudanças climáticas sobre a agricultura. 

Nesse cenário, os transgênicos representam um duplo risco. Primeiro por serem resistentes a 
agrotóxicos, ou possuírem propriedades inseticidas, o uso contínuo de sementes transgênicas leva à 
resistência de ervas daninhas e insetos, o que por sua vez leva o agricultor a aumentar a dose de 
agrotóxicos ano a ano. Não por acaso o Brasil se tornou o maior consumidor mundial de agrotóxicos 
em 2008 – depois de cerca de dez anos de plantio de transgênicos – sendo mais da metade deles 
destinados à soja, primeira lavoura transgênica a ser inserida no País. 

Além disso, o uso de transgênicos representa um alto risco de perda de biodiversidade, tanto pelo 
aumento no uso de agroquímicos (que tem efeitos sobre a vida no solo e ao redor das lavouras), 
quanto pela contaminação de sementes naturais por transgênicas. Neste caso, um bom exemplo de 
alimento importante, que hoje se encontra em ameaça, é o nosso bom e tradicional arroz. 

A diversidade do arroz brasileiro congrega desde o arroz branco plantado no Rio Grande do Sul, que 
é adaptado a temperaturas amenas, àquele plantado no interior do nordeste, vermelho, resistente a 
climas quentes e secos. Ambos são necessários, sem seus respectivos climas e solos, para garantir 
que o cidadão brasileiro tenha sempre arroz em seu prato, em qualquer em qualquer região do país. 

 

 

 

4.2.1    Análise da Transitividade, da Modalidade e da Avaliatividade de " Ruim 

 para o Produtor e para o Consumidor” 

 

Quadro 12 - Análise da Transitividade, da Modalidade e da Avaliatividade de “Ruim para o             
Produtor e para o Consumidor”   

Greenpeace: "Ruim para o Produtor e para o Consumidor"    

 

http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Transgenicos/
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A   INTRODUÇÃO de transgênicos  na natureza   EXPÕE nossa biodiversidade 
        Material (nom)                                                                    Material 

2 M 

                                                                     Avaliação Social (-) 

 

a sérios riscos, como a PERDA     ou     ALTERAÇÃO do patrimônio genético 
                                         Material (nom)                 Material (nom) 

2 M 

                                   Avaliação Social (-)                                 Avaliação Social (-) 

 

de nossas plantas e sementes e o   AUMENTO     dramático no      USO  
                                                               Existencial (nom)                             Material (nom) 

E 
M 

                                                                                                  Avaliação Social (-) 

 

de agrotóxicos. Além disso, ela   TORNA   a agricultura e os agricultores reféns 
                                                            Relacional  

R 

 

 

de poucas empresas que  DETÊM  a tecnologia, e     PÕE     em risco 
           Portador                            Relacional                                        Material (= arricar)     

R 
M 

      Avaliação Social (-)                                Avaliação Social (+)       Avaliação Social (-) 

 

a saúde de agricultores e consumidores. 
 

 

 

 

O Greenpeace DEFENDE um modelo de agricultura baseado na  
                                 Mental * 

Me 

                                                                              Avaliação Social (+) 

biodiversidade agrícola e que não se UTILIZE de produtos tóxicos, 
                                                                      Material 

M 

                                                                                                       Avaliação Social (-) 

 

por ENTENDER que só assim TEREMOS agricultura para sempre. 
           Mental                                    Relacional 

Me 
R 

                                                                                         Avaliação Social (+) 

 

Discussão: 

13 Processos, dos quais 5 apresentam-se por nominalização. 

7 Pr. Materiais: 6 deles  (introduzir, expor, perder, alterar, usar e por) têm os transgênicos como Ator 

e apresentam como Metas apenas aspectos negativos com relação a esses produtos. O verbo 

“utilizar”, também em sua Meta, refere-se à defesa do não uso de produtos tóxicos em nossa 

agricultura. 

3 Pr. Relacionais, que são seguidos de atributos negativos, quando se referem aos alimentos 

transgênicos (tornar e deter) e atributos positivos, quando referentes ao Greenpeace e sua ideologia. 

2 Pr. Mentais: Greenpeace como Experenciador de ambos, onde temos apresentadas as visões e 

missão da Instituição. 
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1 Pr. Existencial: a introdução dos alimentos transgênicos aparece como Existente desse processo em 

que defende a agricultura para sempre no Brasil. 

Todas as avaliações Sociais positivas são relacionadas ao posicionamento e ideologia do 

Greenpeace. O texto, para mostrar a problemática da inserção dos transgênicos nos plantios, mostra-

se carregado de Avaliações sociais negativas (7, no total). 

 

Os     transgênicos,      ou organismos geneticamente MODIFICADOS, 
                                                                                                        Material (nom) 

M 

                                                                              Avaliação Social (-) 

 

    SÃO       produtos de   CRUZAMENTOS    que      jamais     ACONTECERIAM  
 Relacional                                    Material (nom)                                                Existencial 

R  M 
E 

                                                    Avaliação Social (-)          Token (-) Julgamento 

 

na natureza, como, por exemplo, arroz com bactéria. 
 

