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PREFÁCIO 

 

Mônica Magalhães Cavalcante 

 

"Apesar das ruínas e da morte 

onde sempre acabou cada ilusão 

a força dos meus sonhos é tão forte 

que de tudo renasce a exaltação 

e as minhas mãos nunca estão vazias" 

                                        

Fernando Pessoa 

 

Faltava uma semana para a defesa da tese, em novembro de 2011, quando lhe tomaram o 

dizer, numa abordagem sem argumentos, em que qualquer semelhança não era mera coincidência.  

Cumpre-me, agora, prefaciar esta obra. Mesmo vindo a público, ela não conferiu a meu 

orientando, Carlos Magno Viana Fonseca, o título de Doutor em Linguística pela Universidade 

Federal do Ceará. Sem defesa, não poderia haver o título póstumo. E foi exatamente assim, sem 

defesa, que lhe foram confiscados o grau de doutor e os 32 anos de vida.  

A antiga tese passa a livro na íntegra, sem os ajustes que seriam necessários e sem os elogios 

aos muitos méritos que a banca examinadora lhe devotaria: “é um empreendimento acadêmico 

brilhante, original, rico e, por isso, servirá de base para muitas reflexões acerca das não 

coincidências do dizer”.  

E como poderia ser diferente? Como poderia ser menos profundo, em se tratando de Carlos 

Magno? Esse menino, que orgulho! 

A força de seus sonhos foi tão forte que, de tudo, renasceu a exaltação deste trabalho: Uma 

abordagem retórico-argumentativa para as não coincidências do dizer. 

Em breves palavras ditas, apresento o objetivo geral da pesquisa: analisar de que maneira as 

expressões de heterogeneidade tipologizadas por Authier-Revuz se prestam a uma leitura 

argumentativa e/ou manipulatória. A tese: o uso das expressões de não coincidência do dizer 

comporta uma parcela de sedução linguística. 

Dois aportes teóricos embasam, dessa forma, o estudo de Carlos Magno: as heterogeneidades 

enunciativas, de Authier-Revuz, e a Teoria da Argumentação no Discurso, particularmente as 

técnicas argumentativas, de Perelman e Tyteca, e as estratégias de manipulação, de Breton.  

Poucas palavras para uma grande complexidade teórica: em que medida as expressões do 

heterogêneo podem conduzir à leitura argumentativa dos textos? 

Embaixo da pergunta, habita o pressuposto: a linguagem humana é um ambiente em que o 

equívoco, o erro, o engano, a hesitação e a dúvida estão presentes, pois não é despida de falhas e 

está sujeita a interferências dos mais diversos tipos. 
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A falha (sempre uma falta) é constitutiva: ela simplesmente ocorre, restando ao falante 

somente a opção de tentar diminuir seus efeitos, buscando remendar a lacuna. Como um sujeito que 

manca, ele explicita e apaga, oculta e revela, tentando não perceber, mas se supondo dono de tudo o 

que diz. 

Nesta obra, em que se cotejam artigos acadêmicos e artigos de opinião, os que se interessarem 

entenderão que, para o autor, o falante se vale da falha, utilizando-a conscientemente, pelos 

mecanismos linguísticos das não coincidências, para alcançar objetivos persuasivos. 

Só coincidimos no todo fragmentário de nós mesmos. 

A bênção, Carlos. 

 

Ó Deus! Faz-me sentir que o perdão é o maior índice da força e 

que a vingança é prova de fraqueza.E, quando me ferir a 

ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, cria em 

minha alma, Senhor, a força da desculpa e do perdão.   

(Prece Árabe) 
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APRESENTAÇÃO 

 

Medianeira Souza 

 

Sobre Carlos, Para Carlos... 

 

Fui convidada a escrever este texto - o qual não batizarei, deixo isso a cargo dos 

organizadores dessa publicação, infelizmente póstuma - sobre a trajetória acadêmica de Carlos 

Magno; para tanto preciso e vou dessacralizar esse espaço rigorosamente acadêmico porque 

compreendo que nossas trajetórias acadêmicas ou qualquer outra não se desprende da que 

chamamos trajetória pessoal. Então, para esboçar essa vivência de Carlos (1999-2010), que chegou 

quase um menino à UERN, falarei de pesquisas, cigarros, cachimbos e chapéus, de poesias, “mãos” 

e Betânia, de uísque, literatura e teorias, de Portalegre, rosas e amores - dentre eles, Carla Nerissa, o 

maior deles -, não necessariamente nessa ordem.   

O começo, o cigarro. Na primeira aula de Língua Portuguesa Instrumental em sua turma, 

cerca de 50 alunos na sala, ele saca um cigarro e digo: você não pensa em fumar aqui, não, não é? 

Ele me encara bem surpreso como quem diz: “ia”; outro dia, passo a leitura do livro O matador, de 

Patrícia Melo, para um trabalho e depois ele vem conversar comigo sobre a autora. Digo que tenho 

a primeira obra dela, a qual me pede emprestado. Digo que empresto, mas que morro de ciúmes de 

meus livros. Com esses dois “foras”, como dizem por aí, teve início nosso relacionamento 

acadêmico-afetivo, que se estreitou quando ele obteve o primeiro lugar na seleção de Iniciação 

Científica para meu primeiro projeto dessa natureza a ser executado em parceria com as professoras 

Maura Cavalcante e Socorro Maia. A coleta de dados para a formação de um banco sobre as falas 

de remanescentes quilombolas das comunidades Pega, Arrojado e Engenho Novo, do município de 

Portalegre, foi a primeira atividade de pesquisa de meu primeiro bolsista de Iniciação Científica. Foi 

essa atividade que me deu acesso à vida do povo dessas comunidades, à cidade de Portalegre e à 

família de Carlos, de “Carlinhos”, cujos nomes de mãe, pai e irmãs quase não saíam de seus lábios; 

inapagável da memória a primeira vez que o vi com Carla Nerissa em seus braços na porta do 

Departamento de Letras para apresentá-la a mim e aos demais professores.  

Concomitantemente, Carlos também secretariou um curso de Especialização em Linguística 

Aplicada que eu coordenava na época. E com esse convívio próximo, em duas atividades da 

academia, a amizade se foi construindo, vez que também compartilhávamos interesses, 

pensamentos, gostos musicais e gastronômicos. O aluno inquieto, que não conseguia assistir a uma 

aula completa (mais uma coisa em comum entre nós) dava conta dessas tarefas e lia teorias e 

literatura, e vinha ao departamento perguntar, tirar dúvidas, tomar café (mais um gosto comum). 

Quando eu dizia: “volta para a sala, Carlos”, ele me dizia: “Homi!!!”.  
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Eu sabia que aquele espírito inquieto aprendia mais com as leituras e andarelas do que 

sentado em uma carteira, o que veio a se comprovar com a continuidade de seus estudos e 

consequente retorno ao curso de Letras, como professor substituto e como professor efetivo, em um 

curto espaço de tempo. Assim, lendo muito, pesquisando e se deslumbrando com teorias (nesse 

tempo Chomsky era um desses deslumbramentos), poesias e mulheres (nesse período casou e foi 

pai), bebendo, fumando e sempre fazendo “presepadas” (até hoje é vívida a memória do grande 

buquê de rosas vermelhas que comprou com metade de sua minguada bolsa de secretário da 

especialização para um de seus encantos; de provocador contumaz, a entrega foi em uma aula 

minha. Grandes gargalhadas dava ele todas as vezes que comentava a cara de espanto que fiz!). 

Concluiu sua graduação e entrou no mercado de trabalho e em dois cursos de especialização, 

um na UERN, continuando na casa, e outro na Faculdade Vale do Salgado: Especialização em 

Psicopedagogia Institucional, na qual foi orientado pelo professor Jorge de Araújo Freitas, para 

escrever a monografia “A inteligência emocional e a produção de textos”. Em trabalho orientado 

pelo professor Gilton Sampaio de Souza, na UERN, fez usos dos dados coletados nas comunidades 

portalegrenses por ele em nosso projeto de Iniciação Científica, antes mencionado em monografia 

intitulada “A argumentação no discurso oral de adultos não-alfabetizados”. 

Minha saída para o doutorado, em 2002, nos fez fisicamente distantes, mas sempre em 

contatos virtuais, ou via MSN (um de meus parceiros favoritos nesse tipo de interação) ou e-mails 

longos e barrocos escritos por ele e respondidos com e-mails modernos de minha parte. Eu pegava 

em seu pé com essa escrita rebuscada, a qual ele me respondia com sua gargalhada tão característica 

e um “sou barroco mesmo, você num sabe?”.  

Quando de minha volta, já o encontro como colega de trabalho sendo substituto no 

Departamento, dando aulas em colégios, cursos de formação, enfim, na “andarela” de costume. 

Também fazia mestrado na UFC, o que ampliava seus espaços de estudo e interação e, 

consequentemente, seus deslumbramentos. “Escavacar o discurso” tornara-se sua labuta acadêmica, 

e essa trajetória foi acompanhada não mais por mim, mas pela professora Mônica Magalhães, sua 

orientadora de mestrado e de doutorado na UFC. E a letra M seria o símbolo maior de sua 

formação: de Maria Medianeira para Mônica Magalhães (sem relegar a participação do GS/Gilton 

Sampaio e do JA/Jorge Araújo), mas o peso dos Ms é inegável, não é mesmo, Carlos?   

Nesse período, enquanto estudou e pesquisou para seus trabalhos de mestrado: “Escavando o 

discurso e encontrando o sujeito: uma arqueologia das Heterogeneidades Enunciativas”, 2007, e 

doutorado: “Uma abordagem retórico-argumentativa para as Não coincidências do Dizer”, me 

coube a companhia pra rir da vida e de suas ironias, acompanhá-los com um uísque simples ao lado 

de seus sempre uísques duplos, vê-lo fumar cachimbos, falarmos de teorias, amores, Carla Nerissa... 
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Ele revisou toda a bibliografia de minha tese como Mister ABNT que era, revisava meus 

textos para publicação, me mostrava livros de sua boa biblioteca, recitava as mãos e muitos outros 

poemas, me fazia confidências.  Eu pegava no seu pé e controlava cigarros e uísque no período de 

seriíssimo tratamento de estômago, apreciava os cachimbos, o acompanhava em seus uísques 

duplos e os meus simples a ouvi-lo recitar, cantar, falar da vida e dos amigos e amores. Falar de 

teorias, criticar autores e conceitos no auge de sua por assim dizer “soberba intelectual”, algo que 

não é só dele, mas que é próprio de alguns mestrandos, de recém-mestres, do intelectual mais jovem 

enfim; nele, pelo seu temperamento forte e destemido, era mais evidente. Muitas vezes, eu lhe dizia, 

“calma Carlos!”. Ele não me ouvia, claro! E ainda bem! Era curto o seu tempo aqui e não 

sabíamos!!, Como gargalhamos juntos! 

Nesse ínterim, ele se submeteu ao concurso para professor efetivo da UERN. E com que 

afinco se dedicou a garantir sua vaga, com sua memória exuberante, (um grande exemplo eram as 

mais de “mil poesias” decoradas e recitadas em suas aulas, para deleite de seus alunos, e nos 

encontros dos amigos, para deleite nosso! Quem de nós lê ou ouve O monólogo das mãos sem 

lembrar dele?). Estudou, preparou e por que não dizer memorizou todos os pontos. E, mais uma 

vez, lá estava eu como membro da banca examinadora; devo confessar aqui, porque já o fiz em 

outros momentos, o como sofri, sem poder demonstrar, pelo nervosismo dele. Foi aprovado em 

primeiro lugar e um verdadeiro gauche, como diria Drummond, já chegou eufórico na divulgação 

dos resultados; lá vou eu mais uma vez o “repreender”, em momento posterior, evidentemente! Ele: 

“Estava mesmo”. Gargalhadas.  

Pouco tempo depois, eu me mudo para Recife, e na temporada que antecedeu essa mudança, 

me perguntava: “Mas você vai mesmo? Vai nos deixar?”. Sim, Carlos, vou, gosto de metrópoles; ao 

que ele retrucava: “eu gosto de mato. Não saio daqui”. Então nos visitamos, dizia eu. Já separado, 

ele diz que quer ficar morando na casa que alugava e ficou. Na minha ex-residência, só o visitei 

uma vez, mas nos encontrávamos em casas de amigos, em bares, restaurantes, entre eles, onde mais 

íamos conversar e rir, o Água na Boca. 

De colecionador de livros e cachimbos, ele passa a colecionar também chapéus; em um de 

nossos últimos encontros, ele chega atrás de mim, coloca sua mão mais do que suave em meus 

ombros; ao me virar, não o reconheço instantaneamente com seu novo adereço; para variar, a 

gargalhada característica e: “sou eu, mulher”. Isso se deu nas festas da Feira Cultural de Pau dos 

Ferros, a FINECAP, e um dia ou dois depois, nos vimos pela última vez. Fizemos todo o contorno 

da praça de eventos, ele falando-me, como na maioria das vezes, das muitas paqueras, conversando, 

rindo e o chapéu de companhia. Um deles D. Diazinha, sua mãe, me deu de presente e este se junta 

ao de meu pai em minha estante. 
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Nossos caminhos se cruzam outra vez para a editoração do corpus que ele havia coletado na 

Iniciação Científica e ele me deu um trabalhinho para a organização necessária ficar pronta. Claro, 

sempre fazia mil coisas! Em parceria também com Wellington Mendes (que fez mestrado comigo e 

de quem ele dizia sentir um ciúme imenso: “não suporto esse cara perto de você”! E eu: Carlos, 

você já teve a sua vez! Até de Pluto te chamavam! mais gargalhadas de ambos) conseguimos a 

publicação em CD-ROM. Faltando dois dias de lançá-lo e de saber que ele divulgava isso feliz da 

vida, acontece o que na queremos para ninguém: a subtração horrenda da vida de Carlos, isso 

também há exatos 8 dias de sua defesa de tese. Mantivemos o lançamento e o evento que estava 

programado, a despeito de algumas posições contrárias, mas quem conheceu Carlos Magno como 

eu sabia que ele não aprovaria um cancelamento das atividades, que a alegria que ele vinha sentindo 

por aquela publicação que ele tanto divulgou não poderia ser postergada. Afinal, ele apenas mudou-

se, sem sua vontade, sem seu desejo, mas isso não significa que não a tenha compartilhado, não é, 

Carlos? E assim, circula para quem se interessar o corpus A fala de remanescentes quilombolas de 

Portalegre do Brasil, mais um registro do tempo, tempo, tempo de Carlos Magno entre nós. A 

benção Betânia, disse e diria ele outra vez! 

Mas como lidar com tamanha perda? Com uma partida abrupta e cruel? Quem a vive busca 

os meios de reconfortar-se continuar: pelas recordações de sua voz forte/imperativa (que ele dizia 

ter copiado de mim), de sua gargalhada, de seus olhos claros, de sua capacidade de sedução, dos 

poemas que recitava, das teorias que discutia e das que criticava, das suas aulas, do seu cachimbo e 

cigarros, da sua cara ruim, às vezes, das botas quase inseparáveis nos tempos de aluno, dos uísques 

duplos, dos chapéus, do bom dançarino, dos textos que bem escreveu, a exemplo de sua tese que ora 

se publica, de sua caligrafia linda. São muitas as formas de termos juntos a nós, e cada um o 

reconstrói dentro de si de acordo com a forma e a intensidade do modo como conviveu com ele em 

sua trajetória breve e intensa.  

Carlos Magno, Professor Carlos Magno, Carlos, Carlinhos, Carlim e outros. Assim ele vive 

em nós: seus pais e irmãs, sua ex-esposa, sua filhinha, suas muitas ex-namoradas, seus alunos, seus 

colegas de trabalho, seus amigos e amigas, todos os que conheceram e também suas orientadoras 

MMs, não é mesmo, Mônica? 

Em janeiro último, com amigos na Pizzaria Água na Boca, em Pau dos Ferros, o hoje maître 

Wanderley, que muito nos atendeu, me diz: “não posso servir o petisco charque, queijo coalho e 

macaxeira que me lembro logo da senhora e do professor Carlos Magno”. Certamente, esse petisco 

que muitas vezes degustamos juntos não tem mais o mesmo sabor! Ouvir Betânia cantando 

“tempotempotempo” ou recitando Fernando Pessoa é encher de saudade a alma e nunca mais 

alguém, nem Bibi Ferreira, me declamará O monólogo das mãos com a eloquência e a paixão dele. 
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NÃO, NÃO, NÃO ESTAVA “AO MEIDINHA”!!!  

Sua benção, meu caro Carlos!!! 

Aquele abraço!! 

 

Recife, em 16 de julho de 2013. 
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Para Nerissa, a única mulher que eu de fato AMO! 

 

Menininha do meu coração 

Eu só quero você 

A três palmos do chão 

Menininha não cresça mais não 

Fique pequenininha 

Na minha canção 

Senhorinha levada 

Batendo palminha 

Fingindo asustada do bixo papão 

Menininha que graça é você 

Uma coisinha assim começando a viver 

Fique assim, meu amor, sem crescer 

Porque o mundo é ruim 

É ruim e você vai sofrer de repente 

Uma desilusão 

Porque a vida é somente teu bixo papão 

Fique assim, fique assim, sempre assim 

E se lembre de mim 

Pelas coisas que eu dei 

E também não se esqueça de mim 

Quando você souber em fim 

De tudo que eu amei. 

 

(Vinícius de Moraes/Toquinho) 
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AGRADECIMENTOS... E COMO SÃO TANTOS... 

 

Palavras de Carlos Magno 

 

 

Meu desejo, inconsciente ou não, é que houvesse uma fórmula da ABNT para que a gente 

pudesse, de algum modo, escrever essa parte, a dos agradecimentos. Como não correr o risco de 
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agradeci publicamente a tanta gente. 

