
1

A Argumentação na Construção do Discurso da Informação no Blog “Fatos e Dados” 
da Petrobras: Aproximações e Disputas1 

Daniel Dantas2;

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Resumo

Este artigo analisa os elementos discursivos acionados pela argumentação exercem em 
blogs a partir do Blog “Fatos e Dados” da Petrobras. Concluímos que as relações 
intersubjetivas que ocorrem nos blogs alteram, na forma das técnicas argumentativas 
utilizadas, a forma de elaboração do discurso da informação em veículos da mídia digital. 
Restou claro, também, a influência que os elementos discursivos acionados pela 
argumentação exercem, na mídia digital, procurando redimensionar e ressignificar quadros 
da realidade por ela veiculados em relação aos sujeitos-leitores. Os blogs passaram a fazer 
parte do cenário informativo com a emergência da Internet e conseguem interferir de um 
modo mais efetivo na organização do agendamento da mídia a partir da utilização 
consciente de elementos argumentativos nos seus posts.
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Introdução

Este trabalho se preocupa em compreender as questões de linguagem e sobre discurso 
implicadas nas formas argumentativas operadas na mídia digital e, decorrente disso, como 
esses elementos contribuem na construção de um discurso da informação nesse contexto.
Para tanto, nos dispomos a analisarmos, à luz de autores como Foucalt (2007, 2008), 
Charaudeau (2006) e Breton (2003), o discurso, os elementos argumentativos e a 
construção da informação midiática a partir da análise do Blog “Fatos e Dados” da 
Petrobras.
O artigo que ora apresentamos constitui-se de parte de nossa pesquisa doutoral apresentada 
ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.

Discurso e argumentação
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A compreensão das questões relativas à linguagem e ao discurso conduz nossa caminhada, 
necessariamente, à reflexão acerca do discurso da informação e da mídia.  Essa reflexão 
constitui-se, também, no passo inicial de nossa discussão sobre a operação da argumentação 
e o impacto de seus elementos. Para isso, de início, dependeremos, fundamentalmente, da 
obra de Charaudeau (2006) dedicada à análise do discurso das mídias. Mas antes disso 
podemos recuperar, como possibilidade para uso em nossa pesquisa, a proposta 
metodológica de Foucault (2008).  
Foucault (2008: 65) defende como procedimento metodológico para análise do discurso a 
utilização da crítica e da genealogia. Ele diz que a crítica liga-se aos sistemas de 
recobrimento do discurso sob análise, enquanto, nas suas palavras, “a parte genealógica da 
análise, se detém, em contrapartida, nas séries da formação efetiva do discurso”.  Para isso, 
ele apresenta quatro princípios para que se proceda a uma análise do discurso: um princípio 
de inversão, no qual Foucault (2008: 52) entende que onde, segundo a tradição, é possível 
reconhecer a fonte dos discursos, “é preciso reconhecer, ao contrário, o jogo negativo de um 
recorte e de uma rarefação do discurso”; um princípio de descontinuidade, segundo o qual 
os “discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se cruzam por vezes, mas 
também se ignoram ou se excluem” (FOUCAULT, 2008: 53); um princípio de 
especificidade, segundo o qual deve-se conceber o discurso como uma violência, uma 
prática que impomos às coisas, na qual “os acontecimentos do discurso encontram o 
princípio de sua regularidade” (FOUCAULT, 2008: 53); e um princípio de exterioridade, 
que define que é o próprio discurso, sua aparição concreta e sua regularidade que 
fundamentam qualquer análise.  Assim, os quatro princípios tratam de entender o processo 
de rarefação promovido pelo discurso, onde se ocultam intenções e os próprios sujeitos; a 
descontinuidade inerente a cada um, mesmo que tentem promover a ilusão de continuidade, 
nos quais cruzamentos possíveis são assimilados como unidades; a violência do discurso 
por não ser algo natural; e a necessidade de se levar em consideração, na análise dos 
discursos, sua condição material concreta.  Foucault (2008: 70) conclui, por fim, que “a 
análise do discurso, assim entendida, não desvenda a universalidade de um sentido; ela 
mostra à luz do dia o jogo da rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação”.
É nossa intenção compreender os modos de organização dos discursos da mídia, de um 
ponto de vista argumentativo, utilizando-nos desse referencial em Foucault (2008), 
inclusive, na tentativa de desvendar os processos de construção e manutenção de um tema 
em seu agendamento.  Dito isto, podemos retornar à discussão sobre Charaudeau (2006), 
autor que é capaz de dialogar com os elementos conceituais sobre linguagem e discurso 
apontados anteriormente neste trabalho, mesmo avançando em territórios teóricos que nem 
sempre são partilhados por Bakhtin e Foucault, principalmente.  Mesmo assim, 
consideramos a apropriação de elementos apresentados por ele como importante na 
construção de uma ponte mais sólida entre os elementos de discurso e linguagem apontados 
até aqui, bem como às questões referentes às teorias da argumentação e a concepção de uma 
grade de análise adequada aos propósitos deste trabalho. 