 

                                                                    Avaliação Social (-) 

                    

 

Discussão: 

2 Pr. Materiais, ambos contendo os organismos geneticamente modificados como Ator. 

1 Pr. Relacional, apontando atributos negativos desses produtos provenientes de cruzamentos 

genéticos. 

1 Pr. Existencial, cujo Existente são os produtos cruzados, também. 

1 ocorrência de nominalização.  

 

Por meio de um ramo de pesquisa relativamente novo (a engenharia genética), 
 

 

                                                                  Avaliação Social (-) Token 

       

fabricantes de agroquímicos     CRIAM      sementes     RESISTENTES 
                                                       Material                              Comportamental (nom) 

M 
C 

 

 

a seus próprios agrotóxicos, ou mesmo sementes que PRODUZEM 
                                                                                                          Material 

M 

              Avaliação Social (-) 

 

plantas inseticidas. As empresas GANHAM com isso, 
                                                                 Material                   

M 

                                                            Avaliação Social (+)  

 

mas nós PAGAMOS um preço alto:  
M 
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                      Material 

                      Avaliação Social (-) 

 

riscos à nossa saúde e ao ambiente onde     VIVEMOS. 
                                                                                     Existencial  

E 

                         Avaliação Social (-) 

 

 

Discussão: 

4 Pr. Materiais, cujas metas continuam a se referir aos malefícios da criação e consumo dos 

transgênicos. 

1 Pr. Comportamental, nominalizado (“resistente”) que enfatiza o poder de a semente transgênica se 

tornar cada vez mais maléfica. 

1 Pr. Existencial, na primeira pessoa do plural, que coloca o leitor como Existente e, como 

consequência, em risco por estar exposto aos produtos transgênicos. 

 

 

Trecho não analisado 

O modelo agrícola baseado na utilização de sementes transgênicas é a trilha de um caminho 
insustentável. O aumento dramático no uso de agroquímicos decorrentes do plantio de 
transgênicos é exemplo de prática que coloca em cheque o futuro dos nossos solos e de nossa 
biodiversidade agrícola. 

Diante da crise climática em que vivemos, a preservação da biodiversidade funciona como um 
seguro, uma garantia de que teremos opções viáveis de produção de alimentos no futuro e 
estaremos prontos para os efeitos das mudanças climáticas sobre a agricultura. 

 

 
 

Nesse cenário, os transgênicos REPRESENTAM um duplo risco.  
                                                                Relacional 

R 

                                                                                           Avaliação Social (-)  

  

Primeiro por    SEREM        RESISTENTES     a agrotóxicos, ou POSSUÍREM  
                          Relacional       Comportamental (nom)                                      Relacional 

2 R 
C  

                                                              Avaliação Social (-)  

  

propriedades inseticidas, o      USO        contínuo de sementes transgênicas       

                                                          Material (nom)                                                                 
M 

      Avaliação Social (-)                                              Avaliação Social (-)                                       

  

 LEVA     à    RESISTÊNCIA        de ervas daninhas e insetos, o que por sua                          
 Material          Comportamental (nom) 

M 
C 

                                            Avaliação Social (-)  

  

Vez   LEVA o agricultor a AUMENTAR a dose de agrotóxicos ano a ano.  
         Material                             Existencial 

M 
E 

                                                               Avaliação Social (-)  

  

Não por acaso o Brasil se TORNOU o maior consumidor mundial de  R 
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                                             Relacional  
    Token (-)                                                             Avaliação Social (-)  

  

agrotóxicos em 2008 – depois de cerca de dez anos de    PLANTIO    de  
                                                                                                         Material (nom) 

M 

  

  

  transgênicos – SENDO    mais da metade deles DESTINADOS à soja,  
                              Relacional                                                     Material 

R 
M 

  

  

primeira lavoura transgênica a ser INSERIDA no País. 
                                                                 Material 

M 

  

  

Discussão: 

6 Pr. Materiais, apontando sempre para os transgênicos e o impacto de sua cultura. 

5 Pr. Relacionais, sendo que 4 deles apresentam atributos negativos às sementes e um, também 

negativo, ao Brasil. 

2 Pr. Comportamentais, novamente nominalizados (do verbo “resistir”) que enfatizam o aspectos 

negativos das sementes transgênicas. 

1 Pr. Existencial: o produtor precisa aumentar cada vez mais o uso de agrotóxicos por causa dos 

transgênicos. 

Predominância de Avaliação Social negativa, explícita e implícita (token). 

4 nominalizações.  

 
 

Trecho não analisado 

Neste caso, um bom exemplo de alimento importante, que hoje se encontra em ameaça, é o nosso 
bom e tradicional arroz. 