Aprecio as pessoas de Fé. Eu sempre fui um homem de dúvidas, sempre duvidei de tudo, 

inclusive da força da Fé, mas em meus piores momentos foi a Fé quem me segurou, a Fé em Deus, 

entidade abstrata que, se alguma vez se mostrou a mim de verdade, eu não tive a sabedoria de 

reconhê-LO. De um modo estranho e muito íntimo, sempre acreditei que, mesmo nas minhas 

maiores fraquezas, quando o alcoolismo quase se apossa de mim em plena escritura da tese, ele me 

reergueu de lá. Acima de qualquer outro e de qualquer coisa, eu agradeço a Deus. 

Aos outros, eu não posso agradecer, só posso pedir a bênção, então: 

 

A bênção, mamãe, por me ajudar sempre e incondicionalmente, muitas vezes sem poder, 

emocionalmente e financeiramente; 

A bênção, papai, sempre tão preocupado, sempre tão presente, mesmo sem entender o 

sentido de tudo aquilo; a bênção por me ver mergulhado num universo de desolação, de descrença, 

de desânimo e de desespero – obrigado por, com sua voz grossa, seu tom severo, mandar-me “criar 

vergonha na cara”; 

A bênção, Maria, irmã querida, a favorita, a que eu sempre quis proteger, embora não tenha 

conseguido; você criou asas e voou para seus próprios caminhos - quem me dera sua coragem...; 

Sua bênção, Carmem, irmã mais velha, exemplo de responsabilidade. Desculpe não ter 

seguido nenhum conselho, queria ser um terço do que você sempre foi; 

A bênção, Adalberto, você que me fez me inscrever para Letras; se me lembro bem, eu 

queria Matemática; foi você, no último dia de inscrição para o vestibular, que me aconselhou fazer 

Letras - amigo antigo, nem sempre presente; 

A bênção, D. Iara, que me ensinou a primeira vez como fazer matrícula, universo estranho, 

três folhas de papel, carbono, clips... tinha que ficar tudo igualzinho; 

A bênção, Maura, minha primeira chefe de departamento, minha primeira professora 

universitária. O que teria sido de mim, academicamente, sem seu exemplo, sem seus conselhos?; 
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A bênção, Fátima Carvalho, que me apresentou “Saussure” e me mostrou as maravilhas da 

Linguística, mesmo num tempo em que sua própria vida pessoal estava tumultuada e cheia de idas e 

vindas para Natal/RN; 

A bênção, Leontino Filho, mais que me ensinar sobre Teoria da Literatura, me ensinou a 

amar a poesia, poesia que ainda hoje declamo em minhas salas de aula; 

Sua bênção, Zefinha, que me mostrou as delícias de se realizar Análise do Discurso, que me 

apresentou tantas nuances que deixavam minha cabeça doida; 

A bênção, Manoel Freire, com sua Literatura Brasileira; a bênção, Vera, com sua Diacronia 

do Português; a bênção, Rosângela, que quase me mata com Perini e sua Sintaxe; 

A bênção, Socorro Maia, você que me ensinou a fazer Sociolinguística qualitativa; 

A bênção, Gilton, que me mostrou as alegrias de se compreender a Argumentação e seus 

processos; 

A bênção, Edileuza Costa, mais que uma amiga, a mãe que encontrei em Pau dos Ferros; 

A bênção, Alex, você, que confiou a minha voz seu primeiro requerimento na plenária; 

A bênção, Lidiane, que sempre dividiu comigo o amor pela referenciação e a admiração por 

Mônica Cavalcante; 

A bênção... A bênção, Medianeira, minha amiga, professora e mestra. A bênção, por me 

permitir ser seu discípulo, seu primeiro aluno-Pibic; por me deixar seguir seus passos, por me 

deixar ATÉ assimilar seu modo de falar; 

A bênção, Rosa, colega de graduação, que virou colega de trabalho; por dividir comigo 

tantas coisas, pessoais ou não; a bênção por me ouvir em meus instantes de desespero, por meus 

instantes de alegria, a bênção pelos segredos que guarda ainda hoje; 

Sua bênção, Maria Elias. Seu rigor e crítica sempre me fizeram temê-la, mas igualmente, 

sempre me ajudaram a tentar, só tentar, ser melhor; 

A bênção, Lívia Baptista, que me mostrou que a ousadia deve ser regrada pela prudência - 

fez isso na minha defesa de mestrado; 

A bênção, Júlio, você que me mostrou a Pragmática Existencial, o sentido do Estar-No-

Mundo; 

A bênção, Diana, amiga querida, de quem há tanto tempo não sei notícias, mas por quem de 

longe continuo torcendo; 

Sua bênção, Mariza Brito, por eu ser “Seu Velho”, pelo respeito que conseguimos, pela 

certeza de uma amizade inabalável. A bênção por tudo, pelos instantes no MSN, pelos recados no 

Orkut, pelas angústias sanadas pelos e-mails; a bênção por toda a beleza e toda a sabedoria; 
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Peço a bênção a Silvânia, ex-esposa, determinada, decidida, otimista, mas que dedicou dez 

anos de sua vida a mim ou, como ela gosta de dizer, a “nossa” família, a bênção pelas renúncias que 

fez e pelo que aprendeu a fazer nos últimos tempos; 

A bênção, Concita, que me ensinou que nem sempre o primeiro desejo é o mais acertado e, 

melhor, o que não deve ser atendido; 

A bênção, Denise, que soube mentir como ninguém, mesmo em tempos de escritura de tese, 

e mostrou como a gente não deve dar atenção a tudo; 

A bênção, Val, sua bênção de verdade! A bênção por esse amor incondicional, por essa 

certeza inabalável, por essa determinação em mostrar o que quer, o que precisa e o que espera. A 

bênção pelo seu colo, em momentos de tremedeira, de sudorese e de tudo o mais de ruim e de 

trauma nervoso que me acometeu; nunca vou esquecer os momentos em que você me abraçava para 

tentar ajudar a passar tudo. A bênção por ir e vir, sem questionar, por se calar, mesmo quando estava 

com raiva, por falar mesmo quando estava sem vontade, por dizer “eu sei que tem um motivo”, a 

bênção pelo seu colo nas idas e vindas a Fortaleza, por, mesmo cansada, dizer em tom firme: “tá 

tudo bem”, a bênção por estar em minha vida; 

Sua bênção, Kely, a quem eu dediquei a melhor parte de minha vida. Sua bênção por me 

mostrar uma pontinha, mínima, do que é estar com você; sua bênção por, em momentos de profunda 

solidão, dizer: não, você não está sozinho! Sei que você teve seus motivos para estar, para ficar 

distante, mas eu não posso não pedir sua bênção; 

A bênção, Ananda, amiga querida, amiga única, laranja algumas vezes, mas também já fui 

seu... A bênção por não fazer distinção entre os momentos em que podia ou não me atender; a 

bênção por sempre estar à disposição, por perdoar meu mau-humor constante e minhas grosserias, a 

bênção por, mesmo assim, dizer que me ama. Se me lembro bem, nos últimos tempos, você é a 

única mulher que diz isso, embora eu saiba que seu amor é muito mais fraterno que qualquer outro; 

A bênção, Júnior, amigo-irmão escolhido, nunca se recusou a me ouvir, conversas regadas a 

cervejas, a vinho ou a uísque, dramas ou comédias, sempre lá, único da espécie, talvez não único, 

porque existo eu; 

A bênção, Lidiana Dias, amiga nova, parceira nova, mas que parece tão íntima que parece 

ser amiga de infância, a bênção por dizer “por que me tomas?” a cada vez que te ligo porque sei que 

isso significa: “qual o problema da vez?”; 

A bênção, Lilia do Pão Nosso, Neta de João Alves, Fonseca, o tio, pelos momentos de 

descontração, regados a caninha com limão; 
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A bênção, Mônica! Uma vez lhe chamei de “Palavra criadora do primeiro dia: Que exista a 

Luz!”, e foi isso que se realizou naquele dia; houve Luz. Mas, agora, agora tudo mudou. Passei 

coisas que nem posso dizer, mas que você sempre esteve disposta a ajudar a sanar. Lembro-me de 

você dizer repetidamente: “Carlos, fale! Vai lhe fazer bem!”, e eu, em minha autossuficiência, 

insistentemente ficava calado. Sei que você sempre esteve aí, como orientadora de tese, como 

amiga, como mãe, como amante fraterna, a bênção por nunca soltar minha mão; 

A bênção à CAPES, que me deu uma bolsa generosa durante esses meses de doutorado; me 

ajudou bastante a fazer o percurso Pau dos Ferros-Fortaleza-Pau dos Ferros, já que não tive 

liberação de minhas atividades profissionais; 

A bênção, Nerissa, a única mulher que de fato amo e amei o tempo todo, sua bênção por ser 

minha filha, por ser minha razão de viver, por ser meu porto seguro, por, do alto de seus 10 anos de 

idade, me colocar no colo e dizer “pai, pode chorar!”. Quantas vezes isso não aconteceu no nosso 

sofá? Sua bênção por trazer a mão de filha, de amiga, de companheira para a minha vida; 

A bênção também a Vinícius de Moraes, que escreveu o 'Samba da Bênção', e a Maria 

Bethânia, que o adaptou, porque isso me permitiu o adaptar, mesmo correndo os riscos da alusão...; 

Por fim, “a bênção a todos os senhores, porque eu estou só começando...” mas, de toda essa 

adaptação, uma citação é necessária: “Ponha um pouco de alegria na sua vida, porque a alegria é a 

melhor coisa que existe, COMO A LUZ QUE VAI AO CORAÇÃO...”. 

 

CMFonseca 
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RESUMO 

 

Nosso objeto de estudo neste trabalho são as expressões de não coincidências do dizer – parte da 

teoria das heterogeneidades enunciativas – e sua relação com a Teoria da Argumentação no 

Discurso. Nosso objetivo principal é propor uma interpretação argumentativa das expressões de não 

coincidências do dizer, de modo a incluir entre as funções exercidas por essas expressões – funções 

essas de ordem subjetiva – a função pragmática da argumentação. Para nosso estudo, as teorias 

convocadas foram as Heterogeneidades Enunciativas, proposta de Authier-Revuz (1990; 1998; 

2000a; 2000b; 2004), e a Teoria da Argumentação no Discurso, de Perelman-Tyteca (2000). Na 

teoria original, as heterogeneidades enunciativas cumprem funções diversas, todas relacionadas à 

função ao sujeito-enunciador; em nenhuma das funções já descritas, cogita-se a possibilidade de 

essas expressões estruturarem argumentos ou serem, elas próprias, o argumento propriamente dito. 

Assim, nossa primeira hipótese básica é que as heterogeneidades enunciativas possuem um 

componente argumentativo. Para testar nossa hipótese, estabelecemos como corpus de análise trinta 

artigos acadêmicos e trinta artigos de opinião. Essa decisão adveio da segunda hipótese básica: a de 

que a argumentação empreendida num artigo acadêmico é diferente da argumentação contida num 

artigo de opinião, pois muda o modo como o sujeito-enunciador se utiliza das estruturas presentes 

na teoria, logo a distinção é de aplicação das técnicas argumentativas e não da argumentação em si. 

As etapas da nossa pesquisa foram assim definidas: abordamos o corpus com o objetivo de localizar 

os trechos nos quais houvesse a presença de estruturas de não coincidências do dizer. Uma vez 

localizados esses eventos discursivos, procuramos determinar se a expressão de não coincidência do 

dizer fazia ou não parte do argumento e, em caso afirmativo, de que tipo de argumentos se tratava. 

A partir daí, nossa tarefa foi realizar a análise de como a não coincidência estaria relacionada com a 

construção do argumento. Nossos dados apontam que, em artigos de opinião, as heterogeneidades 

enunciativas se apresentam em número e tipo muito inferior ao que se apresentam em artigos 

acadêmicos. Com base em quantidade e tipo, concluímos que os artigos de opinião não oferecem o 

ambiente propício a esse tipo de expressão, porque elas representam, em sua raiz genética, uma 

hesitação do dizer do sujeito enunciador, portanto não “aconselhável” em textos que requerem um 

sujeito mais “forte”, por estar defendendo um ponto de vista. Por outro lado, a discrepância 

numérica pode estar relacionada com o fato de a terminologia conceitual utilizada na Academia 

“obrigar” o sujeito-enunciador a ser, necessariamente, hesitante ao escolher os termos que 

compõem seus textos. Contudo, foram localizados eventos que, ao serem analisados, revelaram-se 

indispensáveis, como argumentos e justificativas para as teses defendidas nos respectivos textos nos 

quais elas foram encontradas. Assim, nossa contribuição é a de oferecer a possibilidade de inserir, 

entre as funções das heterogeneidades enunciativas, a função argumentativa não abordada na teoria 

original. 

 

Palavras-chave: Heterogeneidades enunciativas. Teoria da Argumentação no Discurso. Discurso 

acadêmico. 
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ABSTRACT 

 

Our object of study in this work are the expressions of non-coincidence of saying – a part of the 

theory of enunciative heterogeneity - and its relationship to the Theory of Argumentation in 

Discourse. Our main objective is to propose an argumentative interpretation of the expressions of 

non-coincidence of saying, in order to include among the functions performed by these expressions 

- functions of subjective order - the pragmatic function of the argumentation. Our study was 

supported by the theories Enunciative Heterogeneities, proposed by Authier-Revuz (1990, 1998, 

2000b, 2000b, 2004), and the Theory of Argumentation in Discourse, by Perelman-Tyteca (2000). 

In the original theory, the enunciative heterogeneities fulfill different functions, all relating the 

function to the subject-enunciator; in any of the functions already described, we consider the 

possibility of these expressions to structure arguments or to be, themselves, the argument itself. 

Thus, our first basic assumption is that the enunciative heterogeneities have an argumentative 

component. To test our hypothesis, we established an analysis corpus composed by thirty scholarly 

articles and thirty opinion articles. This decision came from the second basic hypothesis: that the 

argumentation made in a scholarly article is different from the argumentation observed in an 

opinion article, because it changes the way the subject-enunciator makes use of the structures 

present in the theory, which are different, therefore the distinction is of application of the 

argumentative techniques, not of the argumentation itself. The steps of our research were the 

following: we approached the corpus in order to locate the passages where there was the presence of 

structures of non-coincidence of saying. Once located these discursive events, we sought to 

determine whether the expression of non-coincidence of saying was or not a part of the argument 

and, if so, what kind of argument. From there on, our task was to perform the analysis of how the 

non-coincidence would be related to the construction of the argument. Our data indicate that, in 

opinion articles, enunciative heterogeneities are present in much lower number and type. Based on 

the amount and type, we conclude that the opinion articles do not provide the environment for this 

kind of expression because they represent, in their genetic basis, a hesitation of saying of the 

enunciator-subject, so not "advisable" in texts that require a stronger subject, for being in a defense 

of a point of view. On the other hand, the numerical discrepancy may be related to the fact that the 

conceptual terminology used in the Academy "compel" the subject-enunciator to be necessarily 

hesitating at choosing the terms that compose his/her texts. However, events have been found that, 

when analyzed, proved to be indispensable as arguments and justifications for the theses defended 

in respective texts in which they were found. Thus, our contribution is to offer the possibility to 

insert among the functions of enunciative heterogeneities the argumentative function not addressed 

in the original theory. 

 

Keywords: Enunciative heterogeneity. Theory of Argumentation in Discourse. Academic 

Discourse. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que toda ação humana está intimamente relacionada ao uso da linguagem, que 

governa de alguma forma os princípios da vida em conjunto, e viver em conjunto significa, em 

alguma medida, “misturar-se” com o outro. Estudar o fenômeno linguístico transforma-se em 

estudar o próprio ser humano em toda a sua dimensão social e as relações que aí se estabelecem – 

entre essas relações estão a alteridade e o uso da linguagem para influenciar o outro –; ao passo que 

compreender os vários eventos que se inscrevem nesse fenômeno é fornecer um aparato que 

beneficiará os usuários da língua, tornando-os mais competentes na efetivação da linguagem e 

consequentemente nas relações sociais. 

Um fenômeno dessa natureza, que comporta tais proporções, não poderia ser estudado sem 

que o compartíssemos de forma tal que o estudo viesse a incidir não sobre o fenômeno ‘linguagem’ 

propriamente dito, mas sobre os eventos que cada ato de linguagem comporta. Dessa forma, os 

vários estudos dos eventos poderão, uma vez reunidos, dar uma visão ampla do fenômeno em seu 

todo. 

Com base nessa compreensão e entendendo que a materialização dos eventos de linguagem 

em entidades textuais e discursivas é heterogênea em sua própria natureza, escolhemos estudar as 

não coincidências do dizer – um dos modos de representação da heterogeneidade enunciativa. 

Especificamente, nosso objeto de estudo são as relações entre as não coincidências do dizer e a 

argumentação. 

A escolha desse objeto se deu, por um lado, porque a heterogeneidade enunciativa se 

apresenta como um instrumento caracterizador dos discursos presentes em todas as manifestações 

da linguagem verbal, isto é, ao assumir os postulados de Jacqueline Authier-Revuz (1998; 2000a; 

2000b) sobre a heterogeneidade enunciativa, assumimos que a linguagem é o ambiente do não-Um, 

do heterogêneo, do múltiplo, do plural, da alteridade, do “outro”, sem importar em qual gênero 

textual a linguagem se materializa. 

Essa heterogeneidade, assim colocada, é tomada como pressuposto constitutivo do evento de 

linguagem sendo, portanto, um constituinte abstrato e, como tal, não passível de observação 

empírica. Não obstante, em momentos pontuais do enunciado, é possível visualizar materialmente 

sinais da heterogeneidade por meio de determinados elementos na cadeia enunciativa que 

denunciam sua existência; entre os vários modos de representação estão as não coincidências do 

dizer. 

 

 



21 

Por outro lado, a escolha do objeto deu-se em função da percepção de que a sociedade atual 

é orientada para, por meio da linguagem, influenciar as pessoas. Em todo e qualquer uso linguístico, 

há uma parcela de intencionalidade argumentativa, isto é, a linguagem, em seus mais variados 

gêneros, se presta à interpretação da argumentação contida na mensagem. 