Ferramentas analíticas para o discurso da informação 
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Desse modo, julgamos imprescindível a constituição de ferramentas analíticas que auxiliem 
na compreensão e na descrição do discurso informativo e os elementos argumentativos 
operados por essa forma de manifestação de linguagem a partir de Charaudeau (2006).
Charaudeau (2006: 40) entende que descrever o sentido de discurso no âmbito da 
informação equivale a interrogar sobre três elementos principais: a mecânica de construção 
do sentido, sobre a natureza do saber que é transmitido e sobre o efeito de verdade que pode 
produzir no receptor, elementos textuais que podem ser utilizados na tarefa analítica de 
compreender os discursos e suas diversas nuances.
Há, então, segundo Charaudeau (2006: 41), uma mecânica de construção dos sentidos em 
um discurso que respeita a um duplo processo.  Esse processo se funda no entendimento, 
comum a outras áreas das análises linguísticas, de que o sentido de enunciado e de um 
discurso nunca existe a priori, mas é construído na manifestação de linguagem dos homens 
– Charaudeau (2006: 41) chama de “ação linguajeira” –, sempre em uma situação de troca 
social.  Em outras palavras, concordando com as perspectivas bakhtinianas e até 
foucaultianas acerca da linguagem, Charaudeau (2006: 42) entende que o sentido dos 
enunciados só se efetiva em meio às relações sociais – é na interação social entre os sujeitos 
que usam a língua que o sentido se constitui.  Esse sentido não está nem em quem fala, nem 
em quem recebe a mensagem, nem mesmo na mensagem transmitida – o sentido é resultado 
dessa interação da mensagem em meio a uma relação social.
Charaudeau (2006: 41) compreende que essa construção de sentido se dá através de dois 
processos, que ele chama de transformação e de transação.  O processo de transformação 
sinaliza a passagem do “mundo a significar” em “mundo significado”.  Esse processo 
aponta para operações de linguagem que fazem, no campo midiático, com que 
acontecimentos cotidianos possam ser transformados em informações.  Trata-se da 
passagem, portanto, do fato corriqueiro para o âmbito do discurso informativo – repleto de 
elementos ideológicos e intencionais, como é a linguagem.  É a transformação do elemento 
da realidade social em notícia3.   
Charaudeau (2006: 41) secciona o processo de transformação em cinco etapas.  A primeira 
delas é a identificação dos seres do mundo, nomeando-os.  Nomear é um ato de poder e 
controle sobre o objeto nomeado.  
Também Foucault (2007) enfatiza os elementos envolvidos na nomeação:

falar ou escrever não é dizer as coisas ou se exprimir, não é jogar com a linguagem, 
é encaminhar-se em direção ao ato soberano de nomeação, é ir, através da 
linguagem, até o lugar onde as coisas e as palavras se ligam em sua essência 
comum, e que permite dar-lhes um nome (FOUCAULT, 2007: 166).

Em outro lugar, o mesmo Foucault (2008: 53) aprofunda a questão ao destacar que o 
discurso é uma “violência que fazemos às coisas, como uma prática que lhes impomos em 
todo caso”, como já dissemos anteriormente.  A palavra e a nomeação se fundamentam em 
uma relação arbitrária que, no campo do discurso, é essencial para a organização dos 
sentidos – é preciso identificar as coisas do mundo, vinculando-lhes as representações das 
palavras.  
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No caso do discurso da informação, mais precisamente no que se refere ao texto jornalístico 
ou informativo, a nomeação é parte do processo de identificação do mundo a significar no 
mundo significado.  Ela se traduz pela descrição dos fatos a serem transformados em 
notícia, ou seja, sua identificação – de objetos, fatos e personagens.  Ao se elaborar um 
texto no gênero jornalístico, mesmo que ele se torne público em um espaço virtual como 
um blog, a descrição é premissa fundamental para a sua identificação – que se baseia, 
inicialmente, na nomeação das coisas do mundo a significar no processo de transformação 
em mundo significado.
Esse processo de transformação discursiva, segundo Charaudeau (2006: 41), prossegue com 
a qualificação das coisas nomeadas.  Não basta nomear os objetos, citar os fatos e 
personagens.  No fluxo de construção das informações e notícias esses elementos 
necessitam ser qualificados – desde simples afirmações como “o dia está belo”, até 
afirmações com maiores implicações socioideológicas e políticas, como “este é um governo 
falido”.  Provavelmente, a qualificação é a instância da construção e da operação discursiva 
em que as intenções e ideologias dos sujeitos que arregimentam o discurso são melhor 
expressas.  A qualificação não é uma simples adjetivação dos sujeitos e das coisas – ela 
implica uma opinião, carregada de ideologia e intenção, constituindo-se em um dos 
elementos de enquadramento das informações e das notícias.
Em seguida, diz Charaudeau (2006: 41), entram os elementos discursivos de narração 