A diversidade do arroz brasileiro congrega desde o arroz branco plantado no Rio Grande do Sul, 
que é adaptado a temperaturas amenas, àquele plantado no interior do nordeste, vermelho, 
resistente a climas quentes e secos. Ambos são necessários, sem seus respectivos climas e solos, 
para garantir que o cidadão brasileiro tenha sempre arroz em seu prato, em qualquer em qualquer 
região do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

4.2.1     Os estágios de gênero e suas finalidades de "Ruim para o Produtor e 
para o Consumidor” 

 

Quadro 11: Análise dos estágios de gênero e suas finalidades – Trecho “B” 

 Estágios de 
Gênero e 

finalidades 

Greenpeace: "Ruim para o Produtor e para o Consumidor"   

 

Título 

 

Discussão: o título indica que haverá uma crítica a algo (produzido/ consumido), mas deixa em aberto 

qual será o tema. O leitor não identifica o que exatamente é ruim para o produtor e consumidor. 

 

  
A introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios 
riscos, como a perda ou alteração do patrimônio genético de nossas plantas e 
sementes e o aumento dramático no uso de agrotóxicos. Além disso, ela torna a 
agricultura e os agricultores reféns de poucas empresas que detêm a tecnologia, e 
põe em risco a saúde de agricultores e consumidores. O Greenpeace defende um 
modelo de agricultura baseado na biodiversidade agrícola e que não se utilize de 
produtos tóxicos, por entender que só assim teremos agricultura para sempre. 

 

Situação + 

Problema 

 

(consequências 

negativas do uso 

de transgênicos 

na natureza) 

 

Discussão: estágio inicia-se com a Descrição sobre o cultivo de transgênicos  que esclarece a dúvida 

gerada no título, sobre o que seria “ruim” para produtor e para o consumidor. Estabelece-se o ponto de 

vista do emissor acerca dos transgênicos e, por meio de fusão escalada, são inseridos os dados 

Argumentativos (“sérios riscos”, “aumento dramático”) (REYNOLDS, 2000). O parágrafo é finalizado 

com uma Narração, também com traços de Argumentação, onde o Greenpeace se posiciona como uma 

instituição preocupada com a Biodiversidade e o não-uso de agrotóxicos. Já fica claro o 

posicionamento do autor e o tom diretivo e monoglóssico. 

O emissor, apresentado por meio da voz do “Greenpeace”, encerra o primeiro parágrafo com uma 

sentença que já indica sua opinião, contrária a esse uso e a favor do proveito da biodiversidade agrícola 

no Brasil. 

 

 

 
Os transgênicos, ou organismos geneticamente modificados, são produtos de 
cruzamentos que jamais aconteceriam na natureza, como, por exemplo, arroz 
com bactéria. 

Situação 

 

(apresentação 

dos transgênicos, 

sob o ponto de 

vista do 

Greenpeace) 

 

Discussão: nota-se a forte crítica e oposição do Greenpeace com relação aos transgênicos ao ser 

utilizado como exemplo o cruzamento de arroz com “bactéria”. Sem ter maiores detalhes, o leitor é 

induzido a também enxergar o processo de modo negativo, uma vez que “bactérias” são, em geral, 
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vistas como algo ruim à saúde e dia-a-dia dos consumidores (falácia do tipo Argumentum ad Populum). 

 

Por meio de um ramo de pesquisa relativamente novo (a engenharia genética), 
fabricantes de agroquímicos criam sementes resistentes a seus próprios 
agrotóxicos, ou mesmo sementes que produzem plantas inseticidas. As 
empresas ganham com isso, mas nós pagamos um preço alto: riscos à nossa 
saúde e ao ambiente onde vivemos. 

Situação 

 

(apresentação 

dos transgênicos, 

sob o ponto de 

vista do 

Greenpeace) 

 

Discussão: aqui, a Descrição sobre os transgênicos, em fusão escalada com a Argumentação, que traz 

elementos não-verificáveis – que podem ser falaciosos, e não são comprovados dentro do texto – têm a 

intenção de persuadir o leitor quanto aos maleficios do uso desses produtos.  

A apresentação da situação continua, com menções a “ramos de pesquisa” e dados de ganhos por parte 

das empresas. Entretanto, não há indicação de uma fonte de dados, o que pode, então, levantar 

quesitionamentos sobre a verificação do que é afirmado pelo emissor. O Greenpeace utiliza-se de sua 

credibilidade mundial para dar força ao que pronuncia. Há novamente falácias, do tipo Argumentum ad 

verecundiam (à autoridade). 

 

 

Trecho não analisado: 
O modelo agrícola baseado na utilização de sementes transgênicas é a trilha de um caminho 
insustentável. O aumento dramático no uso de agroquímicos decorrentes do plantio de transgênicos 
é exemplo de prática que coloca em cheque o futuro dos nossos solos e de nossa biodiversidade 
agrícola. 
Diante da crise climática em que vivemos, a preservação da biodiversidade funciona como um 
seguro, uma garantia de que teremos opções viáveis de produção de alimentos no futuro e 
estaremos prontos para os efeitos das mudanças climáticas sobre a agricultura, 
 

Nesse cenário, os transgênicos representam um duplo risco. Primeiro por serem 
resistentes a agrotóxicos, ou possuírem propriedades inseticidas, o uso 
contínuo de sementes transgênicas leva à resistência de ervas daninhas e 
insetos, o que por sua vez leva o agricultor a aumentar a dose de agrotóxicos ano 
a ano. Não por acaso o Brasil se tornou o maior consumidor mundial de 
agrotóxicos em 2008 – depois de cerca de dez anos de plantio de transgênicos – 
sendo mais da metade deles destinados à soja, primeira lavoura transgênica a ser 
inserida no País. 