Compreender a argumentação, suas características, seus mecanismos estruturais e sua 

aplicação no discurso torna-se, assim, uma necessidade prática, isto é, à medida que estudamos as 

teorias da linguagem, oferecemos subsídios para melhorar a qualidade de vida das pessoas, uma vez 

que as investigações científicas, inclusive as realizadas nas humanidades, têm como fundamento 

último desenvolver as descobertas realizadas, aprofundando seus usos de modo a beneficiar os 

usuários da língua em suas atividades diárias. 

Estudar a argumentação tem, então, uma finalidade imediata, porque seus achados fornecem 

elementos para o estudo do texto em sua dimensão mais ampla, qual seja, o uso cotidiano da 

linguagem nas mais variadas situações sociais, passando pela prática de texto em sala de aula e pela 

análise e interpretação dos textos que nos são apresentados pela TV, pelo rádio, pelos jornais e 

revistas etc.. 

A argumentação tem sido abordada por duas principais tendências: a Teoria da 

Argumentação na Língua (TAL), aqui estão, principalmente, Oswald Ducrot (1998; 2000; 2001a e 

2001b) e Marion Carel (2001), propondo que o texto é um bloco semântico inscrito e realizado na 

produção complexa que é o discurso, cuja argumentatividade se dá por meio de certos conectores 

que orientam o encadeamento dos enunciados e dão sentido ao texto por meio de certas conexões 

semânticas, resultando na interdependência dos segmentos argumentativos. 

No âmbito da argumentação, nossa opção teórica é pela segunda tendência, a Teoria da 

Argumentação no Discurso (TAD), onde se encontram, principalmente, Chaïm Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996) e Olivier Reboul (1998), para os quais a argumentação é um princípio 

constitutivo de qualquer discurso, já que todo texto tem como fundamento último influenciar, em 

alguma medida, seus potenciais leitores. Para esses autores, há técnicas e modos específicos que 

garantem o sucesso do objetivo comunicativo, quando a persuasão acontece. 

Essa tendência toma como pressupostos inúmeros conceitos que são caros à linguística 

enunciativa e à linguística sociointeracionista, tais como a noção de interação e de dialogismo, e foi 

principalmente por essa razão que fizemos essa escolha teórica, pois essa teoria se conformaria 

melhor com os objetivos propostos para nossa investigação. 

Desse modo, decidimos por unir esses dois campos – heterogeneidade enunciativa e 

argumentação no discurso – para verificar, justamente, em que medida as expressões do 

heterogêneo podem conduzir à leitura argumentativa dos textos. 
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Esse interesse nasce, em primeiro lugar, do desejo de verticalizar os estudos sobre a 

heterogeneidade que desenvolvemos durante o curso de Mestrado em Linguística na Universidade 

Federal do Ceará. Nesse estudo, descrevemos, caracterizamos e analisamos a heterogeneidade 

enunciativa no nível das não coincidências do dizer, verificando seus efeitos discursivos e 

caracterizando, por meio dessas análises, os tipos de sujeito que se expressam, que se revelam e se 

desvelam em textos acadêmicos. 

Entendemos que seria produtivo articular a teoria da enunciação e da heterogeneidade a 

outros campos teóricos como a pragmática e a argumentação. Uniões teóricas dessa natureza 

fortalecem o campo de investigação, pois, ao submeter nossas escolhas e opções teórico-

metodológicas ao discurso disciplinar de outras escolas, testamos a solidez de nossas teorias. 

Nossos objetivos, nesta nova pesquisa, se voltam para caracterizar as funções retórico-

argumentativas das heterogeneidades enunciativas, um interesse que nasceu justamente a partir da 

pesquisa desenvolvida no curso de mestrado, pois, à medida que realizávamos os trabalhos 

analíticos na pesquisa anterior, percebíamos que as heterogeneidades enunciativas poderiam, a 

partir de um deslocamento teórico, serem interpretadas como mecanismos argumentativos nos 

textos em que estariam inseridas, de modo que nossa hipótese principal é que as heterogeneidades 

enunciativas, além de estruturas subjetivas caracterizadoras do sujeito da enunciação, são 

empregadas como recurso argumentativo, cumprindo uma função pragmática no discurso. 

Nossa pesquisa responde a uma tendência contemporânea de investigar a linguagem na 

perspectiva do uso, orientação que vem sendo balizada por muitos movimentos da Linguística que 

reconhecem a necessidade de investigação do fenômeno linguístico em tempo real e em efetiva 

atitude social. Em face dessa compreensão, o mundo moderno exige cada vez mais dos membros de 

uma comunidade o domínio da linguagem. Não apenas o domínio abstrato das regras gramaticais, 

dos paradigmas verbais, das normas sintáticas, mas o conhecimento da natureza da língua, dos usos 

da linguagem, de seus recursos e de suas intencionalidades sociocultural-ideológicos. Em outras 

palavras, fazemos parte de um mundo “linguageiro”, que nos bombardeia diariamente com 

instrumentos cada vez mais eficazes de manipulação, de convencimento, de formação de opinião, 

de cristalização de conceitos. 

Para alcançar nossos objetivos, testaremos nossas hipóteses em fatos de linguagem coletados 

em gêneros do discurso acadêmico, especificamente em artigos acadêmicos, e em gêneros do 

discurso jornalístico, especificamente, artigos de opinião. A opção por dois domínios discursivos 

distintos para comporem os textos do corpus cumpre o objetivo de verificar o funcionamento 

argumentativo das heterogeneidades enunciativas em gêneros diferentes para atender a finalidades 

comparativas, uma vez que o artigo acadêmico apresenta uma heterogeneidade de sequências que 
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inclui bastante a descrição e a exposição, enquanto o artigo de opinião é eminentemente 

argumentativo, de caráter opinativo. 

Compor um corpus com textos de dois gêneros diferentes trará o benefício de poder 

verificar quais são as diferentes funções discursivas das não coincidências do dizer em relação ao 

gênero no qual elas estão inseridas. 

A heterogeneidade enunciativa é a proposta teórica de Authier-Revuz (1996a; 1996b; 1998; 

2000a; 2000b; 2000c; 2001; 2004), que procurou, ao longo de seus estudos, descrever, caracterizar 

e sistematizar as formas de manifestação da heterogeneidade constitutiva da linguagem por meio 

das expressões linguísticas que ela batizou de heterogeneidade mostrada. Além disso, esta autora 

propôs como objetivo analisar, por meio das heterogeneidades, a subjetividade e as questões 

relacionadas ao sujeito. Para isso, recorreu às ideias do Círculo Linguístico de Bakhtin e à 

psicanálise lacaniana. O fundamento da teoria é oferecer um aparato teórico e técnico para abordar 

as questões da alteridade nos discursos. 

A partir de seus trabalhos e com base em sua teoria, encontramos inúmeros estudos sobre a 

heterogeneidade no Brasil e no mundo, dentre os quais citamos apenas alguns. 

Fonseca (2000) procura oferecer um panorama redobrado da heterogeneidade, mostrando 

que há uma heterogeneidade da língua e uma heterogeneidade do discurso; seu objetivo é 

caracterizar os dois tipos distintos de heterogeneidade, perspectivizando os dois modos de 

representação, inscrição e revelação das formas do heterogêneo. Desse trabalho, tomaremos de 

empréstimo essa noção redobrada de heterogeneidade, a partir da qual poderemos dizer de que 

modo a heterogeneidade da língua determina a do discurso e como uma está relacionada com a 

materialização da outra. 

Discini (2005), demonstrando preocupação com o ensino, elabora uma proposta de aplicação 

dos conceitos de heterogeneidade na facção de textos, intercalando a reflexão teórica com a prática 

de escrita. Na própria apresentação de seu trabalho, a autora já coloca textualmente que sua 

proposta pretende ser didática, mas limita-se, na nossa interpretação, ao universo didático do ensino 

superior. Esta pesquisa nos é importante, pois, após realizarmos a nossa pesquisa, poderemos, na 

esteira de Discini, elaborar propostas para um trabalho de produção de textos da ordem do 

argumentar, com base nos achados da presente pesquisa. 

Saldivar (2004) fornece uma boa visão de como o discurso é heterogêneo em sua própria 

natureza. A autora oferece uma historicidade da reflexão teórica sobre a heterogeneidade desde os 

primeiros conceitos de polifonia em Bakhtin, que dimensões o termo ‘heterogeneidade’ ganha na 

Análise do Discurso e como é adotado na Teoria Literária, fornecendo uma esclarecedora análise 

pela perspectiva desta última. 
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Já Amaral (1999) fez um levantamento das estratégias enunciativas e faz investigações sobre 

os seus efeitos de sentido. No entanto é uma pesquisa semiformal e não necessariamente 

interacionista. Com inspiração nesse trabalho, faremos o cotejo entre as não coincidências do dizer 

e as técnicas argumentativas para descrever – discursivamente - os efeitos de sentido 

argumentativos que estas imprimem nos textos que compõem o corpus. 

Lopes (2009) propõe redimensionar as noções de heterogeneidade mostrada marcada e não-

marcada. A autora defende que, em alguma medida e de alguma forma, toda expressão de 

heterogeneidade enunciativa é marcada no fio discursivo. Posicionamento, inclusive, que já 

defendemos, por acreditar que além das marcas formais descritas na teoria, outras marcas se 

apresentam, como bem mostrou Brito (2010) que lança um olhar para as heterogeneidades 

enunciativas para mostrar que estas apresentam um caráter de ressignificação e de recategorização 

do referente nos textos/discursos.  

Conforme cremos, a cada vez que um referente é ressignificado ou recategorizado, imprime 

a si uma nova atualização argumentativa. Por essa razão assumiremos algumas das reflexões 

realizadas por Brito. Contudo, essa pesquisa argumenta em favor da construção do referente 

recategorizado na cena dos desejos do inconsciente que escapam nos enunciados, distanciando-se 

da nossa; não obstante, oferece uma nova interpretação para as não coincidências do dizer, como 

pretendemos fazer; logo, sua metodologia pode nos dar alguma inspiração sobre como conduzir o 

nosso trabalho, já que também estamos propondo uma nova interpretação para o fenômeno das não 

coincidências do dizer e, como essas duas pesquisadoras, assumindo que outras marcas denunciam 

a presença da heterogeneidade. 

Por seu turno, a argumentação nos discursos tem vasta produção acadêmico-científica por 

ser objeto de inúmeras áreas do conhecimento: direito, linguística, filosofia, publicidade e 

propaganda, entre outras. 

Em linguística, os trabalhos têm se concentrado em descrever e analisar as técnicas 

argumentativas, sobretudo interpretando de que maneira os sentidos argumentativos são abordados 

nos textos. Souza (2003) analisa como as teses argumentativas sobre o Nordeste são construídas em 

jornais do Sul-Sudeste e do Nordeste. Em seu trabalho, este autor verifica como uma mesma 

temática pode ser argumentada por ângulos díspares, mostrando como uma mesma tese é conduzida 

por caminhos argumentativamente diferentes dependendo dos tipos de argumentos adotados. 

Vasconcelos (2009) se apropria da argumentação retórica para descrever os seus processos e 

aplicações no marketing. Para esta autora, as teorias do Marketing são todas incompletas se não 

considerarem os instrumentos analíticos da Argumentação no Discurso. 

 



25 

Aquino (2007) reúne a teoria da argumentação à estilística do discurso para analisar como as 

figuras de linguagem se constroem como estratégias argumentativas nos discursos do presidente 

Lula. Para a autora, os recursos ao estilo são tão argumentativos quanto as expressões quase-lógicas 

ou a dissociação/associação de noções da Teoria da Argumentação no Discurso. Para nós, essa 

pesquisa é importante porque nos oferece elementos metodológicos de cotejo entre expressões do 

estilo e técnicas argumentativas, o que se aproxima de nosso objetivo de examinar como formas de 

não coincidência são selecionadas pelo enunciador também para persuadir. 

Bessa (2007) analisa textos de alunos do ensino fundamental. Seu objetivo principal é 

apresentar uma proposta pedagógica para o tratamento e o ensino-aprendizagem de textos da ordem 

do argumentar. Nessa mesma direção, Leite (2007) analisa a argumentação em canções de Chico 

Buarque, mas seu objetivo é, também, pedagógico, porque em seu trabalho a autora apresenta uma 

proposta para a leitura argumentativa de peças musicais. 

Inúmeros outros trabalhos poderiam ser citados aqui para demonstrar o interesse nas 

temáticas. Selecionamos apenas aqueles que mais se aproximavam de nossas intenções. Porém, 

como se pode observar, não há, ainda, nenhum trabalho que relacione essas duas teorias – a 

heterogeneidade e a argumentação retórica – para que possamos ter uma visão mais ampla dos usos 

possíveis das não coincidências do dizer em textos diversos, além do já consagrado uso da 

expressão da subjetividade. Nesse sentido, nossa temática inova por propor o diálogo entre duas 

correntes teóricas até o presente desenvolvidas paralelamente, sem que os resultados de uma 

contribuíssem, diretamente, para o desenvolvimento da outra, e vice-versa. 

Esperamos que este trabalho traga para as investigações no assunto a possibilidade de 

facilitar a compreensão da heterogeneidade, seu conceito, suas características, suas formas, suas 

funções e sua aplicabilidade na produção/interpretação de textos argumentativos. Esperamos ainda 

que o arcabouço teórico seja enriquecido de modo a preencher lacunas que subsistem, como, por 

exemplo, a caracterização do sujeito e sua inserção nas análises, a possibilidade de interpretação das 

vozes (EU x OUTRO) que estão na linha discursiva.  

Do mesmo modo, esperamos que a Teoria da Argumentação no Discurso passe a considerar 

as formas do heterogêneo, levando em conta sua presença nos textos e os efeitos que essa presença 

acarreta para o objetivo final da produção de textos argumentativos: a defesa de uma tese. 

Além disso, a proposta da Teoria da Argumentação no Discurso precisa agregar outros 

elementos além daqueles já considerados para que os mecanismos analíticos – as técnicas de 

argumentação – não sejam reduzidos apenas a uma lista formal de estruturas linguísticas a serem 

empregadas nos textos. 
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Nosso trabalho está organizado em seis capítulos. No capítulo 1 – Descrição Metodológica – 

apresentamos nosso objeto de estudo e oferecemos definições preliminares com a perspectiva de 

melhor orientar a compreensão da teoria das heterogeneidades enunciativas; nesse capítulo também 

apresentamos o corpus, os critérios de sua constituição e os procedimentos de análises e 

descrevemos nossos procedimentos de análises. 

O capítulo 2 – A pós-modernidade nos estudos da linguagem – traça um panorama dos 

estudos da linguagem. O objetivo do capítulo é justificar as razões pelas quais as heterogeneidades 

enunciativas são matéria de interesse. Além disso, procuramos, nesse capítulo, demonstrar que há 

um movimento teórico-científico que não pode ser ignorado, qual seja, que nossos objetos de 

estudos não podem mais ser abordados apenas com um olhar, antes é necessário buscar em outras 

teorias, em outras áreas e até mesmo em outros campos do saber, elementos que nos auxiliem a 

melhor descrever os objetos que colocamos sob pesquisa.  

Ainda nesse capítulo também apresentaremos como o conceito de sujeito deve ser levado em 

conta na aplicação das teorias que convocamos. Trata-se de um conceito que nós mesmos 

procuramos forjar a partir das reflexões do conceito de sujeito da teoria da argumentação no 

discurso, do conceito de sujeito das heterogeneidades enunciativas e da pragmática. Ao 

percebermos que essas noções de sujeito estariam distantes umas das outras em função dos 

pressupostos assumidos pelos autores que as propuseram, para não inviabilizar a aproximação 

teórica entre a teoria da argumentação no discurso e a das heterogeneidades enunciativas, restou-nos 

propor um novo conceito de sujeito que pudesse ser levado em conta nas nossas análises, com a 

ressalva de que esse novo conceito, que se funda principalmente nos postulados da pragmática 

existencial, é, a nosso ver, exclusivamente aceito e interpretado dentro dos limites dos objetivos a 

que nos propulsemos em nossa tese.  

Justificamos ainda que uma reflexão teórica de como as teorias do sujeito, tanto das 

heterogeneidades enunciativas quanto da argumentação, pode ser conciliada e é necessária, pois, 

repetimos, os dois conceitos de sujeito não são, por assim dizer, compatíveis, de modo que optamos 

por oferecer uma perspectiva, se não nova, pelo menos deslocada desse conceito. 

No capítulo 3 – Metaenunciação e heterogeneidades enunciativas – fazemos a apresentação, 

detalhada, da teoria das não coincidências do dizer, mostrando, inclusive, exemplos. Nesse capítulo, 

apontamos e discutimos as funções que a inserção das não coincidências do dizer exercem no 

discurso, levando em conta já algumas de nossas constatações como, por exemplo, a sobreposição 

de funções. 
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O capítulo 4 – A teoria da argumentação do discurso TAD -, como o título sugere, foi 

reservado para a apresentação dos pressupostos, dos conceitos e das técnicas argumentativas. Assim 

como no capítulo 3, nesse capítulo já inserimos alguns de nossos dados, para fins de exemplificação 

– sem realizar qualquer comentário analítico -, mesmo que já insinuando algumas de nossas 

constatações. 

No capítulo 5 – Heterogeneidades enunciativas numa perspectiva argumentativa: análise dos 

dados – realizamos uma aplicação da nossa proposta, verificando sua consistência, oferecendo uma 

interpretação das não coincidências do dizer e propondo a aplicação do nosso conceito de sujeito, 

além de apresentar uma comparação entre as principais diferenças do emprego de não coincidências 

do dizer em cada gênero. Em seguida, apresentamos nossas conclusões e discutimos nossos 

achados. 
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CAPÍTULO 1 

DESCRIÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os procedimentos que nos permitiram realizar a 

delimitação de nosso objeto de estudo, bem como, de forma introdutória e genérica, apresentar os 

principais termos e definições que serão aplicados em nossas análises. Além disso, apresentaremos 

as etapas de nossa pesquisa e justificaremos nossas escolhas metodológicas; aqui se encontram 

descritos os critérios de constituição do corpus, os critérios de seleção de eventos discursivos que 

serviram de base para as análises, bem como os próprios critérios de análises.  