propriamente dita.  Trata-se de uma descrição das ações, nas quais se engajam os sujeitos e 
as coisas que foram consideradas no discurso.  A narração é um elemento fundante do 
discurso da informação – característica de grande parte dos gêneros discursivos do 
jornalismo.  Associado a este elemento do discurso está a argumentação, que Charaudeau 
(2006: 41) resume como sendo o fornecimento das razões e motivos das ações descritas.  
Adiante destacaremos a argumentação por se tratar de tópico fundamental no 
desenvolvimento e compreensão de nossa trabalho.
O trabalho de equilibrar todos esses elementos em um único enunciado é chamado por 
Charaudeau (2006: 41) de modalização.  Ao modalizar, o sujeito-autor avalia os seres 
nomeados no discurso, suas propriedades, ações e argumentos, elencando os elementos 
operacionalizados que melhor traduzem suas intenções comunicativas e a ideologia 
presente em seu enunciado.  A tarefa de equalizar as informações arregimentadas não é 
neutra ou objetiva, mas atende a elementos subjetivos e intenções discursivas do sujeito-
autor.  Ao selecionar os elementos que comporão seu texto dentre os disponíveis no mundo 
a significar, o sujeito elege um mundo significado de acordo com seus interesses e 
intenções, enquadrando o real a fim de construir uma determinada perspectiva da realidade 
social a ser transmitida no texto informativo produzido.  Em outras palavras, o texto 
informativo e jornalístico jamais poderá ser neutro ou objetivo conforme apregoa a 
ideologia do jornalismo como espelho da realidade.  O discurso da mídia é sempre 
engajado, parcial, comprometido e intencional, mesmo e principalmente quando afirma o 
contrário e opera artifícios de apagamento e rarefação das subjetividades e 
intencionalidades nele contidas.
Charaudeau (2006: 41) conclui essa discussão destacando que o “ato de informar inscreve-
se nesse processo porque deve descrever (identificar-qualificar fatos), contar (reportar 
acontecimentos), explicar (fornecer as causas desses fatos e acontecimentos)”.
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O mundo significado, manifesto no enunciado final do texto jornalístico, é a formatação 
concreta da construção discursiva e linguística, promovida pelo sujeito-autor, carregada de 
sua subjetividade, ideologia, visão de mundo e intenção comunicativa.  Ao operar os 
elementos discursivos, linguísticos e argumentativos que descrevemos até aqui, o sujeito 
enuncia um texto que traduz um mundo significado – significado por ele mesmo.  Portanto, 
o processo de transformação do discurso da informação tem lugar do lado do emissor – do 
sujeito que se coloca na situação de transformar um mundo a significar em mundo 
significado.  
Não há, é claro, garantias de que esse significado de mundo construído pelo sujeito-autor 
será aceito na compreensão e construção de sentido por parte dos receptores desses 
enunciados.  A construção de sentido, conforme já foi dito, resulta de uma interação social 
entre emissores e receptores diante de um discurso – não é responsabilidade do texto (o 
sentido não está só no texto), não é responsabilidade do emissor (o mundo significado por 
ele), nem do receptor, mas sim, resultado de um discurso que se realiza em uma relação 
social.  É na relação que os sentidos se constroem.  Isso aponta para o segundo processo 
que entra em jogo na construção dos sentidos no discurso da informação, segundo 
Charaudeau: a transação.
Segundo Charaudeau (2006: 41), o processo de transação consiste em atribuir um objetivo 
ao ato de linguagem em função das hipóteses sobre a identidade do destinatário-receptor 
(seu saber, seu estado psicológico, suas aptidões, seus interesses, etc.); o efeito que pretende 
produzir no destinatário-receptor; o tipo de relação que pretende instaurar com esse outro; e 
o tipo de regulação que prevê em função dos parâmetros precedentes. 
O processo de transação deixa claro que a circulação do discurso, inclusive o discurso da 
informação, tem por foco principal o estabelecimento de uma relação entre os seus agentes 
(tratados convencionalmente por emissor e receptor).  Acima de tudo, a linguagem se 
estabelece na dimensão intersubjetiva e com o objetivo de estabelecer uma relação desse 
tipo.  Se alguém fala, o faz, principalmente, para entrar em relação com um outro – 
transacionar sentidos, impressões, saberes, construções ideológicas um com o outro.  O 
sujeito fala para se colocar em relação com o outro – a linguagem nasce, vive e morre na 
intersubjetividade.  É falando com o outro, como o diz Charaudeau (2006: 42), isto é, 
falando o outro e se falando a si mesmo, que comenta o mundo, ou seja, descreve e 
estrutura o mundo.  Assim, o discurso representa, antes, uma relação, para, desse modo, 
representar o mundo.
Para Charaudeau (2006: 41), portanto, o ato de informar toma parte na transação, por fazer 
circular um objeto de saber 