Argumento 
 

(contra os 
transgênicos) 

 

Discussão: são apresentados dados, mas não por meio de apresentação das fontes comprobatórias. 

Aqui, mais uma vez, são relacionados apenas qualificações negativas sobre os alimentos transgênicos. 

O tom presente é o monoglóssico, e o leitor inserido no contexto de maior consumidos mundial de 

agrotóxicos. Repetição da fusão escalada e dos Argumentos anti-alimentos transgênicos. Dados 

científicos e estatísticos são trazidos por meio de falácias, pois não são, também, comprovados. 
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Além disso, o uso de transgênicos representa um alto risco de perda de 
biodiversidade, tanto pelo aumento no uso de agroquímicos (que tem efeitos 
sobre a vida no solo e ao redor das lavouras), quanto pela contaminação de 
sementes naturais por transgênicas.  

Argumento 
 

(contra os 
transgênicos) 

Discussão: Em fusão escalada, mais Argumentos são inseridos com a Descrição. Agora, a menção é ao 

arroz, símbolo de tradição no país e item básico na alimentação da dieta da população brasileira, 

colocado como alimento em ameaça por conta de uma “contaminação” de sementes naturais por 

transgênicas. Mais uma vez, não há citações ou fontes presentes. 

 

Trecho não analisado: 
Neste caso, um bom exemplo de alimento importante, que hoje se encontra em ameaça, é o nosso 
bom e tradicional arroz.A diversidade do arroz brasileiro congrega desde o arroz branco plantado no 
Rio Grande do Sul, que é adaptado a temperaturas amenas, àquele plantado no interior do nordeste, 
vermelho, resistente a climas quentes e secos. Ambos são necessários, sem seus respectivos climas 
e solos, para garantir que o cidadão brasileiro tenha sempre arroz em seu prato, em qualquer em 
qualquer região do país. 
 

 

 

4.2.1.2     Discussão Geral: "Ruim para o Produtor e para o Consumidor” 

  

 Até aqui eftuei três análises: de Gênero e seus Estágios e Finalidades; dos 

Modos Textuais; e da Transitividade e da Avaliatividade.  

 A primeira análise mostra os estágios de gênero pelos quais a Organização 

Greenpeace tenta convencer o leitor sobre os riscos que os alimentos transgênicos 

representam para a saúde da população e para a biodiversidade do Brasil. Tais 

estágios são: título, situação e problema (sobre as consequências na natureza com 

o uso de transgênicos), situação (apresentação negativa dos transgênicos, sob o 

ponto de vista do Greenpeace), e argumento contra os transgênicos.   

 Com relação à análise dos Modos Textuais, pode-se notar que a organização 

tece sua persuasão utilizando-se da narrativa e da descrição, em fusão escalada 

com os argumentos que apresenta contra os produtos transgênicos. Foram 

identificados, também, trechos de narração, e o tom varia ao longo do texto: por 

vezes, predomina a monoglossia, onde o Greenpeace se posiciona como contra os 

transgênicos e, por outras, encontra-se o tom heteroglóssico, onde o leitor é 

convidado a integrar o coletivo que sofrerá as consequências desse uso e  a lutar 

contra a predominância dessas sementes (“so assim teremos agricultura para 

sempre”).   
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 A análise da Transitividade e da Avaliatividade mostra que no texto a 

predominância é de Processos Materiais, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 14 – Resultados da Análise de “Ruim para o Produtor e para o Consumidor” 

Pr. Material Pr. Existencial Pr. Relacional Pr. Comportamental Pr. Mental Nominalizações 

19 4 9 3 2 11 

 

 

 Dos cinco Processos identificados nos trechos analisados, 51% são Materiais. 

Neles, os trangênicos aparecem como Ator, e as metas são sempre aspectos 

negativos de seu uso e aplicação. Quando não estão como tema das orações, 

aparecem como metas, mas o sentido negativo sempre permeia o sentido geral 

relacionado à sua aplicação.  

 Os Processos Existenciais (4 ocorrências no trecho), apesar de possuírem 

Existentes diferentes para cada um deles, mostram todos os riscos consequentes 

dos cruzamentos realizados para gerar os alimentos transgênicos. O leitor é parte de 

um desses Processos, “vivemos”, na tentativa de ser persuadido por meio dessa 

inserção no meio ambiente que, segundo o Greenpeace, apresenta riscos a ele por 

estar contaminado com agrotóxicos.   

 Os Processo Relacionais aparecem com uma grande frequência (25% do total 

de Processos analisados). Possuem função classificatória e, no texto, descrevem 

Atributos que colocam em xeque o uso de trasngênicos. Para isso, diferentes 

Portadores são explicitados: transgênicos, empresas detentoras de tecnologias de 

risco, nós (leitores) que só teremos agricultura para sempre se pararmos de usar os 

produtos tóxicos, etc.  