 

1.1 Definições Preliminares e Delimitação do Objeto de Estudo 

 

Nossa proposta é estudar as relações entre as não coincidências do dizer e a argumentação. 

Por 'não coincidências do dizer' entenderemos o fenômeno linguístico estudado por Authier-Revuz 

(1990; 1998; 2000a; 2000b; 2004) como heterogeneidades enunciativas (doravante HE). O objetivo 

da autora, ao longo de duas décadas de estudo, foi catalogar as formas de aparecimento e 

manifestação de outras vozes no discurso, mostrando que este é sempre o ambiente do “não-Um”, 

isto é, o uso linguístico pressupõe, necessariamente, que o enunciador divide sempre com outro(s) 

enunciador(es) o seu dizer.  

Além de catalogar essas formas linguísticas, a autora propôs uma interpretação subjetiva 

dessas manifestações que ela nomeou de “metaenunciação”, ou seja, a metaenunciação é o 

procedimento de inserir no discurso eventos linguísticos construídos sintaticamente de modo a 

marcar a presença das heterogeneidades enunciativas. Esses eventos, por sua vez, são de diversos 

formatos e apresentam-se em diferentes níveis cumprindo, portanto, funções diversas. Com base 

nesses estudos, Authier-Revuz (1998) propôs uma definição de sujeito-enunciador que se distanciou 

das noções clássicas – linguística da enunciação, análise do discurso, pragmática, psicologia. Esse 

sujeito que se revela nas heterogeneidades enunciativas a autora classificou como “sujeito-efeito” 

de sentido, por considerar que o sujeito não tem, necessariamente, controle daquilo que enuncia, 

tornando-se, portanto, um efeito do sentido de suas enunciações e não o responsável pelo sentido. 

Em seus estudos, Authier-Revuz (2004) propôs uma série de categorias teóricas diferentes 

nas quais inseriu as formas linguísticas de metaenunciação: sinais tipográficos para marcar 

determinados signos, formas específicas de construção de textos como anagramas e pastiches, 

fenômenos psicanalíticos como o lapso e o piropo e as formas variadas de construção enunciativa 

que ela chamou de não coincidências do dizer.  
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A autora mostrou diferentes funções dessas formas linguísticas: marcar a presença de outro 

enunciador, marcar a existência de outro sentido, mostrar que um determinado signo é imperfeito 

para nomear determinada “coisa”, propor uma nova nomeação, convocar balizagem teórica exterior, 

entre muitas outras; contudo, as funções catalogadas por Authier-Revuz ou estavam relacionadas à 

língua, enquanto sistema linguístico – na relação léxico - enunciado - sentido, ou estavam 

relacionadas ao sujeito – na relação sujeito - língua - sentido. 

Assumindo a teoria em sua totalidade, realizamos então uma pesquisa empírica durante o 

curso de Mestrado na Universidade Federal do Ceará/UFC aplicando as categorias de não 

coincidências do dizer a artigos acadêmicos para testar assim as suas funções naqueles textos e 

verificar a sustentabilidade do conceito de sujeito proposto por Authier-Revuz. Foi realizando essas 

análises que percebemos que, para além de ser uma manifestação do sujeito-enunciador e de sua 

relação com o sistema linguístico, as formas de não coincidências do dizer poderiam exercer uma 

outra função, não prevista na teoria de base. As várias formas de não coincidências do dizer 

poderiam exercer uma função discursiva mais profunda, uma função argumentativa. 

Com base nessa possibilidade, nos propusemos à constatação ou à refutação da hipótese de 

que as não coincidências do dizer poderiam manter uma relação com a argumentação, relação essa 

de vários níveis: desde a manutenção e redefinição de um acordo prévio, imprescindível a qualquer 

ato argumentativo, até ser o desenvolvimento do argumento, ou o próprio argumento; cumprindo 

assim uma função “redobrada”: além de exercer as funções previstas inicialmente na teoria, 

exerceriam uma função argumentativa. Essas funções sobrepostas não teriam uma relação 

hierárquica, mas complementares “preenchendo”, assim, o sentido do discurso e a “falta” sentida 

pelo sujeito de ser “Um”, já que na teoria de base o sujeito utilizando a linguagem, ambiente do 

não-Um, luta para reaver esse lugar de unidade, nem que seja em nível de ilusão discursiva. 

A partir dessas reflexões, definimos nosso objeto de estudo: as relações entre as não 

coincidências do dizer e a argumentação, com o objetivo, principal de descrever suas funções 

argumentativas; e, secundariamente, de propor uma interface entre as expressões de não 

coincidências do dizer e as técnicas argumentativas, conduzindo a um cruzamento entre as funções 

metaenunciativas já propostas e as funções argumentativas. Além disso, é também interesse nosso 

objetivo de verificar se a aparição dessas expressões linguísticas nos textos são trechos de códigos 

randômicos, “fantasmas do dizer”, que se unem para formar protocolos inesperados na manifestação 

do sujeito. 

Definido o objeto de estudo, a decisão seguinte foi determinar em quais gêneros textuais 

aplicaríamos as categorias teóricas. Seguindo a mesma linha de raciocínio que conduziu a pesquisa 

durante do curso de mestrado, decidimos manter o gênero 'artigo acadêmico'. Contudo, incluir as 
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categorias argumentativas na pesquisa e manter apenas o gênero acadêmico nos incomodava porque 

sustentamos que o estilo argumentativo do artigo acadêmico se diferencia dos procedimentos 

argumentativos de outros gêneros, como o artigo de opinião, por exemplo.  

Desse modo, uma outra hipótese se apresentou: as funções argumentativas das não 

coincidências do dizer no artigo acadêmico poderiam ser distintas das funções exercidas por essas 

mesmas expressões de não coincidências do dizer em artigos de opinião e, se fosse verdade, caberia 

comparar. Assim, decidimos por compor nosso corpus a partir de textos de dois gêneros diferentes: 

artigos acadêmicos e artigos de opinião. 

A decisão metodológica seguinte foi definir quantos textos comporiam o corpus. 

Mantivemos a quantidade de artigos acadêmicos em trinta e acrescentamos trinta artigos de opinião. 

O corpus, portanto, foi composto por sessenta textos sendo que os artigos acadêmicos foram 

coletados da seguinte maneira: dez da revista ReVEL – Revista Virtual de Estudos da Linguagem; 

dez da revista D.E.L.T.A  -  Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada; e dez da 

revista LED – Linguagem em (dis)curso; Já os artigos de opinião coletamos da seguinte forma: dez 

do jornal O Estado de São Paulo; dez da revista Carta Capital e dez da revista Veja. Todos os textos 

que compõem o corpus são de publicação on-line. 

 A decisão por escolher os veículos de publicação dos artigos de opinião foi baseada no fato 

de estes, além de serem alguns dos mais respeitados veículos da imprensa impressa, manterem uma 

política de editoração baseada no engajamento social, discutindo e problematizando os fatos mais 

relevantes do país e do exterior. Selecionamos os artigos de opinião com base no critério temático, 

escolhendo os mais polêmicos. Abaixo apresentamos a lista dos textos selecionamos e apontamos 

os códigos utilizados no capítulo de análise: 

 

QUADRO 1 – ARTIGOS ACADÊMICOS 

CÓD. DO TEXTO 
REF. 

TÍTULO DO ARTIGO 
Vol./Nr. - Ano 

ReVEL. Texto 01 1/1 – 2003 Os dêiticos e a enunciação. 

ReVEL. Texto 02 1/1 - 2003 Tempo e discurso. 

ReVEL. Texto 03 2/2 - 2004 
Concepções de Escrita, texto e gênero textual em relatos 

de aula de língua materna. 

ReVEL. Texto 04 2/2 - 2004 

Níveis de construção do sentido – os níveis de 

profundidade. 
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ReVEL. Texto 05 2/2 - 2004 Gêneros discursivos ou tipologias textuais? 

ReVEL. Texto 06 3/4 - 2005 A subjetividade em salas de bate-papo. 

ReVEL. Texto 07 4/6 - 2006 Sequência descritiva e argumentação. 

ReVEL. Texto 08 4/6 - 2006 Redação de vestibular: gênero heterogêneo. 

ReVEL. Texto 09 4/6 - 2006 Texto literário, texto cultural, Intertextualidade. 

ReVEL. Texto 10 4/6 – 2006 A alteridade no monólogo. 

LED. Texto 01 1/1 - 2000 O sujeito é ou está sujeito? 

LED. Texto 02 1/2 - 2001 Sobre a singularidade do sujeito na posição autor. 

LED. Texto 03 2/2 - 2002 
Gênero textual como signo linguístico: os reflexos da 

tese da arbitrariedade. 

LED. Texto 04 2/2 - 2002 Sujeito, discurso e representação lógica 

LED. Texto 05 3/esp. - 2003 Dez observações sobre a questão do sujeito 

LED. Texto 06 3/esp. - 2003 Subjetividade e imaginário linguístico 

LED. Texto 07 3/esp. - 2003 O sujeito do discurso: um diálogo possível e necessário. 

LED. Texto 08 3/esp. - 2003 
Sujeito epistêmico e materialidade do discurso: o efeito 

de singularidade. 

LED. Texto 09 4/esp. - 2004 
Interdiscursividade e conflito entre discursos sobre raça 

em reportagens brasileiras. 

LED. Texto 10 4/esp. - 2004 
Revistas para mulheres no século 21: ainda uma prática 

discursiva de consolidação ou de renovação de idéias? 

D.E.L.T.A. Texto 01 13/esp. - 1997 Novos horizontes no estudo da linguagem. 

D.E.L.T.A. Texto 02 13/esp. - 1997 
Conhecimento da história e construção teórica na 

linguística moderna. 

D.E.L.T.A. Texto 03 14/esp. - 1997 Sobre a classificação das palavras. 

D.E.L.T.A. Texto 04 14/esp. - 1998 Formas de funcionamento na sintaxe. 

D.E.L.T.A. Texto 05 21/esp. - 2005 
Motivações cognitivas e interacionais em competição: a 

força das palavras em contexto. 

D.E.L.T.A. Texto 06 21/esp. - 2005 Introdução à análise de discurso crítica. 

D.E.L.T.A. Texto 07 21/esp. - 2005 
Análise crítica do discurso e teorias culturais: hibridismo 

necessário. 

D.E.L.T.A. Texto 08 21/esp. - 2005 
Grupos excluídos da mídia: uma análise de discurso 

crítica. 

D.E.L.T.A. Texto 09 21/esp. - 2005 Discurso como arma de Guerra: um posicionamento 
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ocidentalista na construção da alteridade. 

D.E.L.T.A. Texto 10 22/1 - 2006 
Análise de conteúdo e análise de discurso: o linguístico e 

seu entorno. 

ONDE: 

ReVEL – Revista Virtual de Estudos da Linguagem 

D.E.L.T.A  -  Documentação de Estudos em Linguística Teórica e Aplicada 

LED – Linguagem em (dis)curso 

 

QUADRO 2 – ARTIGOS DE OPINIÃO 

CÓD. DO 

TEXTO 

REF. 
TÍTULO DO ARTIGO 

fonte 

Art 1 estadão.com A copa não vale tudo isso 

Art 2 estadão.com A reforma da “bomba-relógio” 

Art 3 estadão.com O crédito continua amplo e caro, favorecendo a inflação 

Art 4 estadão.com Roubar, não pode mais 

Art 5 estadão.com Mais realismo na Petrobrás 

Art 6 estadão.com Mantega analisa o risco externo 

Art 7 estadão.com Os quatro cavaleiros da utopia 

Art 8 estadão.com Da crise financeira à fiscal e política 

Art 9 estadão.com Agronegócio familiar 

Art 10 estadão.com Com o dinheiro do povo 

Art 11 cartacapital.com A preservação da república 

Art 12 cartacapital.com O uso empresarial ilícito dos serviços públicos de saúde 

Art 13 cartacapital.com O direito à livre expressão homoerótica 

Art 14 cartacapital.com A marcha da maconha como livre expressão 

Art 15 cartacapital.com A proposta de Cezar Peluso 

Art 16 cartacapital.com Marcha da Maconha e violência 

Art 17 cartacapital.com Bin Laden: o terror e o processo 

Art 18 cartacapital.com Preservação ambiental e justiça social global 

Art 19 cartacapital.com O acerto de Paulo 

Art 20 cartacapital.com Comunicação social: a reforma necessária 

Art 21 veja.com O poder da validação 

Art 22 veja.com Você está despedido! 
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Art 23 veja.com O segredo do casamento 

Art 24 veja.com Sempre leia o original 

Art 25 veja.com O contrato do casamento 

Art 26 veja.com A autoestima de nossos filhos 

Art 27 veja.com Procuro um avalista 

Art 28 veja.com Jornalismo do deboche 

Art 29 veja.com Cargo de desconfiança 

Art 30 veja.com As lições do Oriente para o Ocidente 

 

1.2 Procedimentos de análises 

 

Para testar nossas hipóteses aplicaremos as categorias teóricas propostas por Authier-Revuz 

(2000a, entre outras obras), quais sejam, os quatro tipos de expressões das não coincidências do 

dizer – não coincidência interlocutiva; não coincidência entre os discursos; não coincidência entre 

as palavras e as coisas e não coincidências das palavras consigo mesmas – às categorias teóricas 

propostas por Perelman e Tyteca (2000); isto é, abordaremos os textos que compõem o corpus 

tentando localizar os argumentos que se fazem presentes na construção do texto. 

Uma vez localizados tais argumentos, verificaremos se há a presença de expressões de não 

coincidência do dizer; em havendo a presença, determinaremos o tipo de não coincidência e 

analisaremos sua função naquele evento argumentativo; a intenção é determinar quais os critérios 

de classificação e interpretação dos mecanismos que são conjurados para a produção e compreensão 

de sentidos e para a interpretação das vozes subjetivas que emergem na materialidade discursiva, 

respectivamente. Desse modo, nossos passos serão: 

 

 Levantamento dos eventos de não coincidências do dizer nos textos que constituem o 

corpus: 

Este procedimento tem como objetivo estabelecer os tipos de não coincidências do 

dizer presentes nos textos visando elucidar que possíveis funções argumentativas 

exercem. Este procedimento é de ordem classificatória e funcional; 

 Análise dos tipos de argumentos nos quais as não coincidências do dizer estão 

inseridas: 

O objetivo deste procedimento é determinar como a construção do argumento é 

(re)atualizada por meio da heterogeneidade visando estabelecer relações entre os 
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processos argumentativos (argumentos quase-lógicos, dissociação de noções e 

baseados na estrutura do real) e a heterogeneidade enunciativa; 

 Descrição do funcionamento discursivo-textual dos efeitos enunciativos das não 

coincidências do dizer na argumentatividade do texto: 

Este procedimento visa evidenciar a construção da textual-discursividade da 

argumentação por meio da integração entre os dois fenômenos abordados; 

 Análise qualitativa dos dados e discussão dos resultados obtidos: 

Com este procedimento esperamos oferecer uma possibilidade de interpretação para 

os objetos linguísticos na qual estejam em evidência a união dos dois princípios 

teóricos adotados. 

 

Por fim, é importante dizer que, durante a análise, esses procedimentos poderão ser 

reduzidos ou ampliados de acordo com a necessidade exigida pelos dados que serão coletados de 

forma a atender os objetivos propostos para este trabalho. 

 

1.3 Operadores conceituais e definição de termos 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2004), para que uma pesquisa alcance resultados satisfatórios, 

o pesquisador deve, mesmo antes de expor as teorias que orientam o estudo, delimitar as operações 

conceituais, tornando os elementos teóricos imediatos claros e explícitos, de forma a assegurar ao 

estudioso segurança quanto à abordagem do objeto de estudo, bem como garantindo um bom 

desenvolvimento das etapas metodológicas propostas. Por esta razão, apresentaremos aqui os 

principais conceitos e termos relacionados à HE com suas respectivas definições, ilustrando, sempre 

que possível, com exemplos autênticos de sua existência discursiva. 

A heterogeneidade (destacamos o singular) é um modo de conceber a linguagem como uma 

prática subjetiva, constitutivamente marcada por presenças não-unitárias, não-monovalentes, não-

pacíficas; é um pressuposto de linguagem, cuja existência está entre o dialogismo (de Bakhtin) e a 

interdiscursividade (de Pêcheux). 

As heterogeneidades enunciativas (destacamos o plural) são representações linguísticas e 

materiais da heterogeneidade da linguagem construídas de diversas formas e implicam numa 

negociação obrigatória entre o sujeito-enunciador, que estabelece processos de denegação (tomado 

no escopo freudiano) com o objetivo de (re)estabelecer o Um da linguagem, negando na superfície 

imediata da enunciação a heterogeneidade que se evidencia por meio do conteúdo denegado. 
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As não coincidências do dizer (NCD) são um tipo especial de heterogeneidade enunciativa 

construída a partir da modalização autonímica* que realizam, na linearidade enunciativa, um 

movimento de laçada reflexiva*, na qual o enunciado torna-se objeto da própria enunciação, cujo 

resultado primeiro é a opacificação enunciativa*. São de quatro tipos e mobilizam duas bases 

teóricas distintas que, rigorosamente, não se relacionam, somente se justapõem: (a) não 

coincidência interlocutiva, (b) não coincidência interdiscursiva, (c) não coincidência entre as 

palavras e as coisas, (d) não coincidências das palavras consigo mesmas. As bases (a) e (b) apóiam-

se no dialogismo bakhtiniano e na interdiscursividade de Pêcheux, e (c) e (d), no discurso teórico da 

psicanálise freudo-lacaniana. Esses tipos de enunciados possuem vários formatos linguísticos e 

apresentam diversas funções discursivas1. 

