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PROPOSTA 
 
Já parou para pensar que reunimos e apresentamos uma porção de justificativas 
quando queremos persuadir alguém de alguma coisa? Nada mais natural, afinal uma 
boa argumentação raramente se vale apenas de um só argumento. De fato, para 
defender um posicionamento, é comum que elenquemos uma série de razões, algumas 
mais fortes que outras, para sustentar o que cremos. Na tentativa de persuadir o outro, 
fazemos progredir o raciocínio, apresentando sequencialmente cada argumento e 
deixando, no mais das vezes, o argumento mais forte para o último momento. Se assim 
compreendemos, podemos pensar a argumentação, metaforicamente, como uma 
escalada esportiva. Isso mesmo, na escalada, cada passo de subida significa uma maior 
proximidade em relação ao objetivo: o topo! Na argumentação, frequentemente, 
dispomos de uma série de argumentos diferentes em termos de força argumentativa, 
na qual eles se organizam em escala, sendo, por exemplo, o arg.1 mais fraco e o arg.3 
ou qualquer outro que lhe seja posterior, mais forte. Veja a seguir: 
 
 
ArgX... 
+ 
Arg3  Orientação de sentido 
+                                                        Conclusão 
Arg2 
+  
Arg1 
 
 
Koch (2008, 2011), ao retomar a teoria semântico-argumentativa de Oswald Ducrot, 
afirma que esse efeito de escala se torna possível pelo uso de alguns operadores 
argumentativos cuja função é a de garantir a progressão da argumentação em direção 
a uma conclusão mais forte, por meio de uma determinada orientação de sentido. A 
partir desse recorte teórico, cabe perguntar: seria mesmo possível identificar tais 
argumentos em escala nas argumentações do cotidiano? Ou, de modo mais específico, 
seria possível perceber tais escalas em textos jornalísticos de opinião, sobretudo 
aqueles em que se debate um assunto polêmico em tendência no momento? Responder 
a essas perguntas é, em suma, o intuito deste projeto. Este PCC possui, assim, o 
objetivo de ajudar os alunos a desenvolver, em parte, a capacidade de análise 
argumentativa, tomando como objeto os textos jornalísticos de opinião, nos quais se 
buscará identificar, e decompor, os distintos argumentos avançados pelos sujeitos 
opinantes e, em seguida, verificar a existência de gradação (ou não) de força 
argumentativa entre os argumentos para, no fim, compreender de que maneira isso 
ocorre em cada caso concreto.   
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GERAL  
→ Analisar a existência de escala argumentativa em textos jornalísticos de opinião, bem 
como a força argumentativa de cada argumento em prol da mesma conclusão.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
→ Identificar, em textos jornalísticos de opinião, distintos argumentos direcionados a 
uma mesma conclusão.  

 → Analisar os elementos (operadores argumentativos etc.) que garantem a progressão 
da escala argumentativa.  

→  Apresentar relatório da pesquisa, com os dados levantados durante a execução 
desta pesquisa, incluindo a decomposição dos distintos argumentos e os eventuais 
operadores argumentativos que marcam a gradação.   

 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa será individual e terá as seguintes etapas:  
 
1) Pesquisa teórica sobre a força dos argumentos – classe e escala argumentativa.   
2) Definição do corpus a ser analisado (textos jornalísticos de opinião) 
3) Análise de dados  - identificação, decomposição e análise dos argumentos.   
4) Elaboração de trabalho escrito com apresentação dos resultados da pesquisa.   
 

 
 

ESTRUTURA DO TRABALHO  
 

O trabalho deve conter as seguintes partes: 
 

Capa Nome da Universidade, nome da faculdade e nome da disciplina; 
título do trabalho; nome do aluno e nº de matrícula; professores 
orientadores. 

Ficha de 
Avaliação da 
PCC  

Ficha individual de Avaliação do PCC, preenchida e assinada.  

1ª página Título do trabalho; Nome do aluno e nº de matrícula; Nome dos 
professores orientadores. 

Apresentação 
do corpus 
selecionado  

Contextualização dos dados selecionados (indicar site do jornal, nome 
da seção, título dos textos, datas de publicação dos textos, datas de 
coleta, autores etc.) 

Fundamentação 
teórica 

Vide bibliografia sugerida e que será comentada no encontro virtual 

Análise do 
corpus 

Identificação, em pelo menos 2 textos jornalísticos de opinião, 
dos argumentos avançados em prol de um posicionamento e a 
existência de escala argumentativa.  

Referências  Referências das obras consultadas, segundo normas da ABNT 
Anexos Textos analisados em seu contexto (imagens, printscreen etc. ) 
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CRONOGRAMA  
 

 
Número de vagas: 10 
Trabalho individual.  
Extensão: até 6 laudas (sem considerar a capa). 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
KOCH, I.G.V. A inter-ação pela linguagem. 10ªed. São Paulo: Contexto, 2008. 
KOCH, I.G.V. Argumentação e linguagem. 13ªed. São Paulo: Cortez, 2011. 
FIORIN, J. L Argumentação. São Paulo: Contexto, 2015 
 
 

*** 
  

Cronograma/2021.1 
Envio da Ficha de inscrição para a Secretaria da 
Graduação/Letras. 

até 11 de setembro 
 

Reunião virtual com os alunos para explicação 
detalhada da metodologia (coleta de dados), 
análise, leituras recomendadas e questões afins. 

17 de setembro  
10h 

Análise da 1ª versão do trabalho – atendimento 
individual 

15 de outubro 
9h 

Envio da versão final do trabalho, juntamente com a 
ficha de avaliação. 

5 de novembro 
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ANEXO  

UFG - FL - PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
Aluno(a):  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Matrícula: Nº__________________ E-mail: ___________________________________ 

 
 
 

Projeto de PCC 
 
 

ESCALANDO ARGUMENTOS: 
em busca da força persuasiva 

 
 
Orientadores:  
Prof. Dr. Rodrigo SEIXAS 
Prof. Dr. Rubens DAMASCENO-MORAIS 
 