 Três são os Processos Comportamentais, e referem-se às sementes 

transgênicas e os riscos proveninentes de sua resistência a agrotóxicos. 

 Por fim, aparecem dois Processos Mentais, tendo o Greenpeace como 

Experienciador e, como fenômenos, uma biodiversidade preservada e uma 

agricultura para sempre, caso os transgênicos sejam extintos da agricultura do país. 

 A Avaliação Social é sempre negativa em relação ao uso dos transgênicos. O 

Compromisso, fator da Avaliatividade, é predominantemente heteroglóssico, ou seja, 

há uma negociação e aproximação com o leitor (frequência de primeira pessoa do 
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plural: a voz do “nós”). O que é dito soa como um apelo para que, por meio do 

coletivo, um país sem agrotóxicos ressurja. O leitor é seduzido a aceitar e 

acompanhar o Greenpeace nessa causa.  

 

 

4.3  Discussão Geral   

 
 

 Minha primeira pergunta de pesquisa foi (a) ‘como é feita a persuasão no 

texto pró-alimento transgênico e no texto anti-alimento transgênico?’ e, para analisar 

as escolhas que permeiam a persuasão em cada um dos casos, selecionei dois 

textos disponíveis na internet, de duas instituições de renome no meio da 

agricultura: o primeiro deles é o Guia de Sementes da Dow AagroSciences, e o 

segundo é o texto da seção “Quem Somos?”, da página eletrônica do Greenpeace, 

chamado “Ruim para o Produtor e para o Consumidor”. 

 Com relação ao “Guia de Sementes”, imperam as nominalizações, que dão ao 

texto um tom monoglóssico e, à Dow Agrosciences, de autoridade maior. Os 

Processos Materiais são predominantes nas orações e relatam os benefícios que as 

sementes transgênicas trazem à lavoura e qualidade dos produtos delas gerados. 

As Avaliações são sempre positivas e reforçam o posicionamento da empresa sobre 

sua afirmação das vantagens de seus produtos. Há Interdiscursividade, ou seja, 

mistura de gêneros do discurso de marketing e acadêmico, com apresentação de 

dados científicos para validar as refutações feitas. O leitor é, portanto, persuadido 

por meio da convicção. 

 Em “Ruim para o Produtor e para o Consumidor”, foi identificado um número 

significativamente menor de Processos Materiais e nominalizações. O tom é 

heteroglóssico e o leitor é convidado a refletir sobre as consequências negativas do 

uso dos produtos transgênicos. As Avaliações são sempre negativas com relação à 

introdução dos transgênicos na agricultura e as Avaliações positivas presentes são 

referidas a um cenário oposto: o de uma agricultura e um país sem os riscos 

gerados pelo consumo desses alimentos. Aqui, o leitor é persuadido por meio da 

sedução, sendo inserido no discurso do Greenpeace e convidado a projetar um país 

sem riscos na lavoura e saúde dos consumidores. 

 Seguindo para a pergunta (b) ‘Em que situações predominam a explicitude ou 
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a implicitude dessa persuasão?”, observei que o “Guia de Sementes” utiliza-se de 

um modo explícito de persuasão. Ele se utiliza de referências bibliográficas, tom 

monoglóssico de expert sobre a teoria desenrolada em seu texto sobre sementes 

transgênicas, e dados científicos que embasam sua refutação e nominalizações e 

que geram um não-espaço a questionamentos ou diálogos. Já o material de 

Greenpeace, mesmo sendo incisivamente crítico e contra o uso desse material vai, 

implicitamente, incluindo o leitor no discurso e na necessidade de ação para banir o 

uso das sementes transgênicas e agrotóxicos. 

 Por fim, a pergunta (c) ‘Que outros recursos contribuem no processo 

persuasivo?’ pode ser respondida por meio da releitura das análises já feitas: 

falácias e mistura de gêneros discursivos (interdiscursividade) em abos os textos, e 

inserção de Processos Mentais no caso do texto do Greenpeace que se referem a 

ele como sendo defensor de um país com agricultura para sempre sem os alimentos 

transgênicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa tratou da análise dos meios pelos quais percorre a 

persuasão em textos pró-alimentos transgênicos e contra-alimentos transgênicos. 

Trabalho na área de Comunicações, em uma empresa do ramo químico, e um dos 

maiores desafios que enfrento é o de convencer o público com que lido sobre os 

benefícios das tecnologias com as quais trabalho, bem como proteger por meio do 

discurso a empresa de todas as denúncias e críticas por parte de ativistas. 

Acredito que a presente pesquisa tenha, em parte, realizado seus objetivos, 

procurando mostrar como cada parte defende suas ideias dentro dos gêneros em 

que está inserida e como é feita a interação com o leitor para persuadi-lo quanto ao 

uso ou não de alimentos e produtos transgênicos. 

 Sendo assim, com esse estudo pretendi salientar as formas mitigadoras de 

persuasão e trazer subsídios de análise linguística que possam guiar profissionais 

de comunicações na compreensão e confecção de textos de marketing para 

divulgações e propagandas internas e externas. 