A modalização autonímica é uma estratégia especial de modalizar um enunciado por meio 

de uma glosa* através da qual o sujeito-enunciador evidencia a relação consigo mesmo, ou a 

relação que mantém com o outro, ou a relação que mantém com o sistema linguístico, ou ainda a 

relação que mantém com o próprio dizer, podendo, entre outros objetivos, avaliar, comentar, 

descrever etc., o seu próprio enunciado ou sua enunciação. O estatuto ‘autonímico’ diz respeito à 

opacificação* do enunciado, isto é, cada vez que um enunciado se refere a um enunciado anterior na 

mesma enunciação instaura-se automaticamente o processo de metaenunciação*. Entre outras 

características, a mais notável é que a modalização autonímica bloqueia a sinonímia constitutiva da 

língua. Por exemplo: 

 

[01]2 

a.  O Rio de Janeiro continua lindo. 

a.1.  A Cidade Maravilhosa continua linda. 

b.  Cidade Maravilhosa têm dezessete letras. 

b.1.  A Cidade Maravilhosa,/ se é que ainda podemos chamar assim 

depois de tanta violência,/ é linda. 

 

O negrito destaca o signo linguístico em análise, o itálico destaca a glosa de modalização 

autonímica e as barras oblíquas, a ruptura sintática característica da metaenunciação, que apresenta 

certa propriedade entonacional (uma ligeira inflexão de voz) quando o enunciado é materializado na 

oralidade. No exemplo, em a. temos o signo linguístico [Rio de Janeiro] utilizado em seu estatuto 

                                                           
1  Apesar de este espaço ser para definição de termos e apresentação de exemplos, as não coincidências do dizer em 

seus quatro tipos constituem o objeto específico de nossa pesquisa, portanto optamos por apresentar um conceito 

geral, pois sua descrição se encontra no Capítulo 3.  
2  Exemplos artificiais construídos com fins meramente ilustrativos. 
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‘normal’ podendo ser substituído por meio da sinonímia por um equivalente, como acontece em a.1, 

resguardadas as alterações gramaticais necessárias e os efeitos de sentido próprios da sinonímia, os 

quais não nos interessam no momento. 

Em b. temos o signo linguístico [Cidade Maravilhosa] utilizado em seu estatuto de 

autonímia, isto é, um signo linguístico autonímico, pois o sujeito-enunciador faz do signo que 

utiliza o próprio conteúdo de sua enunciação [tem dezessete letras], impossibilitando a sinonímia 

[Rio de Janeiro tem dezessete letras, impossível do ponto de vista lógico de verdade]. Em b.1 temos 

uma modalização autonímica. O sujeito-enunciador faz uma enunciação-enunciado a partir da 

enunciação-enunciado anterior (daí o estatuto de autonímica), rompendo momentaneamente a 

linearidade enunciativa para (se) colocar avaliativamente (daí a modalização) frente àquilo que 

enuncia. 

Laçada reflexiva é o movimento de modalizar um signo com valor autonímico, quer dizer, 

empreender a escolha de um signo linguístico ou expressão linguística para construir a 

metaenunciação* em torno dele [exemplo b.1]. 

Opacificação enunciativa é um dos efeitos provocados pela modalização autonímica que 

consiste em uma demonstração de que o sentido da enunciação em curso não é óbvio, isto é, não é 

transparente a(o) sujeito(s)-enunciador(es). Em outras palavras, dizendo como Rey-Debove (apud 

AUTHEIR-REVUZ, 2004), tome uma enunciação e fale dela e teremos uma opacificação 

enunciativa (Rey-Debove apresenta esse princípio com o signo linguístico em si e diz, ao pé da 

letra: “tome um signo, fale dele e temos uma opacificação” [AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 105-

171]); o exemplo b.1 também representa esse fenômeno. 

Glosa (de onde derivam os termos glosar, sujeito-glosador), Segundo Ferreira (1999, p. 

992), é um termo proveniente do grego (glôssa) e em sua origem relaciona-se à língua e à 

linguagem, cuja significação remete a uma “nota explicativa de palavra ou do sentido de um texto; 

[constituindo um] comentário, interpretação”. Assumido pelo latim (glossa), teve sua abrangência 

reduzida a um “termo raro, obscuro”, passando a significar uma “anotação marginal ou interlinear” 

que esclarece a obscuridade do termo em questão; no baixo-latim (glosa), o termo assimila os 

sentidos anteriores, adicionando-os à noção de “cancelamento, suspensão” temporária. Nas HE, 

especificamente nas NCD, glosar é a própria natureza do metaenunciado, isto é, glosar é “comentar, 

anotar, explicar, censurar, criticar, suprimir, anular” (etc.) um enunciado, e o glosador é o sujeito 

que “glosa, interpreta, comenta3”. 

                                                           
3  As aspas em todo o parágrafo indicam a definição stricto sensu apresentada em Ferreira (1999, p. 992), que é 

coincidente com a forma como Authier-Reviuz (1990; 1998; 2004) emprega o termo. 
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A metaenunciação (de onde deriva o conceito de metaenunciado) é o processo de inserir, 

numa cadeia enunciativa, uma segunda enunciação que se refere à primeira, necessariamente 

construída a partir de uma glosa modalizada autonimicamente com finalidades opacificantes 

diversas, quebrando momentaneamente a linearidade enunciativa. São formadas por expressões 

linguísticas variadas que vão desde o uso simples de sinais tipográficos (exemplo [02]), passando 

por formas explícitas de metaenunciação com verbo ‘dizer’ em primeira pessoa do singular ou 

plural no indicativo ou subjuntivo, seguido de retomada ou substituição (com valor afirmativo ou 

negativo) do termo da laçada reflexiva (exemplos [03.1] - retomada de termo sem qualquer 

expressividade valorativa -, [03.2] – retomada de termo com valor positivo -, [03.3] – retomada de 

termo com valor negativo -, [03.4] – substituição de termo sem expressividade valorativa -, [03.5] – 

substituição de termo com valor positivo -, e [03.6] – substituição de termo com valor negativo), até 

glosas mais complexas organizadas linguisticamente como orações subordinadas (exemplo [04]), 

sintagmas circunstanciais (exemplo [05]) e aposições (exemplo [06]) (cf. AUTHIER-REVUZ, 

1998, p. 19) e cujo resultado e produto é um metaenunciado. Exemplos4: 

 

[02] 5 

A globalização é a /“liberdade”/ mais totalitária que eu já vi. 

(José Saramago, em entrevista concedida ao Jornal da Globo em 

14/05/2006) 

 

[03] 

[03.1] – Retomada de termo sem expressão valorativa: 

 

Precisamos construir uma nova metodologia para abordar os problemas do 

mundo, /digamos uma metodologia que seja filosófica, / que possa [...]. 

(Sartre. Crítica da razão dialética, 2002, p. 23) 

 

 

[03.2] – Retomada de termo com expressividade positiva: 

Não há porque não chamá-lo de traidor,/ digamos traidor mesmo,/ pois o 

Projeto de Lei Complementar 01 é uma traição a todo movimento sindical. 

                                                           
4  Exemplos autênticos, mas retirados de fontes diversas. 
5  Nesses exemplos e daqui para frente, o termo “laçado reflexivamente”, na cadeia enunciativa, aparece dentro de um 

retângulo, o autônimo, quando aparece, marcamos em negrito; o itálico destaca a metaenunciação e as barras 

oblíquas a ruptura sintática ou a entonação caracterizadora do metaenunciado. 
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(João Felício, ex-presidente da CUT, em artigo publicado no Portal Mundo 

do Trabalho em 17/05/2007) 

 

 

[03.3] – Retomada de termo com expressividade negativa: 

 

A dedicação exclusiva na UERN é um regime de trabalho,/ não digamos 

regime de trabalho que tem uma conotação ambígua,/ que deve funcionar 

como um processo de reconhecimento ao professor que notoriamente 

demonstra produtividade e compromisso com a academia. 

(Aécio Cândido, Vice-Reitor da Universidade do Estado do RN, em 

conferência sobre o Regime de Dedicação Exclusiva no âmbito da UERN, 

maio/2007) 

 

 

[03.4] – Substituição de termo sem expressividade valorativa: 

 

É uma questão de reconhecimento,/ eu digo aceitação,/ de um movimento 

legítimo que luta por condições mínimas de ensino. 

(Estudante da USP, em entrevista ao Jornal Hoje da Rede Globo de 

Televisão durante a ocupação da Reitoria da USP, maio/2007) 

 

 

[03.5] – Substituição de termo com expressividade positiva: 

 

Os gêneros do discurso de Bakhtin é o texto básico da questão,/ digamos, 

aliás, que é na verdade o texto fundador,/ e qualquer estudo sobre gênero 

deve, obrigatoriamente, começar por ele. 

(Eliete Queiroz, professora do Departamento de Letras da UERN, em 

conversa oral informal, abril/2007) 

 

[03.6] – Substituição de termo com expressividade negativa: 
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Não percebemos, mas a TV nos garante um fornecimento diário de 

influências sobre a língua. Com a TV, nossa linguagem se atualiza e se 

renova,/ não digamos se pasteuriza,/ mas sotaques são padronizados, 

bordões viram moeda de troca de audiência, formas de comunicar se 

encaixam em parâmetros palatáveis à transmissão por satélite e cabo. 

(Luiz Costa Pereira Junior, Editor da Revista Língua Portuguesa, em Carta 

ao leitor da edição nº 4, ano 1, 2006) 

 

 

[04] – Sem retomada unívoca de termo, construída por oração subordinada: 

 

As discussões a respeito do metadiscurso,/ embora o termo não seja usado 

sempre da mesma forma,/ têm sido fortemente influenciadas pela distinção 

feita por Halliday (1973) entre as funções textual e interpessoal, em 

oposição à função ideacional. 

(Luciana Moraes. O metadiscurso em artigos acadêmicos: variação 

intercultural, interdisciplinar e retórica. Dissertação de Mestrado. PUC-RJ. 

2005, p. 73) 

 

 

[05] – Sem retomada de termo, construída por sintagma circunstancial: 

 

Um dos efeitos práticos da TC [= terapia cognitiva] é a sua contribuição ao 

desenvolvimento da autonomia pessoal,/ como se diz atualmente,/ tornando 

as pessoas mais aptas a refletir e a interpretar [...]. 

(Helmuth Kruger, doutor em Psicologia, O pensamento na terapia 

cognitiva, revista Psique. Edição Especial. Ano 1, nº 3, 2007, p. 52) 

 

 

[06] – Sem retomada de termo, construída por aposição: 

 

Um dos primeiros desafios enfrentados pelo terapeuta cognitivo refere-se ao 

estabelecimento da aliança terapêutica,/ expressão utilizada para designar 
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um ambiente apoiador e acolhedor,/ pois muitas vezes a empatia é difícil e 

cabe ao terapeuta evitar [...]. 

(Ana Rosa Silveira Cavalcante e Ana Maria Serra. Desafio de delírios e 

alucinações, revista Psique. Edição Especial. Ano 1, nº 3, 2007, p. 41) 

 

Esses exemplos, além de demonstrarem a variedade de formas e expressões 

metaenunciativas, serviram-nos para estabelecer a convenção que adotamos para o Capítulo 7, isto 

é, o termo glosado, ou “laçado” reflexivamente, aparecerá sempre dentro de um retângulo, se 

houver autônimo no metaenunciado, isto é, se o termo for reenviado à cadeia enunciativa ou for 

substituído por outro, este autônimo estará marcado por negrito; e todo o metaenunciado estará 

marcado através de itálico e separado do resto da enunciação-enunciado por meio de barras 

oblíquas: 

 

[07] 

A maior parte dos católicos é nominal,/ e nominal no sentido de não-

praticante mesmo,/ e filhos da pura [...] 

(Mara Figueira, O Brasil para Cristo, revista Sociologia, Ano 1, nº 7, 2007, 

p. 54) 

Onde: 

 

 

 

 

Os termos apresentados nessa sessão são pressupostos fundamentais à interpretação das 

NCD e retomados com relativa frequência tanto na exposição teórica e descrição linguística quanto 

nas análises que foram propostas. 

No capítulo seguinte, faremos a apresentação das teorias que servirão de suporte às nossas 

análises. 

 

 

 

 

 

A maior parte dos católicos é nominal,/ e nominal no sentido de não-praticante mesmo,/ e filhos da pura 

 

 

Termo glosado            Autônimo         Metaenunciado 
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CAPÍTULO 2 

A PÓS-MODERNIDADE NOS ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

Neste capítulo, apresentaremos a pós-modernidade e sua influência nos estudos da 

linguagem. O objetivo é situar a discussão das não coincidências do dizer como parte do 

movimento pós-modernista que assegurou diálogos mais amplos entre as várias teorias e propostas 

que abordam as temáticas que envolvem a linguagem. 

A inclusão das não coincidências do dizer como parte dos estudos pós-modernos se justifica 

justamente pela própria natureza da teoria que, para se sustentar, convoca o discurso de outra área 

do conhecimento – A Psicanálise. Logo, torna-se inquietante não realizar, ainda que brevemente, 

um exame de como a pós-modernidade facilitou, ou mesmo incentivou, pesquisas que 

relacionassem áreas distintas ou mesmo todo o discurso científico-acadêmico de uma área 

específica como a linguística com o discurso de outras áreas como a informática – muito presente 

nas pesquisas de Linguística de Corpus; ou como a Estatística – indispensável à Sociolinguística 

Quantitativa; ou ainda a Psicanálise – quase sempre convocada na Linguística da Enunciação; entre 

muitas outras intercalações que poderíamos citar. Entre muitas razões, a principal em realizar uma 

pesquisa que mobilize o discurso teórico de duas áreas distintas é ariscar-se a por à prova o discurso 

de nossa própria área, testando nossos limites e preenchendo nossas lacunas. 

 

2.1 Pós-Modernidade, Ciência e Linguística 

 

Investigar, de um ponto de vista científico, um fenômeno pontual em qualquer área, na atual 

conjuntura da produção intelectual pelo mundo, requer, parece-nos, que se comece pelo marco 

catalisador da guinada pela qual passam os métodos de investigação da pesquisa científica: a pós-

modernidade. 

É cada vez mais evidente que se torna impraticável fazer ciência sem que se pense a ciência 

dentro desse contexto. Assim, teorizar sobre e analisar um fenômeno de linguagem requer que se 

considere a ciência Linguística dentro desse conjunto de ideias, submetendo nossos métodos, 

nossos conceitos e nossos objetos de estudo ao escrutínio impiedoso da pós-modernidade. Pensando 

assim, iniciaremos nossas discussões com reflexões sobre a pós-modernidade e os paradigmas 

científicos que sustentam a pesquisa científica para, posteriormente, refletirmos sobre a Linguística 

e sobre o nosso objeto de estudo: as heterogeneidades enunciativas e suas relações argumentativas. 
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2.1.1 A Pós-Modernidade 

 

Por pós-modernidade designarei o processo resultante do conjunto de modificações 

ocorridas no modo de viver da humanidade, que se instaurou em todas as áreas que a experiência 

humana alcança: economia, política, arquitetura, engenharia, ciência, artes, literatura, comunicação, 

religião, linguagem. Um processo não acabado e em constante transformação cujas raízes podem 

ser encontradas ainda no embrionário pensamento moderno do final do século XVIII, quando a 

onda revolucionária varreu a Europa a partir da Revolução Francesa e cujas reverberações pelo 

mundo convocaram os sujeitos a encontrar uma nova maneira de conceber, organizar e gerenciar 

suas experiências. 

Como principal característica desse fenômeno social – cosmovisão planetária – apontamos a 

incômoda convivência com um estado permanente de paradoxo e de contradição, que faz o homem 

emergir numa dinâmica inflexível de perpétuo vir-a-ser. 

Berman (2007, p. 25) nos diz que a vida pós-moderna é um fenômeno cuja dimensão é 

muito maior do que aquela prevista pelos pensadores modernistas dos séculos XVIII e XIX, porque 

na atualidade: 

 

(...) o turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes: descobertas nas 

ciências físicas, com a mudança de nossa imagem no universo e do lugar que ocupamos 

nele; a industrialização da produção, que transforma conhecimento científico em 

tecnologia, cria novos ambientes humanos e destrói os antigos, acelera o próprio ritmo da 

vida, gera novas formas de poder corporativo e de luta de classes; descomunal explosão 

demográfica, que penaliza milhões de pessoas arrancadas de seu habitat ancestral, 

empurrando-as pelos caminhos do mundo em direção a novas vidas; rápido e muitas vezes 

catastrófico crescimento urbano; sistema de comunicação de massa, dinâmicos em seu 

desenvolvimento, que embrulham e amarram, no mesmo pacote, os mais variados 

indivíduos e sociedades; Estados Nacionais cada vez mais poderosos, burocraticamente 

estruturados e geridos, que lutam com obstinação para expandir seu poder; movimentos 

sociais de massa e de nações, desafiando seus governantes políticos ou econômicos, 

lutando para obter algum controle sobre suas vidas; enfim, dirigindo e manipulando as 

pessoas e instituições, um mercado capitalista mundial, drasticamente flutuante, em 

permanente expansão. 

 

Todas essas fontes de “modernização” social trazem como corolário uma profunda alteração 

no modo de conceber o elemento de nossa natureza que nos torna humanos e que possibilita a vida 

em sociedade: a linguagem. Passada a euforia das conquistas estruturalistas alcançadas com e a 

partir de Saussure, deparamo-nos com um novo quadro de investigação, um quadro que contemple 

essas mudanças e que não faça ouvidos surdos ao grito sussurrado da pós-modernidade, uma vez 

que, na nossa época, “a comunicação e o diálogo ganharam um peso e uma urgência especiais [...], 

porque a subjetividade e a interioridade estão mais ricas e mais intensamente desenvolvidas, e ao 
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mesmo tempo mais solitárias e ameaçadas, do que em qualquer outro período da história” 

(BERMAN, 2007, p. 15). 

A esse novo quadro chamaremos de Teorias Pós-Estruturalistas, nascidas a partir da 

incômoda presença da pós-modernidade e alimentadas pelas mesmas fontes, nas quais, podemos 

dizer, estão abrigados a Desconstrução, de Jacques Derrida (2002) e Gilles Deleuze (2009), o Novo 

Historiscimo, de Michel Foucault (1997, 1999, 2004a, 2004b, 2005), a Psicanálise de Retorno, de 

Jacques Lacan (1985a, 1985b, 1992, 1998, 1999), o Dialogismo, de Mikhail Bakhtin (1992, 2000), 

a Nova Retórica, de Chaïn Perelman (1996,1998), as Análises de Discurso e as Teorias do Sujeito, 

de Michel Pêcheux (2006), entre muitas outras. 

