Yksi huomattava ero aikaisempiin argumentaatioteorioihin nähden on se, että tässä teoriassa ei ole mahdollista evaluoida argumentteja. Argumentaatio toimintana on koekstensiivistä toimintaa puhumisen toiminnon kanssa, eli heti kun puhuu, argumentoi. Toisin sanoen argumentaation välineeksi kelpaa luonnollinen kieli ja sen luonnollinen käyttö; puhuminen on aina argumentatiivista luonteeltaan, sillä jokaisella mielekkäällä lausumalla on tarkoituksensa kussakin käyttötilanteessa, eli ei ole mahdollista käyttää kieltä argumentoimatta. Argumentoiminen on kielenkäytön ytimessä. Tätä teorian väittämää on kutsuttu radikaaliksi argumentatiivisuudeksi. 
Argumentin paikka rakenteellisessa jatkumossa on merkityksellinen, sillä yksittäisen argumentin voima ei piile sen ”luonnollisissa” tai rationaalisissa ominaisuuksissa vaan sen sijainnissa lausuman kokonaisuudessa. Näin rakenteessa piilee merkityksenanto, ja rakenteen avulla hahmotamme joko että R on P:n väistämätön seuraus tai (ainoastaan) että R on P:n mahdollinen seuraus.
<o2>Leksikon argumentatiiviset resurssit. Esimerkkeinä konnektorit ja määränilmaukset</o2>
Argumentaatio kielessä -teoria sai alkunsa niin sanottujen tyhjien sanojen, konnektorien (mutta, kuitenkin, koska, sillä, siis, jne.) analyysistä. Les mots du discours (1980) -teos, joka ilmestyi muutamaa vuotta aiemmin kuin varsinainen argumentaation teoria, onkin omistettu konnektorien analyysille ja on alkusoittoa myöhemmin ilmestyneelle argumentaatiota käsitelleelle teokselle. Konnektorin tehtävänä on toimia sidoksena, joka artikuloi tekstin tietoja ja argumentaatioita mielekkääksi kokonaisuudeksi. Ducrot’n ja Anscombren teoria määritteleekin argumentaation lausumien välisten kytkösten logiikaksi. Koska kytkös on olennainen, myös konnektori on tärkeä. Konnektori voi olla läsnä implisiittisesti tai ekplisiittisesti.  Konnektori siis yhdistää, mutta samalla se asettaa argumentatiivisen suhteen, artikuloi. Konnektoreilla on mahdollista artikuloida eritasoisia heterogeenisia yksiköitä. Kytkös voidaan rakentaa lausuman väliin (sain kutsunne, mutta en ole enää silloin Pariisissa), kahden lekseemin väliin (hän on älykäs mutta laiska), tai jopa kahden tekstisegmentin yhdessä muodostaman kokonaisuuden kantimeksi sekä implisiittisen ja eksplisiittisen väliin [<–KOM: mitä tarkoittaa?] tai enonsiaation (kielellinen tuottaminen tapahtumana) ja lausuman (tuotoksen) väliin (Amossy 2000, 159).
Otetaan seuraavaksi joitakin käytännön esimerkkejä. Tarkastellaan yksinkertaista A siis C (A donc C) -muotoista kytköstä. Ducrot’n (2004, 22–23) mukaan argumentissa A on jo sisällä rakenteellinen viittaus siitä, että se täydentyy johtopäätöksellä C. Niinpä argumentin A merkitystä ei voida tarkastella ottamatta huomioon johtopäätöstä C, vaan A on jotakin, jonka tarkoitus on johdatella