que, em princípio, um possui e o outro não, estando um deles encarregado de 
transmitir e o outro de receber, compreender, interpretar, sofrendo ao mesmo tempo 
uma modificação com relação a seu estado inicial de conhecimento 
(CHARAUDEAU, 2006: 41).

Por isso mesmo, é o processo de transação que comanda o processo de transformação.  
Mas, a compreensão do processo de transação implica a percepção de que o receptor, como 
o diz Charaudeau (2006: 42 – 43), não tem controle sobre a interpretação a ser operada pelo 
receptor – o que está em acordo com as percepções de linguagem e atribuição de sentido em 
Foucault e Bakhtin.  No máximo, o sujeito-autor é capaz de marcar o enunciado com traços 
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distintivos da sua intencionalidade discursiva, como pontos de orientação para o receptor, 
sem, contudo, que isso signifique o controle total do processo de interpretação.  Este se dá 
apenas no lado da recepção do discurso – mesmo que em interação com a própria 
materialidade do texto e em relação transacional com o emissor.
Nesse sentido, pensando sobre a natureza da argumentação no discurso, Charaudeau (2006) 
apresenta uma discussão acerca dos tipos de saberes que são operacionalizados na 
concepção do discurso da informação.  Sua utilização deriva da construção argumentativa 
de que se vale o sujeito-autor do discurso – a fim de atingir os objetivos a que se propõe 
com a sua construção.
Charaudeau (2006: 47) traz para essa discussão uma noção de representação - ele entende 
que as “representações apontam para um desejo social, produzem normas e revelam 
sistemas de valores” – por compreender que os saberes – de conhecimento e de crenças – se 
constroem no interior das representações.  Assim, aproximando-se dessa maneira do 
universo das representações sociais, a atividade de construção do saber consiste em tornar o 
mundo inteligível através de atividades discursivas que configuram os sistemas de 
interpretação do mundo, sem os quais não há significação possível (CHARAUDEAU, 
2006: 43). 
Charaudeau (2006: 43 – 44) classifica os saberes colocados em operação pelos discursos 
em dois tipos ou sistemas: os saberes de conhecimento e os saberes de crenças, que se 
relacionam ao processo de interpretação.  Os saberes de conhecimento são uma 
representação racionalizada do mundo e o sujeito consegue construí-los a partir das práticas 
da experiência e de dados científicos e técnicos.  Sua categorização, em Charaudeau (2006: 
44 – 45) se dá numa base existencial, evenemencial ou explicativa.  
Quando Charaudeau se propõe a analisar esta categorização, elenca diversos traços 
argumentativos que são operados no discurso da mídia e destacam-se como fundamentais 
na compreensão dos sentidos a serem propostos e construídos pelos sujeitos nessa transação 
comunicacional.  Mesmo que sua atenção não esteja voltada a uma teorização da 
argumentação, mas sim do discurso, Charaudeau, neste ponto, contribui para nossa 
discussão, auxiliando no estabelecimento das necessárias ligações entre nossa expressa 
compreensão da linguagem e aquilo que estamos buscando perceber no que se refere à 
argumentação da comunicação – como mecanismo de construção social midiática e 
manutenção de agendamentos sociais nos meios de comunicação.  Assim, a base existencial 
é destacada pelo autor como se referindo à percepção mental determinada pela descrição da 
existência de objetos do mundo (no espaço, no tempo, suas propriedades).  Segundo ele, 
quando se utiliza esta base no discurso da mídia, pretende-se esclarecer uma conduta 
desejada ou imposta, podendo se apresentar sob uma forma discursiva de definição ou 
indicações factuais como os classificados dos jornais, caracterizados por fornecerem listas 
de objetos como ofertas de emprego, imóveis, encontros ou diversas manifestações 
culturais (CHARAUDEAU, 2006: 44).  A base existencial destaca a simples descrição das 
coisas tendo caráter eminentemente informativo – ou seja, quando o sujeito-autor deseja 
transmitir a noção de informatividade de seu enunciado, utiliza-se prioritariamente de 
elementos existenciais na construção de um discurso firmado no saber de conhecimento – 
de base, como vimos, mais racional, pretensamente científica e objetiva.
Já a base evenemencial diz respeito à descrição de eventos que estão ocorrendo ou que 
ocorreram, modificando o estado do mundo, servindo para ver ou imaginar – através, por 
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exemplo, de uma reconstituição – o que se passa ou o que se passou (CHARAUDEAU, 
2006: 45).  O discurso é construído tomando uma base evenemencial de argumentação 
quando é operado para chamar a atenção a processos de ação (acidentes, competições 
esportivas), declarações, personagens ou circunstâncias no tempo e no espaço envolvidas 
nos fatos descritos e nos saberes de conhecimento.  A reconstituição de um crime em um 
telejornal, por exemplo, por meio de animação gráfica, atende de forma evidente a esta 
operação argumentativa – alcançando uma maior ou menor verossimilhança, como diz 
Charaudeau (2006: 45), “dependendo do consenso que pode estabelecer-se, no interior de 
uma comunidade social, sobre a maneira de compartilhar a experiência do mundo e 
representá-la”.
Finalmente, a base explicativa dos saberes de conhecimento operacionaliza uma percepção 
mental determinada pela descrição do porquê, do como e da finalidade dos acontecimentos.  
Segundo Charaudeau (2006: 45), esta base busca fornecer aos destinatários as razões, até 
então desconhecidas para eles, que possibilitam tornar inteligíveis os acontecimentos do 
mundo, ou seja, com fundamento na razão.  Em outras palavras, são os argumentos 
apresentados nos enunciados informativos que têm por objetivo principal esclarecer pontos 
de dúvida e conceitos desconhecidos aos sujeitos receptores, além de esmiuçar as possíveis 
causas e/ou intenções que contribuíram para o surgimento dos acontecimentos e de seus 
desdobramentos – como, por exemplo, um texto de jornalismo econômico que necessita 
explicar conceitos da área aos leitores e apontar possíveis causas para os fatos descritos.
Essas três bases fundamentam racionalmente, na forma de argumentos, os saberes de 
conhecimento colocados em operação no discurso da informação por meio de 
representações racionais indicadas pelos argumentos.  Isso quer dizer que os argumentos 
operacionalizados de forma racional e os saberes de conhecimento não passam de 
construções discursivas que pretendem alcançar a intenção e o propósito comunicativo do 
sujeito-autor na transação com os sujeitos receptores do discurso.
De modo semelhante, operam os saberes de crença, que são, segundo Charaudeau (2006: 
45), “os saberes que resultam da atividade humana quando esta se aplica a comentar o 
mundo”.  Aqui, os sujeitos não se preocupam em tornar o mundo inteligível, mas avançam 
nos seus sistemas de interpretação, possibilitando a construção dos significados.  Portanto, 