Em todas essas bases teóricas – torres de observação, análise e crítica – a figura unária do 

homem é colocada em questão, pois uma vez considerada dentro do paradigma pós-moderno 

percebemos que: 

 

(...) à medida que se expande, o público moderno se multiplica em uma multidão de 

fragmentos, que falam linguagens incomensuravelmente confidenciais; a ideia de 

modernidade, concebida em inúmeros e fragmentários caminhos, perde muito de sua 

nitidez, ressonância e profundidade e perde sua capacidade de organizar e de dar sentido à 

vida das pessoas (BERMAN, 2007, p. 26). 

 

 

Se concebermos que a capacidade de organização e atribuição de sentido à vida é alcançada 

por meio da linguagem, e que a linguagem está imersa nesse ambiente fragmentado da pós-

modernidade, conceberemos, consectariamente, que a linguagem e o homem estão igualmente 

fragmentados, fragmentando pari passu identidades, personalidades, ethos, subjetividades, 

discursos, numa expressão: fragmentando tudo aquilo que faz do homem, homem. 

O resultado dessa fragmentação disseminada e desenfreada não poderia ser outro a não ser a 

resignação advinda da compreensão de que, em nosso tempo, época pós-moderna, 

 

(...) as massas não têm ego, nem id, suas almas são carentes de tensão interior e 

dinamismo; suas ideias, suas necessidades, até seus dramas “não são deles mesmos”; suas 

vidas interiores são igualmente “inteiramente administradas”, programadas para produzir 

exatamente aqueles desejos que o sistema social pode satisfazer, nada além disso 

(BERMAN, 2007, p. 40). 

 

O que se observa, a partir desse quadro negativista apontado por Berman, é que a pós-

modernidade colocou em cheque a noção de centro e de unidade. O homem foi, portanto, privado 

do ponto-de-equilíbrio no qual se encontrava o sentido. Este é justamente o grande enfrentamento 

entre as teorias estruturalistas e as chamadas teorias pós-estruturalistas, já que considerar o centro é 

fundamental para que a estrutura possua estruturalidade, isto é, o centro é o que confere à estrutura 



44 

sua condição primária e sua característica mais marcante: unidade - conceito este colocado em 

causa e em dúvida, em análise e em síntese.  

Derrida (1968, p. 102) nos diz que “o centro é o ponto em que a substituição dos conteúdos, 

dos elementos, dos termos já não é possível. No centro, a permuta ou a transformação dos 

elementos (que podem, aliás, ser estruturas compreendidas numa estrutura) é interditada”, ou seja, o 

centro da estrutura seria o ponto intocável, até inalcançável a partir do qual todos os elementos 

poderiam ser considerados em sua perfeição e inteireza. Derrida (1968) ainda nos diz que o centro 

“era, por definição, único, e constituía, numa estrutura, precisamente aquilo que impondo a 

estrutura, escapa à estruturalidade” (p. 102). É a partir desse ponto que este autor começa a fundar 

seu pensamento desconstrutivista para apontar as contradições do estruturalismo e ajudar a solapar 

as suas bases. 

Enquanto Derrida se ocupava da reflexão em torno da unidade estrutural, como modo de 

conceber o mundo e gerenciar as experiências, Foucault, em sua obsessão pelas prisões, sanatórios e 

asilos, desnudava um mundo que, apenas na aparência, era mantido a distância, um mundo de 

interdições, proibições e silêncios. Essa marca desses ambientes de excluídos da sociedade, 

notaríamos mais tarde, estendia seus tentáculos para fora desses muros. As interdições, as 

proibições, os silêncios estavam enrustidos na própria matriz genética da sociedade, de suas 

hierarquias, das burocracias, das lutas de classes, das disputas de poder. Os presídios, os sanatórios, 

os asilos refletiam, especularmente, as regras do jogo social no qual foram criados com a diferença 

de que, na vida “livre”, fora das torres do silêncio, a interdição era mascarada, maquilada por regras 

discursivas e simbólicas. 

Apontando essa realidade, Foucault ajudou a denunciar que: 

 

(...) não só a sociedade moderna é um cárcere, como as pessoas que aí vivem foram 

moldadas por suas barras; somos seres sem espírito, sem coração, sem identidade sexual 

ou pessoal – quase podíamos dizer: sem ser. [...] Aqui, o homem moderno como sujeito – 

como ser vivente capaz de resposta, julgamento e ação sobre o mundo – desapareceu 

(BERMAN, 2007, p. 39). 

 

 

Foucault (1992) nos adverte dessa morte e desaparecimento do homem, a partir da metáfora 

que ele constrói num ensaio intitulado O que é um autor?, uma preocupação, aliás, também 

derridaiana. Dos vários campos e conceitos visitados por Foucault, é sempre possível detectar a 

preocupação dele com o processo de transformação pelo qual passaria o homem e, 

consequentemente, a sociedade, transformações que acarretariam modelos ainda não explorados de 
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conceber a ciência, de analisar os enunciados, de compreender as oscilações de sentido, de avaliar 

os discursos, de descrever a subjetividade. 

Para ele, o único jeito de se obter algum sucesso nessa empreitada seria fazendo um 

movimento de retorno, um regresso às origens, aos textos fundadores do pensamento, das ciências, 

dos campos, das disciplinas, uma espécie de arqueologia por meio da qual se alcançaria, depois de 

retiradas as várias camadas de terra, a raiz da análise sociodiscursiva a qual se propunha fazer. 

Fazendo esse trabalho, Foucault aponta que o pesquisador ganha, a título de bônus, a possibilidade 

de determinar os parentescos, as ligações, as relações entre os vários saberes que norteiam a vida 

moderna. O ganho seria o de compreender a genealogia das ciências e do pensamento, elevando 

nossa capacidade de compreender o porquê do atual estado de coisas no mundo. 

Enquanto isso, Lacan se esforça para levar a Psicanálise de volta às bases freudianas. Na 

conferência de inauguração da Sociedade Freudiana Parisiense, da qual foi seu primeiro presidente, 

ele diria que sua intenção era voltar às origens do pensamento de Freud, já que a Psicanálise estava 

corrompida pelo pensamento excessivamente socializante. 

Desde então, Lacan passou a ministrar os Seminários e, mesmo mantendo-se fiel a Freud em 

vários aspectos, dele se distancia, construindo todo um cipoal técnico inovador e inserindo-o no 

conjunto de especulações teórico-filosóficas sobre o inconsciente e sua relação com a identidade, 

personalidade e linguagem humanas. 

Das incontáveis contribuições que nos foram legadas por Lacan, as mais importantes para o 

que pretendemos realizar estão contidas nas ideias de sujeito, realidade, interação, interpretação, 

signo. Proposital ou fruto do acaso, não se sabe ao certo, Lacan contribuiu, em meio à efervescência 

do desenvolvimento intelectual, para o homem, para nossa humanidade e nossas construções 

sociais, para a descentralização do centro, para a abolição da unidade, para o questionamento do vir-

a-ser típico da pós-modernidade. 

 No auge das descobertas de Freud, ainda no principiar do século XX, um pensador de 

envergadura hercúlea voltaria sua atenção para o discurso da psicanálise. Bakhtin (1995) pôs sob 

sua lente as ideias de Freud e não as viu com bons olhos, realizando severas críticas às propostas de 

Freud num ensaio chamado O Freudismo. No entanto, não foi em função disso que os textos de 

Bakhtin foram reclamados por todo o Ocidente a partir da década de 1970, justamente quando a 

pós-modernidade estava ganhando forma e espaço nos quadros intelectuais. 

Bakhtin seria aclamado por suas teorias sobre a linguagem, por seu método de análise e pela 

dimensão de seu pensamento que ia desde as considerações ao materialismo histórico de Karl Marx, 

passando pela descrição da narrativa de Dostoiévski e Rabelais, até atingir as explicações 

fenomenológicas husserlianas das relações sociais. 
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Conceitos como dialogismo, polifonia e carnavalização conquistariam a simpatia dos mais 

variados acadêmicos – de críticos literários a teóricos da música, de linguistas a especialistas em 

aquisição da linguagem – justificando por meio de suas considerações sobre a interação verbal a 

não-unidade do discurso e do homem. Inspirado nas ideias de Marx sobre a estrutura social, Bakhtin 

concebe a linguagem como a arena na qual os conflitos ideológicos são instaurados. Para ele, o 

signo e a palavra são ideológicos por natureza e cada vez que são postos em funcionamento por um 

ato individual de enunciação ganham novos contornos, adquirem novas possibilidades de 

significação e, para além disso, respondem a (e refratam) um ininterrupto ciclo de diálogo 

inaugurado desde tempos imemoriais. 

A noção de diálogo é, portanto, a grande chave do pensamento bakhtiniano. Ele propõe uma 

oposição entre diálogo em sentido estrito, que seria a interação face a face, e diálogo em sentido 

amplo, que seria a interseção de vozes que atravessam e perpassam cada discurso, cada enunciação, 

desde o simples ato de fala (não tão simples assim) até os mais complexos discursos da narrativa do 

romance. Por toda parte, haveria a presença de outras vozes fazendo eco à enunciação, às vezes para 

auferir, às vezes para diferir, mas sempre presentes em cada ato de linguagem; às vezes disfarçadas, 

às vezes expostas, essas vozes instalam um grande coro ideológico que ressoa enunciação afora. 

Mudam-se os tempos, mudam-se os conceitos, mudam-se os princípios e valores, a 

sociedade se transforma. A disseminação da imprensa influencia cada vez mais o pensamento, o 

comportamento e o modo de ser e de viver do homem moderno. Busca-se de modo voraz 

influenciar o outro, dirigir-lhe os desejos. A capitalização do mundo transforma homens, mulheres e 

crianças em máquinas de consumo. A propaganda torna-se uma arma poderosa nesse jogo de 

influência. Cada vez mais o homem percebe que a melhor maneira de influenciar outro homem é 

pela palavra, pelo discurso. Nenhuma novidade. A Grécia de Aristóteles já sabia disso e, embora 

não dispusesse dos recursos da mídia e da propaganda modernos, faziam da retórica e da 

argumentação o campo de batalha no qual se decidia a vida ou a morte dos concidadãos. 

Durante muito tempo banida dos círculos intelectuais, por ter sido mal interpretada ou mal 

aplicada pelos sofistas, a retórica não era mais matéria de estudo ou interesse. No final da década de 

50, Chaïm Perelman e Lucie Tyteca, publicam o Tratado da Argumentação: a nova retórica, com o 

objetivo de revisar as bases da retórica grega e restaurar os princípios argumentativos da linguagem 

sem a visão negativa de puro ornamento vazio legado pela escolástica. A argumentação deveria ser 

pensada como um princípio característico do discurso, principalmente do discurso jurídico, em que 

teses e antíteses são postas em causa; em que fatos, verdades, valores e princípios são 

demonstrados, apresentados e defendidos. 
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A proposta foi bem recebida, e a Retórica reabilitada, agora sob a designação de Nova 

Retórica. Perelman e Tyteca discutiram o lugar da argumentação na vida moderna, na sociedade, 

nas relações públicas, institucionais e privadas; esses teóricos trouxeram de volta as noções de 

phatos, ethos e logos presentes em qualquer discurso; discutiram e conceituaram o que é uma tese e 

como sustentá-la e defendê-la. Refletiram sobre a noção de auditório – particular e universal –, 

cogitaram sobre fatos, verdades, hipóteses, valores e princípios e suas relações com o discurso 

argumentativo. Estabeleceram, classificaram e organizaram as técnicas argumentativas, os tipos de 

argumentos, os mecanismos de convencimento e as estratégias de persuasão. 

Na esteira dessas discussões, muitos estudiosos deram-se conta de que havia outro 

movimento similar sobre a estrutura argumentativa dos discursos, entre eles o que mais ganhou 

notoriedade foi Breton (1999), refletindo sobre o que ele designou por Manipulação da Palavra. 

Suas inquietações diziam respeito à diferença entre argumentar e manipular; entre a argumentação 

legítima e democrática, que respeita as diferenças de pensamento e o espaço de resposta do 

auditório, e a manipulação discursiva, prática autoritária e nociva, que obscurece a capacidade de 

julgamento do auditório, privando-o de sua aptidão responsiva, negando-lhe, por fim, o direito de 

escolha. 

Breton tomaria emprestadas duas noções básicas da argumentação – pathos e logos – para 

situar sua proposta em dois grandes grupos de estratégias manipulatórias – os amálgamas afetivos e 

os amálgamas cognitivos – elaborando um inventário de técnicas de manipulação. Concentrando 

seus esforços para descrever a manipulação presente nas propagandas, tentando, sobretudo, 

denunciar as práticas abusivas cometidas pelos discursos midiático e político, Breton nos presta o 

serviço de mostrar a sutil diferença entre argumentação e manipulação, entre discurso democrático e 

discurso autoritário, evidenciando, contudo, que o discurso autoritário da manipulação nem sempre 

é um discurso violento, mas que na sociedade moderna apresenta-se mascarado, iludindo, assim, o 

auditório. 

As análises do discurso e as teorias do sujeito surgem no campo intelectual num momento 

em que se discute a função das ciências humanas num momento inquietante da história das ideias 

em que o utilitarismo e o consumo emergem como as grandes razões para a existência das ciências. 

Michel Pêcheux, principalmente, iria mostrar para todos que analisar discursos, com todos os seus 

meandros, os esquecimentos, os já-ditos, era na verdade analisar sujeitos e os tipos de sujeitos que 

em cada discurso se esconde. Devemos à Análise do Discurso, em seus desenvolvimentos e várias 

fases, as percepções de que o sujeito de que fala é sempre um sujeito distinto, vezes assujeitado, 

vezes nem sempre assujeitado, vezes meio assujeitado. 
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É com base nesse quadro teórico complexo, intenso e cheio de enfrentamentos que Authier-

Revuz irá, na nossa época, trazer a noção de heterogeneidade, de fragmentação, ancorando sua 

teoria nas propostas de Bakhtin e de Lacan. A autora se concentra em descrever as formas 

linguísticas da heterogeneidade oferecendo uma interpretação para a subjetividade expressas.  

Já nosso interesse é analisar de que maneira as expressões de heterogeneidade se prestam a 

uma leitura argumentativa; desse modo, das teorias pós-estruturalistas aqui rapidamente 

apresentadas nos interessam as propostas de Bakhtin e de Lacan, por fundamentarem a noção de 

heterogeneidade enunciativa; a Nova Retórica, de Perelman e Tyteca, por constituir nossa opção 

quanto à abordagem da argumentação; a Manipulação da Palavra, de Breton, por acreditarmos que o 

uso das expressões de não coincidências do dizer comporta uma parcela de sedução linguística; e a 

Análise do Discurso, principalmente de Maingueneau e Charaudeau, por redimensionar as noções 

de phatos, ethos e logos. 

Na sessão seguinte, levando em conta todo esse dispositivo teórico-analítico da pós-

modernidade e de sua influência nos estudos da linguagem, conceitos por vezes tão diversos e tão 

distantes que, mesmo assim, que não deixam de influenciar-se entre si, apresentaremos uma 

discussão teórica sobre o sujeito. A razão para essa discussão teórica é que a pós-modernidade 

trouxe de uma maneira nunca antes vista as discussões em torno do sujeito, da subjetividade, das 

formas de manifestação, da emergência, do ocultamento e do desvelamento dos sujeitos na vida, na 

sociedade e nos discursos. 

A necessidade de se realizar essa discussão, além das já apresentadas, diz respeito à 

aproximação que realizamos entre Teoria da Argumentação no Discurso e Heterogeneidades 

Enunciativas, abordagens que sustentam conceitos de sujeito diferentes. A nós, parecia impossível, 

se não incoerente, fazer a aproximação teórica, realizar análises com base nelas, e não levar em 

conta um modo de “conciliar” as duas noções. 

 

2.1.2 A problemática do Sujeito 

 

Como já mencionado, a articulação entre as Heterogeneidades Enunciativas e a Teoria da 

Argumentação no Discurso trouxe como corolário a problemática do sujeito, pois o sujeito 

sustentado pela Teoria das Heterogeneidades Enunciativas é um sujeito-efeito de sentido, um 

sujeito que não tem controle sobre o seu dizer; já o sujeito que se evidencia na Teoria da 

Argumentação no Discurso é um sujeito mais pragmático, um sujeito-origem do sentido, um sujeito 

que controla a sua enunciação. Assim, nos propusemos a tarefa de tentar articular as noções de 

sujeito e propor um desdobramento teórico. O objetivo deste capítulo é apresentar a nossa proposta 

de sujeito. 
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A subjetividade, desde que o movimento Estruturalista optou por abandonar as especulações 

filosóficas, foi banida das reflexões nos discursos das ciências. No auge do Estruturalismo, na 

década de 1960, quando a Linguística já era de fato reconhecida por seu estatuto científico e suas 

preocupações estavam direcionadas para a descrição do sistema caracterizando-o como 

independente, socialmente constituído e autônomo a qualquer exterior, a problemática do sujeito de 

linguagem se instaurava de maneira incômoda, como se, para usar uma expressão psicanalítica, o 

objeto recalcado insistisse em retornar à superfície, num processo de irrupção do recalque-

originário à cadeia significante.  

Neste tocante, até mesmo nas pesquisas antropológicas, cujo centro investigativo é o 

homem, mesmo aí, não haveria sujeito, mas “objetos de investigação”, e o pesquisar também não se 

constitui sujeito, pois, se assim o fosse, comprometeria a objetividade da investigação e, 

consequentemente, a qualidade dos resultados. A própria noção de estrutura parecia ser 

incompatível com a noção de subjetividade, pois não há espaço para um sujeito numa estrutura, seja 

ela qual for. Por outro lado, a noção de subjetividade ameaçava a autonomia da estrutura. Em outros 

termos, postular a existência de um sistema autônomo, uma abstração social que paira acima de 

todos e de qualquer um indivíduo e, a seguir, reconhecer a existência de um sujeito que manipula 

este sistema motivado por quaisquer razões e o impregna com sua expressividade colocam em 

xeque o axioma teórico construído em nome da delimitação do objeto. Assim, não há sujeito, pelo 

menos não um que caiba nas investigações que tomam a estrutura como princípio fundamental. 