 Ter a oportunidade de entrar em contato com a Gramática Sistêmico-

Funcional me permitiu ter embasamento para uma melhor elaboração de textos e 

campanhas, internas e externas, tornando-me mais consciente sobre as escolhas 

léxico-gramaticais para atingir os públicos-alvos adequados em cada publicação. É 

enriquecedor ter, enquanto profissional de Comunicações e como leitora, o 

conhecimento de parte das Teorias da Gramática Sistêmico-Funcional, a qual 

fornece subsídios de que eu não dispunha para fazer uma análise mais profunda 

dos textos com que trabalho em meu dia a dia e também os que leio. A Teoria da 

Avaliatividade recebe meu destaque, por me direcionar a atenção para a Avaliação, 

em especial a implícita, que acontece no ato discursivo. 
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ANEXO A 
 

 

Texto na íntegra 

DOW AGROCIENCES - Sementes e Biotecnologia 

A TECNOLOGIA QUE NÃO PARA DE AVANÇAR 
 

A Dow AgroSciences está presente em mais de 140 países e é uma das líderes mundiais em 
pesquisa e desenvolvimento de sementes, óleos saudáveis, biotecnologia e produtos agrícolas para 
o controle fitossanitário. Em constante evolução, não para de inovar, lançando produtos de alta 
performance, qualidade e baixo impacto ambiental.  

Seu portfólio conta com híbridos de milho, milho especial, sorgo, girassol, sementes de soja e óleos 
saudáveis. Além de híbridos de milho com Herculex I e convencionais, disponibiliza a nova 
tecnologia HR, o milho Herculex I Roundup Ready® 2, aliando o melhor controle das principais 
pragas da cultura do milho com a característica de tolerância ao glifosato. Tudo para oferecer 
inovação e gerar aumento de produtividade de maneira segura, estável e duradoura. 

O HERCULEX I garante um alto nível de proteção à lavoura do produtor promovendo o controle 
efetivo das principais pragas do milho como Lagarta-do-cartucho, Broca-do-colmo, Lagarta-elasmo e 
efeito de supressão em Lagarta-rosca e Lagarta-da-espiga. Age em toda a planta, durante todo o 
período de cultivo, assegurando que os híbridos alcancem o máximo potencial de produtividade. Os 
híbridos com Herculex I não exigem nenhum manejo especial, além do já utilizado no cultivo de 
milho de alta performance.  
• Age em toda a planta, protegendo-a da emergência à colheita. 
• Atua sobre as pragas antes que causem danos. 
• Facilita o manejo da cultura com melhor gerenciamento de atividades agrícolas. 
• Proporciona melhor qualidade de grãos. 
• Maximiza o potencial de rendimento, pois a planta não sofre com o ataque das lagartas. 
• Oferece flexibilidade. 
 
MILHO ROUNDUP READY® 2 
O milho Roundup Ready® 2 (NK603) possui a característica de tolerância ao glifosato, tecnologia de 
propriedade exclusiva da Monsanto Technology LLC , aprovada pela Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio), conforme o Parecer Técnico no 1596/2008. O milho Roundup Ready® 2 
foi desenvolvido como uma opção de controle das plantas daninhas na cultura do milho (WILLIAMS 
et al., 2000). Com a introdução do milho Roundup Ready® 2, uma nova oportunidade de manejo é 
oferecida ao mercado.  
 
Benefícios 
• Permite aplicação sequencial no controle de plantas daninhas quando necessário. 
• Menor risco em situações climáticas adversas. 
• Redução no intervalo entre a adubação de cobertura e a aplicação do herbicida. 
• Alta seletividade sem fitotoxicidade. 
• Excelente controle e amplo espectro. 
• Menor impacto ambiental. 
 
BIOTECNOLOGIA - HR  
MILHO HERCULEX I 
Roundup Ready® 2 
Proteção contra insetos e tolerância ao glifosato incorporada em um único híbrido de milho. 
 
Benefícios 
• Proteção contra insetos incorporada à própria planta. 
• Híbridos de milho com tolerância ao glifosato. 
• Maior qualidade de grãos. 
• Maior produtividade com rentabilidade. 
 
Óleos saudáveis 
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A Dow AgroSciences apresenta um produto inovador para_ o mercado de alimentos, que oferece 
os benefícios de excelente performance industrial, estabilidade, não altera sabor, além de atender à 
demanda crescente por alimentos mais saudáveis: 
 
Óleo de girassol alto oleico, rico em ômega-9. 
O ômega-9 é obtido da industrialização de grãos de girassol que possuem alto teor oleico, grãos 
provenientes exclusivamente de produtores certificados pela Dow AgroSciences, que através de 
genética própria suprem as necessidades do mercado altamente competitivo. Os pontos que fazem 
do óleo rico em ômega-9 a melhor solução entre custo e benefício são: 
• Excelente composição nutricional; 
• Zero Gordura Trans; 
• Estabilidade; 
• Maior rendimento em frituras industriais; 
• Aromas e sabores neutros; 
• Produção sob um programa 100% rastreável, desde o fornecimento da semente até o refino do 
óleo. 
 