não mais falamos de inteligibilidade e racionalidade do discurso da informação, mas em 
avaliação de sua legitimidade e apreciação de seus efeitos.
Destacam-se, portanto, os grandes sistemas ideológicos de interpretação dos discursos e do 
mundo, como a religião, a ciência, a cultura, entre outros possíveis.  Esses sistemas 
interpretam o discurso e os acontecimentos do mundo a partir das maneiras como regulam 
as práticas sociais, uma vez que criam normas de comportamento, relacionamentos e 
manifestam padrões de ética e moral.  Segundo Charaudeau (2006: 46), as crenças dão 
conta do mundo e do discurso no que se refere a esses elementos e também aprofundam tais 
questões, avaliando as próprias práticas sociais e comportamentos.  Assim, os saberes de 
crença avaliam o mundo social a significar, manifestando-se, nesta conformação do 
discurso da informação, em confronto com padrões estabelecidos – que podem ter sido 
estabelecidos por diversos sistemas ideológicos de interpretação do mundo e/ou por suas 
representações sociais, como a religião e a cultura, por exemplo: se é bom ou mau; se é belo 
ou feio; se é agradável ou desagradável; se é útil ou inútil; se é eficaz ou ineficaz.  Dessa 
maneira, diz Charadeau (2006: 46), as crenças, ao emergirem em enunciações informativas 
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na forma de construções argumentativas, convidam o receptor a partilhar dos julgamentos 
sobre o mundo emitidos pelo sujeito-autor, funcionando, também, como interpelação do 
outro que se vê obrigado a tomar posição frente à avaliação que lhe foi proposta no 
discurso.
Enquanto os saberes de conhecimento fazem uso de indícios na linguagem que apelam à 
racionalidade, com formas explicativas, evenemenciais e existenciais presentes nos 
enunciados, os saberes de crença apelam a avaliações e legitimações com base nos sistemas 
de crenças ideológicas.  Ambos, no entanto, operacionalizam estruturas argumentativas que 
atuam no sentido de contribuir para que as intenções e propósitos do sujeito-autor dos 
enunciados no âmbito do discurso da informação possam ser alcançados – lidando, dessa 
maneira, com a ativa postura responsiva dos receptores, no dizer de Bakhtin (1992, 1997, 
2003).  O uso desses saberes, de conhecimento e de crença, no discurso implica diferentes 
“efeitos de verdade”.
Diante disso, destacamos que Foucault (2008: 70) explica que sua proposta de análise do 
discurso não se propõe a perscrutar os sentidos dos textos, mas os mecanismos de rarefação 
discursiva e ocultamento ali realizados.  Sua proposta preocupa-se com os efeitos de 
verdade provocados pelo discurso.  
As construções argumentativas mais efetivas têm, logicamente, esse foco nos efeitos de 
verdade provocados pelos enunciados, ou seja, preocupam-se em conduzir os receptores de 
tal maneira que entendam como verdades os argumentos apontados, assumindo, desse 
modo, o discurso que lhes é proposto.
É por isso que é relevante o alerta de Charaudeau (2006: 48) de que não se deve confundir 
valor de verdade e efeito de verdade, quando tentamos compreender os mecanismos da 
argumentação.  Ambas as noções podem ser reconhecidas como elementos argumentativos.  
Segundo Charaudeau (2006: 49), o valor de verdade acontece por meio de uma construção 
explicativa elaborada com a ajuda de um instrumentação científica, envolvendo a ideia de 
um argumento e uma informação exterior ao homem, objetivante e objetivada.  Baseia-se 
em um cientificismo e pode, segundo o autor, ser definido “como um conjunto de técnicas 
de saber dizer, de saber comentar o mundo” (CHARAUDEAU, 2006: 49).  Ou seja, o valor 
de verdade é uma construção argumentativa que, no texto jornalístico ou informativo, vai se 
caracterizar pelo uso de evidências e dados científicos – ou mesmo estatísticas ou outras 
formas de mensuração que traduzam, supostamente, a objetividade do argumento.
A noção de efeito de verdade relaciona-se, não somente em Charaudeau (2006: 49), com o 
universo das crenças, sendo reconhecido como um “acreditar ser verdadeiro” mais do que 
um “ser verdadeiro”.  Assim, ao contrário do valor de verdade, diz Charaudeau (2006: 49), 
o efeito de verdade fundamenta-se em convicção, relaciona-se a um saber de opinião.  Ou 
seja, o efeito de verdade aparece nos argumentos do discurso midiático na forma de 
opiniões e em textos portadores de julgamento, traduzindo não uma verdade, mas a opinião, 
a credibilidade, enfim, uma opinião crível e acreditada.  Aparece frequentemente na 
argumentação de artigos jornalísticos, mas também se traduz em outros gêneros do 
jornalismo e da informação na voz de autoridades ou pessoas com credibilidade nos meios 
sociais.
Dessa forma, utilizando em suas estruturas argumentativas ora objetivas referências em 
busca de um valor de verdade, ora opiniões acreditadas e julgamentos e juízos de valor em 
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prol de um efeito de verdade, o discurso da informação modula seus enunciados em busca 
da adesão dos receptores.
A escolha dos meios de informar, dos gêneros e dos formatos para enunciar o discurso 
informativo depende, portanto, das intenções de seus autores e da maneira como serão 
construídos os argumentos na dimensão da busca da verdade – efeito ou valor.
Charaudeau (2006) explica, então, que os efeitos de verdade variam em função de uma série 
de elementos contextuais do discurso informativo.  Neste trabalho, estaremos preocupados 
em observar apenas alguns desses elementos, considerando aqueles que se relacionam mais 
de perto à análise empírica das construções argumentativas do discurso midiático, em 
particular aquele expresso em blogs da Internet, como o blog da Petrobras, sem prejuízo à 
compreensão do assunto.
Em primeiro lugar, os efeitos de verdade produzidos pelo discurso informativo podem 
variar de acordo com a intenção do informador.  Em uma situação em que a informação foi 
solicitada pelo sujeito informado, o solicitante, segundo Charaudeau (2006: 50), atribui ao 
informador saber e competência: “um pedido para dizer do primeiro que pressupõe um 
poder de dizer do segundo”.  Nas relações envolvidas nas rotinas de produção da notícia, 
esse se constitui em elemento crítico entre o jornalista que faz uma reportagem e o sujeito 
que se apresenta como sua fonte preferencial.  A recusa da fonte em informar ao repórter 
geralmente é considerada pelo solicitante uma afronta, uma vez que pode ser entendida 
como significando que o informador não o considerou digno de ser informado, assim como 
o público pode ter a mesma impressão no caso de entender que alguma informação lhe foi 
negligenciada pela imprensa.
Além desse primeiro caso, existem situações em que a informação não foi pedida, 
significando que ninguém espera por ela.  Segundo Charaudeau (2006: 51), duas situações 
são possíveis, conduzindo a processos interpretativos diferentes: o sujeito falou por 
iniciativa própria ou foi obrigado a isso.  