Não obstante, a ruptura sempre foi a condição da regularidade, isto é, a continuidade de um 

discurso científico se sustenta sob a dispersão de suas abordagens, e, num movimento de abertura, 

alguns teóricos, cuja efervescência e impacto de seus desenvolvimentos intelectuais se dão 

justamente neste auge estruturalista, postulam a convivência teórica e a abordagem metodológica 

dos conceitos de estrutura e de sujeito/subjetividade como passíveis de simultaneidades. Entre estes, 

sobressaem-se Michel Pêcheux e Michel Foucault, abordando a língua enquanto sistema, mas 

garantido um lugar de relevo para a investigação subjetiva, sobretudo na corrente de pensamento 

que ficaria conhecida entre nós como Análise de Discurso; Jacques Derrida, cujo trabalho é de um 

verdadeiro filósofo abordando o mundo em sua inteireza e cuja riqueza temática lhe confere, com 

justeza, o título de pensador; e Jacques Lacan, na Psicanálise, que assume em sua totalidade a noção 

de estrutura e desenvolve, sem medo, o conceito de sujeito/subjetividade dentro da estrutura, 

inclusive formalizando seus conceitos em vários matemas, gráficos, modelos etc.  

Esses pensadores, entre outros, iniciam um processo de revisão no discurso da ciência da 

linguagem (com as devidas ressalvas de que os objetivos que cada um escolheu para si nem sempre 

[ou quase nunca] eram os mesmos) e cujos princípios metodológicos e resultados de suas pesquisas 
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são por nós conhecidos como o movimento Pós-estruturalista; é com base nesses princípios 

metodológicos do pós-estruturalismo que as noções de sujeito e subjetividade serão trabalhadas 

mantendo-se a integridade estrutural do sistema num movimento linguístico conhecido hoje por 

neo-estruturalismo, lugar de discurso científico da linguagem onde encontramos as 

heterogeneidades enunciativas. 

Ao investigar a enunciação, a metaenunciação, as heterogeneidades enunciativas e as não 

coincidências do dizer, Authier-Revuz (2000) deparou-se, também, com a problemática do sujeito. 

Em suas pesquisas, para estabelecer seu objeto de investigação, a autora deparou-se com definições 

tão diversas de sujeito quanto diversos eram os critérios adotados para firmar as definições. Assim, 

Authier-Revuz (2000) sistematiza duas concepções de sujeito: uma que ela chama de sujeito-

origem do dizer e outra que ela chama de sujeito-efeito do dizer, que assim foram por ela 

definidos: 

 

Se, na verdade, apoiamo-nos em um sujeito-“origem”, A, aquele da psicologia e de suas 

variantes “neuronais” ou sociais, fonte intencional do sentido que ele exprime através de 

uma língua instrumento de comunicação – que é o caso, de maneira geral, das abordagens 

pragmático-comunicacionais -, é então coerente considerar que o enunciador tem 

possibilidade de (se) representar sua enunciação e o sentido que ele nela produz, e que pode 

lhe ser transparente: nesse caso, é possível considerar que as formas de representação que 

os enunciadores têm de seu próprio dizer sejam um reflexo direto do real do processo 

enunciativo (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 169). 

 

Este é o sujeito-origem do dizer, o sujeito que controla a enunciação, o enunciado e os 

sentidos por ele expressos; um sujeito intencional com propósito comunicativo definido e levado a 

cabo em sua inteireza. Este sujeito tem condições de, intencionalmente, se representar em seu dizer, 

manipulando os sentidos, moldando-os a suas intenções discursivas. Nesse caso, é preciso 

reconhecer o caráter pragmático da linguagem e, consequentemente, a concepção de sistema de 

comunicação da língua, entendida como um instrumento através do qual o sujeito efetiva suas 

intenções e materializa seus objetivos. 

Na direção oposta está a concepção de sujeito-efeito do dizer, incapaz de controlar 

totalmente os sentidos que pretende expressar: 

Se, pelo contrário, apoiamo-nos em um sujeito-“efeito”, B, aquele assujeitado ao 

inconsciente da psicanálise, despossuído do controle de seu dizer (e isso também se coloca 

para o quadro da teoria do discurso desenvolvida por M. Pêcheux, lugar de constituição de 

um sentido que escapa à intencionalidade do sujeito), consideraremos que o dizer não 

poderia ser transparente ao enunciador, a quem escapa, irrepresentável, determinado pelo 

inconsciente (e o interdiscurso): impõe-se, então, a necessidade de repensar – de outra 

maneira que não simples reflexo – o estatuto dos fatos, observáveis, de auto-representação, 

em que a categoria lacaniana do imaginário permite compreender a posição 

metaenunciativa ocupada pelo sujeito que se representa acima do seu dizer, como que sob o 

domínio de um imaginário da enunciação, preenchendo para o enunciador uma necessária 

“função de desconhecimento” no que se refere ao real da enunciação que, de múltiplas 

maneiras, escapa-lhe (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 170). 



51 

No primeiro caso, a metaenunciação, as heterogeneidades enunciativas e as não 

coincidências do dizer devem ser interpretadas como uma manifestação explícita do controle 

discursivo exercido pelo enunciador. Authier-Revuz (2000, p. 185) reconhece essa alternativa: 

 

O desdobramento metaenunciativo aparecerá, então, como uma forma manifesta do controle 

funcional exercido pelo enunciador, a partir de sua intencionalidade, sobre a maquinaria 

comunicacional, e se integrará particularmente bem às abordagens da enunciação como 

teatro, encenação, jogo de máscaras, de imagens e de papéis, para os sujeitos que se 

desdobram em uma relação interativa com o outro. 

 

Aqui poderia estar o lugar de encontro entre as Heterogeneidades Enunciativas e a Teoria da 

Argumentação do Discurso, isto é, o sujeito pragmático que argumenta. Ou, para retomar a 

expressão de Charolles (1980), o agente argumentador encontraria sua subjetividade, já que, 

segundo Perelman e Tyteca (1996, p. 336): 

 

(...) na argumentação, a pessoa, considerada suporte de uma série de qualidades, autora de 

uma série de atos e de juízos, objeto de uma série de apreciações, é um ser duradouro a cuja 

volta se agrupa toda uma série de fenômenos aos quais ela dá coesão e significado. Mas, 

como sujeito livre, a pessoa possui essa espontaneidade de ser persuadida e de resistir à 

persuasão, que fazem do homem objeto sui generis das ciências humanas. 

 

 

Visivelmente, a concepção de sujeito desses autores vai ao encontro da noção de sujeito-

origem do dizer e tem suas raízes na ontologia e no existencialismo filosóficos, e pode ser produtivo 

convocar a pragmática existencial para clarificar esses conceitos. 

Martin Heidegger parte de alguns conceitos da filosofia: ontologia, hermenêutica e 

facticidade relacionando-os à linguagem para refletir sobre a natureza do homem. O Dicionário de 

Filosofia, de Abbagnano (2007), assim expõe o conceito de ontologia: 

 

Ontologia: parte da filosofia que trata da natureza do ser, da realidade, da existência dos 

entes e das questões metafísicas em geral. A ontologia trata do ser enquanto ser, isto é, do 

ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos 

seres. Algumas vezes, porém impropriamente, costuma ser confundida com metafísica. 

Conquanto tenham, ambas, certa comunhão ou interseção em objeto de estudo, é também 

inescusavelmente claro que nenhuma das duas áreas é subconjunto lógico da outra, ainda 

que na identidade. 

 

Interessa-nos aqui, sobretudo, o início da definição que diz que a ontologia trata da natureza 

do ser, da realidade, da existência dos entes [...] e do ser enquanto ser. Esse interesse se justifica 

porque a definição filosófica de ontologia deixa entrever duas categorias de entidades na realidade: 

os entes e os seres; e cumpre-nos perguntar, embora já se tenha intuído a resposta, o que 

diferenciaria, filosoficamente falando, um do outro. Garantindo a verdade da intuição, a resposta é: 

a linguagem. Oliveira (2001), refletindo sobre o pensamento de Heidegger, assim nos coloca: 
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A linguagem se revela precisamente como a vinculação do homem com o evento do ser. O 

evento reúne os homens enquanto ouvintes na linguagem. O ser acontece na linguagem e, 

agora, aparece com todo o sentido dizer que ela é a caso do ser, isto é, o lugar onde o 

sentido do ser se mostra. É, portanto, na linguagem que o ser, enquanto evento de verdade, 

se desvela precisamente no acontecer da diferença (OLIVEIRA, 2001, p. 215). 

 

 

Notemos que a linguagem é a vinculação do homem, ou seja, é aquilo que nos aproxima, 

que nos mantém em contato, que nos faz sociedade; é o ‘evento do ser’, isto é, é o lugar onde um 

ente se constitui enquanto ser, enquanto sujeito; é a linguagem em pleno funcionamento na 

enunciação que transforma os entes, possibilidades infinitas, em seres. Bakhtin, leitor assíduo da 

filosofia, também notava isso; poderíamos dizer que o evento do ser nada mais é do aquilo que este 

autor apontou como o diálogo interminável da comunicação, no qual cada enunciação responde a 

enunciações anteriores e suscita enunciados posteriores em resposta (cf. BAKHTIN, 2000). 

Transformado em ser a partir da linguagem, é preciso, então, entender a natureza da 

linguagem que nos torna humanos. Nesse caso, entendendo a natureza da linguagem, entenderemos 

nossa própria natureza, nosso próprio tipo de subjetividade.  

Na perspectiva da Pragmática Existencial, Oliveira (2001, p. 215) nos diz que: 

 

O homem acontece como homem na medida em que se deixa solicitar para guardar a 

diferença ontológica: o homem é enquanto manifestação do ser, e isso acontece enquanto 

linguagem [...]. A linguagem é um dizer, dizer no sentido original da palavra, isto é, 

mostrar, deixar aparecer, ver, ouvir. A linguagem deixa aparecer o ser como sentido; ela é, 

por isso, a casa do ser. Se o ser emerge enquanto linguagem, a linguagem é o caminho 

necessário de nosso encontro com o mundo, já que é o sentido que funda e instaura todo o 

sentido. 

 

 

A noção de sujeito que pode ser inferida a partir dessa passagem é daquele sujeito que diz 

exatamente o que quer e veicula exatamente o sentido que deseja, isto é, um sujeito-origem do 

dizer. Não obstante, é preciso notar que a linguagem é a ‘casa do ser’ e, então, como esquecer-se de 

Freud que nos ensinou sobre a terceira ferida narcísica sofrida pelo homem? Aquela que nos diz que 

ele, o homem, não é senhor de sua morada? 

É evidente que Freud e seus sucessores falavam da posição assumida pela Psicanálise, 

posição que coloca o homem como “refém” do inconsciente que nos assalta de repente e nos faz 

falar coisas que, teoricamente, não pretendíamos. Mas “a linguagem é dizer, dizer no sentido 

original da palavra, isto é, mostrar, deixar aparecer”. De modo algum, Freud e sua noção de 

inconsciente são incompatíveis com essa questão. Quem garante que o sujeito-falante, clivado e 

dividido, que comete um lapso-de-língua não o fez porque ele queria revelar-se? 

 



53 

Vários psicanalistas, todos de orientação freudiana, entre eles Lacan, seu maior discípulo, 

assumem que o inconsciente, no sentido psicanalítico do termo, não é tão ‘inconsciente’ assim. O 

inconsciente é uma categoria descritiva para falar sobre uma parte do ser onde ele oculta seus 

desejos reprimidos, e, com certeza, essa não é uma parte que esteja em coma. O sujeito pode não ter 

controle sobre o inconsciente, e de fato não tem, mas é consciente de sua presença e sabe, mais ou 

menos, o que guarda lá; a fala do inconsciente, nos momentos em que este assalta o turno é, 

legitimamente o evento do “mostrar-se ontologicamente falando”. Defendemos que o sujeito-falado 

pelo inconsciente é, na verdade, sua essência, pois, na medida em que o sujeito fala e 

‘conscientemente’ mostra algumas coisas, propositalmente, ele oculta outras. 

Os sentidos, outro ponto que o autor nos traz às vistas, está nas palavras, palavras enquanto 

itens lexicais, apenas por convenção. O verdadeiro sentido, o sentido fundante está nos seres e na 

“reunião” dos seres no mundo, isto porque “se a linguagem é a casa do ser, então ela é nossa 

morada, porque somos ser-no-mundo: nossa compreensão do mundo é, sempre, linguisticamente 

interpretada. Enquanto lugar do evento do ser, a linguagem é aquele acontecimento originalmente 

único, no qual o mundo se abre para nós” (OLIVEIRA, 2001, p. 216). Bakhtin também reconhecia 

essa característica da linguagem, uma vez que via a linguagem como o único lugar possível em que 

o mundo pudesse ser interpretado, e sempre de um ponto de vista, único, a partir de um evento 

irrepetível: a enunciação. 

O evento de linguagem é sempre subjetivamente sustentado, isto é, não existe evento se não 

existir sujeito que o sustente; e temporalmente ancorado, é sempre um evento linear, porque, no 

evento, o homem se faz ser e porque linear é o homem; o evento precisa do tempo, e da 

temporalização do tempo, pois são ambos igualmente lineares, ao menos na nossa compreensão 

física. O Tempo terá aí um papel fundamental. Se a enunciação é um evento irrepetível do ponto de 

vista de seu proferimento o é por uma razão ontológica, afinal, 

 
(...) a temporalidade emerge, assim, como o próprio sentido do cuidado, com seus três 

êxtases fundamentais: futuro (ser-adiante-de-si-mesmo), passado (já-em-ser), presente 

(estar-junto-das-coisas) e seus esquemas, o que supera a concepção metafísica de tempo 

toda ela orientada para o presente (OLIVEIRA, 2001, p. 211-212). 

 

 

Assim, temos o evento de linguagem, a enunciação como o constituído de, pelo menos, três 

ingredientes fundamentais em sua essência: subjetividade, temporalidade e sentido. Quanto a esse 

último, cabe fazer algumas considerações, já que Heidegger vê a linguagem como o lugar da 

ontologia e da hermenêutica, submetendo assim o homem a um processo, irrefreável, de 

factividade. 
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Assumimos anteriormente que o sentido se encontra nos seres enquanto seres, isto é, em 

suas experiências com o mundo e na “reunião” desses seres no mundo. Assumimos também, pela 

voz convocada da Psicanálise, que “o homem não é senhor de sua morada”. A filosofia 

heideggeriana aponta para a mesma perspectiva quando entendemos que: 

 

(...) não é o homem senhor do ser; antes, ele é aquele lugar onde, por meio da linguagem, 

pomo-nos sob o ser, recebemos, a partir daí, sentido, significação, tarefa [...]. Por isso não 

podemos escolher arbitrariamente o sentido histórico de nosso mundo e de nós mesmos, 

mas antes esse sentido se nos dá, nos interpela, nos desafia, nos chama (OLIVEIRA, 2001, 

p. 219-220). 

 

Os sentidos expressos em nossos enunciados já estão no mundo porque estão impregnados 

da história de cada enunciação da qual fizeram parte. Se existe um sentido fundante, e este está no 

ser que toma a palavra e se faz sujeito por meio dela, é porque este sentido fundante renova, 

revigora, reativa ou reatualiza, para usar uma expressão da linguística de texto, esses sentidos que 

já-estão-lá, e todos eles (os sentidos) interpelam os sujeitos-falantes, desafiando-os à renovação dos 

sentidos, desafiando-os ao desvelamento. 

Nesse caso, enganou-se o poeta quando disse que “a luta com a palavra é a luta mais vã”, 

afirmando que o homem lutava com a palavra, a verdadeira batalha do homem é com os sentidos 

que nos convocam, mas nossa é a escolha de (nos) revelar ou (nos) esconder, (nos) desvelar ou 

(nos) ocultar por meio da palavra, e cada vez que uma escolha é feita nessa direção, a opção 

preterida é arquivada, suspensa, posta em standby, mas permanece em vigilância para se insurgir 

contra o senhor dessa morada sem porta, porque, paradoxo de todos os paradoxos, “o ser se dá 

(desvelamento) e ao mesmo tempo se retrai (ocultamento), já que não é produto da subjetividade, 

mas, antes, a história que justamente é ser no dar-se e retrair-se” (OLIVEIRA, 2001, p. 219-220), 

não sendo produto da subjetividade, o ser é o dar-se e retrair-se, isto é, o ser é o próprio processo de 

desvelamento/ocultamento presente em sua essência e externada pela linguagem, pois: 

 

(...) o homem é originalmente diálogo, linguagem: diálogo como o ser, com o sentido 

originário que historicamente nos interpela; [...] A linguagem, antes de ser a instância da 

representação, é o lugar da escuta e da resposta. Daí a afirmação de Heidegger: é a 

linguagem que fala, pois o falante se experimenta como a mediação da revelação de um 

sentido que é maior que ele (OLIVEIRA, 2001, p. 220-221). 

 

A ontologia filosófica coloca como base para a existência do ser a linguagem, que é, pois, a 

sua essência enquanto ser, e nos chama, a nós, sujeitos-falantes, a uma hermenêutica dos sentidos, 

pois, se o homem não é absolutamente factual ou sujeito à factividade, ao menos o somos 

relativamente, porque, factualmente, 
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(...) o ser-homem é, assim, inseparável da linguagem, pois, na medida em que vela pela 

revelação do ser, ele abre um espaço para emergência de uma vida marcada pelo sentido. 