Sistema de Produção 
Dicas para melhorar seu plantio 
Densidade de plantas na cultura do milho 
Para atingir altos rendimentos de grãos na cultura do milho, deve-se maximizar a interceptação da 
radiação solar incidente, distribuindo eficientemente os fotoassimilados nas estruturas das plantas, a 
fim de manter esse processo com o custo energético reduzido à planta. Nesse processo, a 
adequação da população de plantas é fundamental, e, para que consigamos isso, vários fatores 
devem ser considerados (veja quadro ao lado). É necessário analisar a combinação deles a fim de 
se chegar à recomendação correta para cada lavoura. Neste guia, você encontra a população 
recomendada para cada híbrido. Essa recomendação não é feita em número absoluto, e sim em 
intervalos (ex.: 50.000 a 60.000 pl/ha). Para situações em que se somam fatores favoráveis para a 
cultura, pode-se trabalhar com as densidades do limite superior; para outras condições 
desfavoráveis ou incertas, deve-se trabalhar com valores mais próximos ao limite inferior. 
 
Fatores que influenciam a produtividade 
Favoráveis 
• Uso de novas tecnologias como resistência a insetos. 
• Fertilidade alta, principalmente matéria orgânica. 
• Adubação equilibrada, principalmente com N e K. 
• Temperaturas noturnas amenas ou grande amplitude térmica. 
• Altitudes acima de 700 metros. 
• Alta luminosidade. 
• Suprimento adequado de água. 
• Baixa incidência de doenças e pragas. 
• Adequado manejo de plantas daninhas. 
• Distribuição uniforme das sementes no plantio. 
• Germinação uniforme. 
• Híbridos que suportam altas populações, principalmente os tolerantes às podridões de colmo. 

Desfavoráveis 
• Baixa fertilidade, principalmente matéria orgânica. 
• Adubação desequilibrada, principalmente com N e K. 
• Temperaturas noturnas altas. 
• Baixas altitudes. 
• Nebulosidade. 
• Possibilidade de estresse hídrico, nas diferentes fases da cultura, principalmente nas fases   
   reprodutivas. 
• Excesso de chuva. 
• Grande incidência de doenças e pragas. 
• Manejo ineficiente de plantas daninhas. 
• Épocas inadequadas de plantio (plantios tardios). 
• Colheita tardia. 
• Risco de geadas. 
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ANEXO B 
Texto na íntegra 

 

GREENPEACE 

RUIM PARA O PRODUTOR E PARA O CONSUMIDOR 

LINK: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Transgenicos/ 
 
 
A introdução de transgênicos na natureza expõe nossa biodiversidade a sérios riscos, como a perda 
ou alteração do patrimônio genético de nossas plantas e sementes e o aumento dramático no uso de 
agrotóxicos. Além disso, ela torna a agricultura e os agricultores reféns de poucas empresas que 
detêm a tecnologia, e põe em risco a saúde de agricultores e consumidores. O Greenpeace defende 
um modelo de agricultura baseado na biodiversidade agrícola e que não se utilize de produtos 
tóxicos, por entender que só assim teremos agricultura para sempre. 
 
[imagem] 
Legenda: Plantação de arroz vermelho, variedade que pode desaparecer com a plantação de arroz 
transgênico. © Greenpeace / Lunaé Parracho 
 
Os transgênicos, ou organismos geneticamente modificados, são produtos de cruzamentos que 
jamais aconteceriam na natureza, como, por exemplo, arroz com bactéria. 
Por meio de um ramo de pesquisa relativamente novo (a engenharia genética), fabricantes de 
agroquímicos criam sementes resistentes a seus próprios agrotóxicos, ou mesmo sementes que 
produzem plantas inseticidas. As empresas ganham com isso, mas nós pagamos um preço alto: 
riscos à nossa saúde e ao ambiente onde vivemos. 

O modelo agrícola baseado na utilização de sementes transgênicas é a trilha de um caminho 
insustentável. O aumento dramático no uso de agroquímicos decorrentes do plantio de transgênicos 
é exemplo de prática que coloca em cheque o futuro dos nossos solos e de nossa biodiversidade 
agrícola. 

Diante da crise climática em que vivemos, a preservação da biodiversidade funciona como um 
seguro, uma garantia de que teremos opções viáveis de produção de alimentos no futuro e 
estaremos prontos para os efeitos das mudanças climáticas sobre a agricultura, 

Nesse cenário, os transgênicos representam um duplo risco. Primeiro por serem resistentes a 
agrotóxicos, ou possuírem propriedades inseticidas, o uso contínuo de sementes transgênicas leva à 
resistência de ervas daninhas e insetos, o que por sua vez leva o agricultor a aumentar a dose de 
agrotóxicos ano a ano. Não por acaso o Brasil se tornou o maior consumidor mundial de agrotóxicos 
em 2008 – depois de cerca de dez anos de plantio de transgênicos – sendo mais da metade deles 
destinados à soja, primeira lavoura transgênica a ser inserida no País. 