O Blog “Fatos e Dados” como espaço de disputa

A criação do Blog “Fatos e Dados” da Petrobras aconteceu em junho de 2009.  Na época, a 
empresa enfrentava denúncias que envolviam desde favorecimento a partidos políticos até o 
superfaturamento de obras.  Em virtude disso, o Congresso Nacional instalou uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, que funcionou entre 14 de julho de 2009 e 17 de 
dezembro de 20094. O Blog foi criado como estratégia de comunicação de crise da 
Petrobras. 
É esse o teor da entrevista do presidente da Empresa, José Sergio Gabrielli de Azevedo, 
dada à revista Época e publicada no blog no Post “Entrevista José Sergio Gabrielli – 
Revista Época”, no dia 20 de junho de 2009.  Gabrielli diz na entrevista que considera a 
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objetos de análise: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração de petróleo, apontados 
pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades nos contratos de construção de plataformas, 
apontados pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em 
Pernambuco, apontados por relatório do Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos royalties 
do petróleo, apontados pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias de fraudes do Ministério Público 
Federal envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de artifícios 
contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3 bilhões de reais; g) 
denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.
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criação do blog “Fatos e Dados” uma excelente ideia.  Em seguida, ele explicita alguns dos 
motivos que levaram a Petrobras a optar pela criação desse espaço virtual: “Nós estamos 
deixando clara a manipulação que existe das informações ricas e dando ao leitor a opção de 
fazer o julgamento. O que aconteceu na modernidade é que você quebrou, de fato, o 
monopólio da relação entre o leitor e a fonte. Mas isso é muito bom. (...), isso vai exigir 
também do jornalista um pouco mais de apuração, levantando perguntas pertinentes. O 
nosso blog não é contra a imprensa” (Post “Entrevista José Sergio Gabrielli – Revista 
Época”, 20/06/2009). 
Assim fica claro que as informações que ali passaram a ser veiculadas não eram solicitadas 
por nenhum sujeito.  A empresa pode alegar, inclusive, que se viu obrigada pela crise 
gerada pela CPI a criar esse mecanismo de comunicação e, através dele, passar a comunicar 
informações e pontos de vista institucionais.
Se os enunciados do Blog “Fatos e Dados” forem compreendidos como falas da Petrobras, 
de iniciativa própria, os sujeitos informados podem ficar na posição de perguntar qual seria 
a intenção dessa comunicação, ou como diz Charaudeau (2006: 51), “O que está por trás do 
que ele diz?”.  A comunicação pode ser recebida com desconfiança5 (a informação atende a 
um determinado interesse do informador) ou não (o informador fala algo que pode ser útil 
ao público).   Na segunda hipótese, o público se torna devedor do informador.  
Por outro lado, vários contradiscursos emergiram no momento histórico e político, 
apontando a desconfiança, expressa especialmente pela imprensa.  O discurso, nesse caso, 
revela a ideia de que, motivado por interesse pessoal, o elemento argumentativo se vale do 
Blog para despistar ("fazer crer na importância de uma noticia para não abordar certos 
temas de discussão", como as denúncias da CPI); intoxicar (vazar informações de modo 
proposital); ou gerar barrigas (notícias falsas).  O argumento expresso no Blog “Fatos e 
Dados” da Petrobras também pode ser compreendido desse modo, o que foi, de maneira 
mais clara, expresso em diversos textos que o criticaram à época.  Uma das críticas mais 
veementes foi manifestada pelo jornal O globo em Editorial intitulado “Ataque à 
Imprensa”, no dia 09 de junho de 2009:

1.O caminho encontrado pela estatal foi publicar em um blog da empresa as 
2.perguntas encaminhadas por repórteres dos jornais e respectivas respostas.    
3.Com o detalhe, também grave, de que a empresa divulgou na sexta     
4.informações que prestara para uma reportagem que seria publicada no     
5.GLOBO de domingo, numa assombrosa quebra do sigilo que precisa existir     
6.no relacionamento entre imprensa e fonte prestadora de informações. 
...
7.O indisfarçável objetivo intimidativo da empresa, como bem interpretou        
8.nota da Associação Nacional dos Jornais (ANJ), desrespeita profissionais e 
9.atenta contra a liberdade de imprensa, ao violar o direito da sociedade de       
10.ser informada, sem limitações.  A Petrobras fere a Constituição.
...
11.A estatal alega praticar a “transparência” ao cometer o erro de divulgar 
12.material de propriedade de profissionais e veículos de imprensa.  Ser cada   
13.vez mais transparente é um objetivo correto para a estatal -, caso ela não o   
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5 De fato, o surgimento do Blog “Fatos e Dados” da Petrobras provocou intensas reações por parte, principalmente, da 
imprensa e dos partidos políticos de oposição.  A desconfiança expressa nesses discursos dizia respeito a supostas ameaças 
à liberdade de expressão e às intenções que a Petrobras tinha com a nova ferramenta.
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14.use como justificativa para agir deslealmente com os meios de     
15.comunicação.  A Petrobras errou, e espera-se que volte atrás nos 
16.procedimentos nada éticos que adotou no atendimento à imprensa.
...
17.Sem qualquer preocupação com os interesses dos acionistas privados, no 
18.Brasil e no exterior, a estatal montou uma desproporcional equipe de mais    
19.de 1.150 profissionais de comunicação, uma redação que supera em três       
20.ou quatro vezes cada uma daquelas dos maiores jornais do país.  Vê-se     
21.agora que um dos objetivos é usar esta redação – ociosa, por falta do que   
22.fazer no trabalho normal de comunicação corporativa – na luta política e       
23.na ameaça à imprensa6.

As acusações do editorial referido são, entre outras coisas, de “quebra de sigilo” entre fonte 
e imprensa (linhas 5 e 6), intimidação à imprensa (linha 7), inconstitucionalidade (linha 10), 
divulgação de material de propriedade alheia (linhas 11 e 12), além do excesso de 
profissionais de comunicação ociosos usados em luta política e ameaça à imprensa (linhas 
de 17 a 23). 
Além do editorial do jornal O globo, destacamos a crítica publicada em nota aberta 
disponibilizada pela Associação Nacional de Jornais, uma das principais representantes da 
mídia convencional do país:

1.A Associação Nacional de Jornais (ANJ) manifesta seu repúdio pela atitude 
2.antiética e esquiva com que a Petrobras vem tratando os questionamentos       
3.que lhe são dirigidos pelos jornais brasileiros, em particular por O Globo,    
4.Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo, que nas últimas semanas       
5.publicaram reportagens sobre evidências de irregularidades e de     
6.favorecimento político em contratos assinados pela estatal e suas       
7.controladas.
8.Numa canhestra tentativa de intimidar jornais e jornalistas, a empresa criou     
9.um blog no qual divulga as perguntas enviadas à sua assessoria de imprensa 
10.pelos jornalistas antes mesmo de publicadas as matérias às quais se      
11.referem, numa inaceitável quebra da confidencialidade que deve orientar a 
12.relação entre jornalistas e suas fontes. Como se não bastasse essa prática 
13.contrária aos princípios universais de liberdade de imprensa, os e-mails de 
14.resposta da assessoria incluem ameaças de processo no caso de suas 
15.informações não receberem um “tratamento adequado”. Tal advertência 
16.intimidatória, mais que um desrespeito aos profissionais de imprensa, 
17.configura uma violação do direito da sociedade a ser livremente       
18.informada, pois evidencia uma política de comunicação que visa a tutelar       
19.a opinião pública, negando-se ao democrático escrutínio de seus atos7.

A principal crítica da nota da ANJ se dirige à prática adotada pelo Blog “Fatos e Dados” de 
publicar as respostas enviadas aos jornais tão logo fossem enviadas ao próprio jornal 
solicitante (linhas de 8 a 12).  Posteriormente, o procedimento foi ligeiramente alterado, 
fazendo com que as respostas somente fossem publicadas após a meia-noite do dia da 
publicação da matéria que conteria aquela resposta.  A ANJ usa como argumento a 
liberdade de imprensa, afirmando que a prática adotada pela Petrobras confronta seus 
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6 Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/06/08/editorial-ataque-imprensa-756256898.asp, acessado em 01 
fev 2010

7 Disponível em: http://www.comunique-se.com.br/conteudo/newsshow.asp?editoria=8&idnot=52406, acessado em 01 
fev 2010.

http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/06/08/editorial-ataque-imprensa-756256898.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/06/08/editorial-ataque-imprensa-756256898.asp
http://www.comunique-se.com.br/conteudo/newsshow.asp?editoria=8&idnot=52406
http://www.comunique-se.com.br/conteudo/newsshow.asp?editoria=8&idnot=52406
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princípios que seriam universais, e classifica a ação de intimidatória, configurando “uma 
violação do direito da sociedade a ser livremente informada, pois evidencia uma política de 
comunicação que visa a tutelar a opinião pública, negando-se ao democrático escrutínio de 
seus atos” (linhas de 12 a 19).  Nesse caso, a desconfiança com os elementos 
argumentativos da Petrobras avançou em crítica direta à prática discursiva adotada pela 
empresa, produzindo um conflito discursivo onde subjaz uma luta ideológica.  A prática da 
Petrobras confrontou a ideologia jornalística e sua configuração em termos de liberdade de 
imprensa.  Interessante perceber que nesse confronto ideológico as palavras – arena dessas 
lutas, como diria Bakhtin (2006) – se conflituam: a ANJ se refere à “liberdade de 
imprensa”, enquanto é bastante comum aos entusiastas das chamadas redes sociais se 
referirem à “liberdade de expressão”.  Aqui, imprensa e expressão têm valoração ideológica 
distinta.  Assim, o Blog “Fatos e Dados” pode ser acusado de violar a liberdade de 
imprensa, enquanto pode ser valorizado como instrumento da liberdade de expressão da 
Petrobras.
De todo modo, as críticas apontam para as desconfianças sobre as quais Charaudeau fala.  
Além disso, pode acontecer de o informado, como o diz Charaudeau (2006: 51), ser levado 
a considerar que, da parte do informador, haveria a intenção de reter a informação.  Assim, 
o sujeito-leitor, que recebe o conteúdo expresso pelo Blog “Fatos e Dados”, por exemplo, 
construirá a hipótese de que a Petrobras fala naquele espaço porque se vê obrigada, seja 
pela pressão da imprensa, políticos e opinião pública, seja por força das circunstâncias 
expressas pela autoridade da CPI do Congresso, ou porque passou a se sentir ameaçada por 
chantagistas.  Em todos os casos, e nos demais que se encaixam no que diz Charaudeau 
(2006), o leitor entenderá de maneira diferente a argumentação operada, desconfiando das 
boas intenções do sujeito que informa: seu compromisso não seria, pretensamente, com a 
verdade, mas fala sim porque é obrigado, não redundando em qualquer ganho para si 
durante a crise.  Assim, comentadores podem surgir no Blog “Fatos e Dados” criticando a 
Petrobras por apenas ter aberto essas informações para a opinião pública por causa da 
investigação do Congresso Nacional.
Relacionada a essa questão, emerge a pergunta sobre quem é esse sujeito que se dispõe a 
informar.  Quem informa é fundamental para que o leitor possa dar crédito à informação 
repassada.  Assim, como diz Charaudeau (2006: 52), o crédito da informação resulta da 
“posição social do informador, do papel que ele desempenha na situação de troca, de sua 
representatividade para com o grupo de que é porta-voz, quanto do grau de engajamento 
que manifesta com relação à informação transmitida”.  Breton (2003: 33) elabora questões 
semelhantes sobre as relações entre o orador (neste caso, qualquer sujeito que faz uso da 
argumentação), o argumento exposto e o auditório que se quer convencer, afirmando que a 
análise da argumentação deve se preocupar em estabelecer as relações que o orador mantém 
com seus argumentos, os vínculos que estabelece com o público e as relações que o público 
estabelece com os argumentos.  Essas questões podem ser respondidas através do 
aprofundamento proposto por Charaudeau (2006).
Desse modo, esses elementos argumentativos do discurso midiático se organizam em torno 
da notoriedade do sujeito que informa, do fato de ele ser uma testemunha do que informa, 
se é um informador plural (ou seja, mais de um informador, podendo as informações serem 
convergentes ou não), se é um especialista no assunto sobre o qual fala, ou do grau de 
engajamento na questão expresso pelo sujeito, sendo ou não manifesto.  