Além disso, o uso de transgênicos representa um alto risco de perda de biodiversidade, tanto pelo 
aumento no uso de agroquímicos (que tem efeitos sobre a vida no solo e ao redor das lavouras), 
quanto pela contaminação de sementes naturais por transgênicas. Neste caso, um bom exemplo de 
alimento importante, que hoje se encontra em ameaça, é o nosso bom e tradicional arroz. 

A diversidade do arroz brasileiro congrega desde o arroz branco plantado no Rio Grande do Sul, que 
é adaptado a temperaturas amenas, àquele plantado no interior do nordeste, vermelho, resistente a 
climas quentes e secos. Ambos são necessários, sem seus respectivos climas e solos, para garantir 
que o cidadão brasileiro tenha sempre arroz em seu prato, em qualquer região do país. 

 
Rotulagem como direito básico 
[imagem] 
Legenda: Ativistas do Greenpeace protestam em um supermercado contra a falta de rotulagem 
adequada nos produtos fabricados pelas empresas Bunge e Cargill. ©Greenpeace/Ivo Gonzalez 
 
“É melhor prevenir do que remediar”. Esta expressão cai como uma luva quando falamos de 
liberação e consumo de transgênicos. 

Consumimos hoje diversos alimentos com ingredientes à base de transgênicos, produzidos para 
matar insetos e resistir a agrotóxicos. Você deve achar que exaustivos testes foram feitos, e todas as 
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pesquisas que apontam possíveis riscos foram levadas em consideração, para que transgênicos 
fossem liberados. No entanto, isso não acontece. 

Não existe consenso na comunidade científica sobre a segurança dos transgênicos para a saúde 
humana e o meio ambiente. Testes de médio e longo prazo, em cobaias e em seres humanos, não 
são feitos, e geralmente são repudiados pelas empresas de transgênicos. 

Neste contexto, o Greenpeace considera que a liberação de transgênicos é uma afronta ao princípio 
da precaução, e uma aposta de quem não tem compromisso com o futuro da agricultura, do meio 
ambiente, e do planeta. 

Desde que os transgênicos chegaram clandestinamente ao Brasil, em 1997, o Greenpeace trabalhou 
para que o consumidor pudesse identificá-los e decidir se compraria ou não. 

Em 2003, foi publicado o decreto de rotulagem (4680/2003), que obrigou empresas da área da 
alimentação, produtores, e quem mais trabalha com venda de alimentos, a identificarem, com um “T” 
preto, sobre um triangulo amarelo, o alimento com mais de 1% de matéria-prima transgênica. 

A resistência das empresas foi muito grande, e muitas permanecem até hoje sem identificar a 
presença de transgênicos em seus produtos. O cenário começou a mudar somente após denúncia 
do Greenpeace, em 2005, de que as empresas Bunge e Cargill usavam transgênicos sem rotular, 
como determina a lei. O Ministério Público Federal investigou e a justiça determinou que as 
empresas rotulassem seus produtos, o que começou a ser feito em 2008. 

A partir de 2007, parlamentares da bancada ruralista, impulsionados pela indústria da alimentação e 
empresas de transgênicos, propuseram projetos de lei que visam acabar com a rotulagem. O 
Greenpeace está de olho nestas iniciativas que visam bulir com nosso acesso à informação. 

A rotulagem de produtos transgênicos é um direito básico dos consumidores. Todos nós temos o 
pleno direito de saber o que consumimos. 

 

Fome no mundo: a solução é agricultura para sempre 
 
Para os agricultores que cultivam plantações convencionais ou orgânicas, a contaminação e a 
inserção em massa de sementes transgênicas no mercado têm implicado em prejuízo. Eles têm 
perdido o direito de vender suas safras como convencionais ou orgânicas, que são mais valorizadas 
no mercado, e ainda por cima são obrigados a pagarem royalties por algo que eles não queriam. 

Os defensores dos transgênicos dizem que eles podem ser uma solução ao problema da fome no 
mundo, pois podem levar ao aumento da produção de alimentos. Mas realidade é bem diferente. 

A totalidade dos transgênicos plantados no Brasil, e a quase totalidade dos transgênicos plantados 
no mundo são plantas resistentes a agrotóxicos ou com propriedades inseticidas. A produtividade 
dos transgênicos não é superior à dos convencionais e orgânicos, e a semente é mais cara por conta 
dos royalties a serem pagos, o que aumenta o custo de produção. 

Considerando isso, e somando-se seus impactos sobre a biodiversidade agrícola e aumento no uso 
de agrotóxicos, só uma conclusão é possível: os transgênicos são um problema, e não a solução, 
para a fome no mundo. 

 
Soluções 
 
- Proibição de aprovações de novas culturas transgênicas, em especial aquelas que são a base da 
alimentação de nossa população. 

- Rotulagem dos produtos transgênicos, para atender plenamente a um direito do consumidor de 
saber o que está comprando. 

- Fiscalização e cuidado na cadeia para que não haja contaminação. 

 

 