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 
a 7/9/2012



13

Certas posições sociais e profissões carregam, em nosso contexto social, uma notoriedade 
“natural”, pois são consideradas “acima de qualquer suspeita”: sacerdotes, médicos, 
magistrados, por exemplo.  
Outro elemento conduzido no discurso da mídia como elemento argumentativo é a fala de 
uma testemunha como informador.  Segundo Charaudeau (2006: 53), a testemunha provoca 
um efeito legitimador, uma vez que desempenha o papel de “portador de verdade”, já que se 
imagina não ter qualquer outro objetivo que não seja dizer o que viu e ouviu, motivo de ser 
tão solicitado pelas mídias.  É sempre preferível ter-se uma testemunha reconstituindo os 
fatos em favor da intenção comunicativa do discurso.  No caso do Blog “Fatos e Dados” há 
uma seção na sua primeira página que destaca um depoimento dos comentários, o que 
representa, de uma certa maneira, o uso de testemunhas para alcançar seus objetivos no 
discurso.
O sujeito que testemunha não é suspeito de utilizar qualquer estratégia de ocultamento, pois 
tende a ser considerado completamente ingênuo.  A credibilidade do informador será 
amplamente questionada, à medida que se perceba que tenha outros interesses não 
revelados no tema a que se refere.  Diz Charaudeau (2006: 53) que a testemunha somente 
poderia dizer a verdade, “a não ser que fosse manipulado ou que produza voluntariamente 
um falso testemunho (mas então sua identidade deixa de ser de uma testemunha)”.  
Charaudeau (2006: 53) prossegue apontando que as fontes informadoras podem ser plurais, 
convergindo ou divergindo.  Na convergência de fontes diversas, a intenção comunicativa é 
reforçar a informação e confirmá-la como verdadeira.  No caso de as informações 
divergirem, o efeito da argumentação a partir desse confronto de testemunhos e opiniões 
contrárias é permitir que o sujeito que recebe a informação possa construir sua própria 
verdade consensual.
Outro sujeito particularmente convocado como informador no discurso da mídia é o 
especialista.  Segundo Charaudeau (2006: 53), são os especialistas mais comumente 
referidos às universidades (e seus pesquisadores e especialistas), os centros de pesquisa e os 
arquivos públicos.  Por princípio, em se tratando de um discurso científico, os especialistas 
são os sujeitos menos suspeitos de se utilizarem de estratégias manipuladoras: o que 
informam se apresenta como digno de fé.
O último elemento relacionado ao informador, descrito por Charaudeau (2006), e utilizado 
como elemento argumentativo do discurso da mídia a fim de manter os temas e a relevância 
do agendamento promovido, é o grau de engajamento do sujeito que se dá em três formas: 
não explicitando o engajamento, explicitando-o na forma de convicção ou à distância.
Segundo Charaudeau (2006: 54), no primeiro caso a informação é apresentada como 
evidente, sem contestação possível, o que produz o apagamento do sujeito.  O discurso 
assim constituído tem aparente neutralidade, o que provoca como efeito de sentido do 
elemento argumentativo uma ideia de objetivação e de autenticação.  Nesse caso, o sujeito 
que informa não esclarece ao leitor seu real engajamento com o tema, provocando essa 
objetividade e a percepção de que ele fala desinteressadamente sobre o assunto.  
No segundo caso, o informador explicita seu engajamento, mas o faz na forma de 
convicção, não como evidência.  Essa forma argumentativa vai figurar com clareza em 
expressões como “Estou certo de que...” e outras similares.
Por fim, o informador pode explicitar seu engajamento, mas dessa vez sob a forma da 
distância, ou seja, na argumentação o sujeito expressa reserva, dúvida, hipótese ou mesmo 
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suspeita, utilizando expressões que denotam certa desvalorização sobre si mesmo. Evitando 
uma afirmação peremptória sobre o assunto em discussão, o sujeito se antecipa a qualquer 
eventual falha ou equivoco na expressão discursiva.  Segundo Charaudeau (2006: 55), “o 
valor de verdade da informação fica atenuado, mas a explicitação do posicionamento 
prudente do informador lhe confere crédito, o torna digno de fé, e permite considerar a 
informação como provisoriamente verdadeira, até prova em contrário”.  Nesse sentido, no 
primeiro mês de existência do Blog “Fatos e Dados”, foram publicadas quatro entrevistas 
do presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli de Azevedo (sendo uma delas dividida em 
duas partes), a veículos de mídia impressa e televisiva (jornal O estado de São Paulo, 
revistas Época, Isto é Dinheiro e Newsweek, e um programa da TV CNT).  Além dessas 
quatro entrevistas do presidente, o blog publicou uma entrevista do presidente da Petrobras 
Biocombustível, Miguel Rosseto, ao Jornal do Brasil, e uma entrevista do diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Barbassa, a jornalistas correspondentes 
de veículos de imprensa internacionais.

Considerações finais

As relações intersubjetivas que ocorrem nos blogs alteram, na forma das técnicas 
argumentativas utilizadas, a forma de elaboração do discurso da informação em veículos da 
mídia digital. Esperamos ter esclarecido, a partir do exemplo do Blog “Fatos e Dados” da 
Petrobras, as formas de influência que os elementos discursivos acionados pela 
argumentação exercem, na mídia digital, procurando redimensionar e ressignificar quadros 
da realidade por ela veiculados em relação aos sujeitos-leitores. Os blogs passaram a fazer 
parte do cenário informativo com a emergência da Internet e conseguem interferir de um 
modo mais efetivo na organização do agendamento da mídia a partir da utilização 
consciente de elementos argumentativos nos seus posts.
Nossa pesquisa descreveu, também, o campo de disputa discursiva e ideológica que se deu 
em torno do Blog “Fatos e Dados” da Petrobras e o papel que os elementos de 
argumentação utilizados na linguagem dos posts tiveram nessa disputa.
Ao fim pretendemos que o resultado de nosso trabalho possa contribuir na compreensão do 
discurso da informação, ao menos na mídia digital (particularmente, nos blogs) e das suas 
condições de produção.
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