Assim, fica aberto para a verdade de tudo: falar é desvelar o mundo, tornar possível a 

emergência do sentido essencial e constitutivo de tudo. É só a partir da linguagem que o 

homem tem propriamente o mundo, onde todas as coisas podem encontrar [enfim] o seu 

lugar (OLIVEIRA, 2001, p. 222) [Acréscimo nosso]. 

 

Contudo, Authier-Revuz, mesmo reconhecendo a existência desse sujeito-origem do dizer e 

a possibilidade de pesquisas se apoiarem nele, ela faz sua escolha pelo sujeito-efeito do dizer com 

todas as implicações que assumir essa noção acarreta. Para ela, este sujeito: 

 

(...) não utiliza a linguagem para se comunicar, mas que, antes de qualquer coisa, só é 

sujeito quando fala, sujeito “produzido” pela linguagem como estruturalmente clivado por 

um inconsciente, sujeito destituído de toda posição de exterioridade, a não ser imaginária, 

com relação à linguagem e a seu dizer – o que significa assumir a expressão lacaniana “não 

há metalinguagem” -, e, consequentemente, não há o controle intencional que depende 

disso (AUTHIER-REVUZ, 2000, p. 169). 

 

Mas o que significa ser sujeito no quadro de descrição e interpretação das HE? Como 

alguém, isto é, um indivíduo falante, ser de linguagem, se torna sujeito? Quais são as condições 

responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso no processo de tornar-se sujeito? Quem ou o que é o 

sujeito das HE? Estas são, dizendo como Derrida (2001, p. 81), “perguntas para as quais não 

ousamos oferecer respostas, pois não as temos nenhuma, mas, igualmente, são daquelas que não 

tememos fazer e fazendo-as não tememos refletir sobre elas”. 

Ao assumir o risco de conjugar duas teorias distintas e relacioná-las, oferecendo por meio 

delas uma interpretação para fatos da enunciação, propomos, ainda que aumentando 

consideravelmente o risco inicial, uma redefinição da noção de sujeito que assumiremos daqui em 

diante, colocando em causa nessa redefinição, os conceitos já abordados pela linguística da 

enunciação, pela pragmática existencial, por Perelman e Tyteca (1996) e por Authier-Revuz (2000). 

Para propor a redefinição que assumiremos, faremos, primeiro, o percurso inverso, isto é, afirmando 

o que o sujeito não é. 

O sujeito das HE não é o sujeito discursivo da AD. O sujeito da AD é uma posição-sujeito (a 

definição de Foucault de função-sujeito social é influência flagrante na elaboração deste conceito 

pelos analistas de discurso), isto é, um lugar discursivo a partir do qual o enunciador elabora e torna 

público o seu discurso, projetando-se no mundo exterior a partir de seu mundo interior, marcado por 

sua história e experiências individuais (cf. ORLANDI, 2005, pp. 99-108). Esta posição-sujeito é 

tomada a partir da noção de que sujeito e sentido se constituem em história, língua e ideologia, 

lugar em que as interpelações ocorrem e, por isso, provocam transgressões e constrangimentos. No 
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sentido da AD, ser sujeito é, inapelavelmente, submeter-se6, ser interpelado pela história – 

individual e coletiva – que emerge na superficialidade discursiva por meio da ideologia, é uma 

posição irremediavelmente social. Assumir uma posição-sujeito num ato de discurso é assumir-se 

sujeito em uma comunidade discursiva cujas constelações de enunciados são reconhecíveis no 

interior discursivo, e estas convergem para grandes planos temáticos detectáveis (o discurso da 

história, do marxismo, da fé, do cristianismo, do anti-semitismo, do nazismo etc.). Não é esse 

sujeito que abordamos quando o procuramos nas HE, embora seja possível perceber algumas 

aproximações. Voltaremos a isso adiante. 

O sujeito das HE não é o sujeito da Psicanálise. O discurso psicanalítico sobre a 

subjetividade é marcante na teorização do quadro de investigação das HE, sobretudo aquela 

Psicanálise freudo-lacaniana disseminada por meio de Lacan em seus seminários. Em Lacan, o 

sujeito é uma suposição (cf. LACAN, 2007, entre outros), isto é, nós supomos que existe uma 

maneira específica de ser sujeito e que nós mesmos o somos7. Mas o sujeito em Lacan não é o 

indivíduo, antes é uma construção paulatina que se concretizará ao longo da vida no indivíduo por 

meio dos outros desde sua infância até a sua morte, nunca ficando completo8. Assim, o sujeito se 

constitui a partir do exterior, linguisticamente estruturado pelos outros numa imagem especular, 

introduzido, lentamente, na ordem simbólica por meio da qual ele se organiza e internaliza a 

imagem que tem de si. No entanto, esse sujeito assim constituído é consciente e, para Lacan (2007, 

p. 221), é o falso-ser, pois “penso onde não sou e sou onde não penso”. Numa primeira abordagem 

lacaniana, o sujeito é uma imagem projetada no espelho e verbalizada pelo outro que, ao longo do 

tempo, vai se acumulando a outras imagens para formar o “eu”. 

O sujeito da Psicanálise não é o sujeito do enunciado: na busca de encontrar um conceito 

satisfatório de sujeito, Lacan mergulha no pensamento linguístico e conclui que o sujeito do 

enunciado, aquele sujeito formal da oração gramatical não pode representar o verdadeiro sujeito. 

Para ele, em sua língua francesa cuja presença da dêixis pessoal é obrigatória, o sujeito do 

                                                           
6  Embora a noção de assujeitamento do sujeito não seja mais utilizada hoje em dia, os analistas do discurso 

reconhecem que existe uma submissão subjetiva na medida em que o enunciador precisa adequar-se a inúmeras 

contingências imediatas que irrompem em seu discurso e a partir de seu exterior, daí a afirmação de que o sujeito da 

AD é, ainda, submetido, mas submetido não significa submisso e, por isso, é possível perceber-se algumas 

transgressões no fio discursivo (Cf. COURTINE, 2005, 2006; MALDIDIER, 2003; INDURSKY, 1997; 

GREGOLIN, 2006; entre outros). 
7  Lacan exemplifica essa suposição quando, na análise, o falante enuncia “Eu penso que sou...”, “Eu me considero 

uma pessoa...” etc. 
8  Para Lacan, à medida que a criança vai recebendo dos pais, professores e outras pessoas com quem ela tem contato, 

por meio da linguagem, imagens como “você é uma filha modelo”, “um aluno exemplar”, “uma menina linda”, “um 

excelente profissional” ou, por outro lado, “um filho rebelde”, “um aluno desleixado”, “um incompetente” etc, o 

indivíduo vai internalizando essas imagens provindas dos outros e passa a assumi-las como sendo o seu verdadeiro 

Eu, imagens essas que podem aparecer ao indivíduo inclusive na hora da morte, nisso consiste, em parte, o processo 

de transferência. (Cf. LACAN, 1992). 
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enunciado é somente um substituto do sujeito verdadeiro, um lugar-tenente que lhe serve de 

suplente, não sendo possível chegar-se ao sujeito verdadeiro por meio da análise do sujeito do 

enunciado (cf. DOR, 2003; FINK, 1998); este sujeito é o elemento do enunciado (frase gramatical) 

que identifica num discurso uma imagem apenas ideal do sujeito, aquela consciente e justamente 

por isso, no entendimento de Lacan, falsa (ver nota 16, na página anterior), pois o sujeito verdadeiro 

não aparece de forma explícita naquilo que é dito. 

Não obstante, apesar de não aparecer de forma explícita no dito, é possível detectarmos na 

cadeia falada determinadas expressões linguísticas que exprimem desejo, hesitação, temor, 

ambiguidade, incerteza etc., e são estas expressões que revelam o sujeito verdadeiro, um sujeito em 

cuja enunciação aparece, mas “como que sugerindo que o falante está negando a própria coisa que 

afirma, temendo a coisa em si que afirma desejar, ou desejando a própria coisa que parece temer” 

(FINK, 1998, p. 59-60). Este sujeito é uma “outra instância” enunciativa que aproveita e se 

beneficia dos lapsos gramaticais, das transgressões de sentidos, porque: 

Este sujeito não tem existência além de um furo no discurso. O sujeito do inconsciente 

manifesta-se no cotidiano como uma irrupção transitória de algo estranho ou extrínseco. 

Em termos temporais, o sujeito aparece apenas como uma pulsação, um impulso ou 

interrupção ocasional que imediatamente se desvanece ou se apaga, “expressando-se”, 

dessa maneira, por meio do significante. [...] É aquele que interrompe o fluxo normal dos 

acontecimentos discursivos. [GRIFOS DO AUTOR] (FINK, 1998, p. 63). 

 

O sujeito verdadeiro, em Lacan, é sujeito da enunciação, isto é, o sujeito do inconsciente: 

um sujeito que diz e não-diz  ao mesmo tempo, um sujeito dividido, a favor e contra, que é 

transitório no fio discursivo e, por isso, não tem existência constante e duradoura, só aparecendo 

quando a ocasião linguística, gramatical, contextual ou discursiva é favorável. Este sujeito da 

enunciação diz o que tem a dizer e desaparece, evaporando-se no próprio ato enunciativo e no 

conteúdo enunciado, permanecendo somente o tempo necessário de (se)enunciar. 

Outra característica é que este sujeito é barrado pela ordem simbólica da linguagem, 

alienado dentro do inconsciente (dentro do Outro) e, por essa razão matematizado por Lacan por 

meio do signo S , permanecendo de seu ato de enunciação somente o significante que o evidencia, 

aquele que Lacan chamou de S1, isto é, significante primordial, justamente porque é o significante 

que evidencia o sujeito da enunciação9. Dessa forma, o sujeito não é o ser pensante que se supunha 

no pensamento cartesiano. Em Descartes, pensar é igual a ser, que é igual a sujeito, havendo um 

ponto de convergência em que pensamento e existência coincidem formando o sujeito10: 

                                                           
9  Lacan trata desse tema em vários de seus seminários. Aqui nos baseamos em O Seminário, livro 8: a transferência 

(1992), O Seminário, livro 3: as psicoses (2002), e O Seminário, livro 23: o sinthoma (2007), este último recém-

publicado pela Jorge Zahar Editor. 
10  As figuras aqui apresentadas são tomadas de empréstimo a Fink (1998). 
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Por esta perspectiva, o sujeito é abordado sob a ótica do sujeito-origem e fonte de todo o 

sentido, é o sujeito consciente das abordagens psicológicas, o sujeito das abordagens: 

 

(...) que, ao modo de uma “ultrapassagem do estruturalismo” em relação à linguística 

estrutural, pensam esse encontro [de exteriores teóricos na descrição da enunciação] através 

de uma mudança do objeto, negando ou diluindo a língua como “ordem própria” em 

proveito de um objeto outro, vindo de outros campos: aqui pode estar Bourdieu, que recusa 

o conceito de língua em proveito de um “todo social” que exerce suas “causas” no setor da 

linguagem como em todos os outros setores da atividade humana; esta é, de modo geral, a 

perspectiva “comunicacional” que “funde” a língua em um objeto interdisciplinar global, 

para o qual as categorias de base são da ordem da “troca” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 

183). 

 

Como se pode notar, Authier-Revuz não só reconhece a possibilidade de abordagem de 

pesquisa que tome por pressuposto o sujeito-origem do sentido, como descreve as direções que uma 

análise das HE por esta perspectiva deve tomar. Contudo, como já mencionado, esta não é sua 

opção teórico-metodológica que se volta para um outro tipo de noção subjetiva. A proposta de uma 

abordagem pela ótica do sujeito-fonte intencional do sentido é próxima dos postulados teóricos de 

Ducrot (2004), que coloca a enunciação “como teatro, encenação, jogo de máscaras, de imagens e 

de papéis, para os sujeitos que se desdobram em uma relação interativa com o outro”. 

Este sujeito cartesiano consciente e origem do sentido não é o sujeito lacaniano e tampouco 

é o sujeito das HE, como mencionado acima. Em Lacan, ser e pensar não podem coincidir 

formando o sujeito; antes o sujeito deve, necessariamente, escolher entre um ou outro. O gráfico da 

figura 01 ganha nova dimensão em Lacan: 

            Pensar             Ser 

Sujeito 

Figura 01: 

O sujeito cartesiano: confluência do pensar com o ser. 
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 Figura 02: 

O sujeito lacaniano: escolha entre ser e pensar. 

 

Este sujeito é antes de qualquer coisa dividido entre o “falso-ser”, o consciente, cujo 

pensamento é somente a legitimação da imagem que os outros projetam nele, e o inconsciente, 

aquele que nega, pois o sujeito ou não pensa ou não é. Segundo Fink (1998, p. 67): 

 

O sujeito não é senão essa própria divisão. A própria variedade de expressões como 

“sujeito fendido”, “sujeito dividido” ou “sujeito barrado” cunhadas por Lacan – todas 

escritas com o mesmo símbolo [...] – consiste inteiramente no fato de que as duas “partes” 

ou avatares de um ser falante não têm nenhum traço em comum: elas estão separadas de 

forma radical (o eu ou falso ser exige uma negação dos pensamentos inconscientes, o 

pensamento inconsciente sem nenhuma preocupação que seja com a opinião positiva do eu 

sobre si mesmo. [...] A clivagem do Eu em eu (falso eu) e inconsciente gera uma superfície 

num certo sentido com dois lados: um que é exposto e um que é escondido. Embora os dois 

lados possam não ser constituídos, em essência, de materiais radicalmente diferentes – 

linguísticos por natureza – em qualquer ponto ao longo da superfície há uma frente e um 

verso, uma face visível e uma invisível. [...] Existe uma clivagem válida pelo menos no 

local entre a frente e o verso, entre o consciente e o inconsciente [ITÁLICO E ASPAS DO 

AUTOR]. 

 

É com base nessa definição de sujeito, carregado de operadores conceituais, que Authier-

Revuz (1998, p. 186-187) fez sua escolha teórico-metodológica, especificando que: 

 

Podemos nos apoiar em exteriores teóricos que destituem o sujeito do domínio de seu dizer 

[...] em um sujeito produzido na linguagem e estruturalmente clivado pelo inconsciente -, 

quer dizer, onde o sujeito, efeito de linguagem, advém dividido, na forma de uma não 

coincidência consigo mesmo, um sujeito radicalmente separado de uma parte de si mesmo, 

marcado, como diz Lacan, por uma “heteronomia radical da qual Freud constatou no 

homem a ferida”, [...] um sujeito dividido-descentrado (sob a ação de um Outro radical, de 

um heterogêneo absoluto) [...]. Apoiados assim, consideraremos que o dizer não poderá ser 

transparente ao enunciador de quem ele escapa, irrepresentável, em sua dupla determinação 

pelo inconsciente e pelo interdiscurso: nesse caso, impõe-se a necessidade de se repensar 

– de um outro modo do que um simples reflexo – o estatuto dos fatos, observáveis, de 

auto-representação [GRIFOS NOSSOS]. 

            Pensar             Ser 

Sujeito 
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Porém, apesar de termos, enfim, chegado à definição de sujeito realizada por Authier-Revuz, 

queremos crer que o sujeito da Psicanálise não é o sujeito das HE, antes, este sujeito deve ser 

pensado a partir do ensino psicanalítico de Lacan, mas não exatamente igual a sua proposta de 

sujeito. 

A noção de sujeito que pretendemos sustentar é a de um sujeito afetivo-institucional, sujeito 

organizador de fendas enunciativas e agenciador de práticas discursivas. O sujeito baseado na noção 

de sujeito suposto saber, não no sentido estritamente lacaniano para quem a expressão representa, 

entre outras coisas, o processo de transferência que ocorre na análise e é a representação consciente 

do falso ser, isto é, do falso eu, mas, nas HE, consideraremos que o sujeito suposto saber representa 

uma instância enunciativa na qual o sujeito é uma suposição necessária, uma pressuposição advinda 

do reconhecimento do heterogêneo na cadeia estrutural da ordem simbólica da linguagem, assim 

como do heterogêneo dos sentidos e das significações, elementos, ao mesmo tempo, estruturantes 

do sujeito que emergem da e na própria estrutura, e, por um lado, estruturados pelo sujeito na 

mesma estrutura que lhe confere forma.  

Desse modo, esperamos que a redefinição aqui proposta para a noção de sujeito e de 

subjetividade possa facilitar o trabalho de analisar as heterogeneidades enunciativas por uma 

perspectiva retórico-argumentativa. No próximo capítulo apresentaremos a teoria das 

Metaenunciação e das Heterogeneidades Enunciativas com ênfase no nosso objeto de estudo, qual 

seja: as não coincidências do dizer. 
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CAPÍTULO 3 

METAENUNCIAÇÃO E HETEROGENEIDADES ENUNCIATIVAS 

 

 

Este capítulo é destinado a apresentar de modo sistemático as heterogeneidades enunciativas 

e, mais detalhadamente, as formas de expressões linguísticas das não coincidências do dizer, como 

nosso trabalho possui natureza para forte inclinação teórica, optamos não fazer uma separação 

rígida entre teoria e dados, de modo que muitos dos dados coletados já serão utilizados aqui e no 

próximo capítulo, onde apresentamos a Teoria da Argumentação no Discurso. A esses trechos do 

corpus já inseridos na apresentação teórica daremos o tratamento de pura exemplificação do(s) 

conceito(s) descrito(s). 

 

3.1 As Heterogeneidades Enunciativas 

 

A partir da consideração a uma série de oposições entre opostos hierárquicos – linguagem 

natural versus linguagem da lógica, metalinguagem comum versus metalinguagem científica, 

metaenunciativo versus discurso sobre a linguagem em geral (outro dizer), opacificação versus 

transparência, modalidade reflexiva particular versus teorias pragmáticas da enunciação –, Authier-

Revuz (2000) assenta os princípios do fenômeno linguístico que ela caracterizou como 

Heterogeneidades Enunciativas. 

O fenômeno consiste numa “configuração enunciativa da reflexividade metaenunciativa – a 

“modalização autonímica” – da enunciação atravessada por sua autorrepresentação opacificante” 

(AUTIER-REVUZ, 2000, p. 14), isto é, o signo, naturalmente, exerce uma função mediadora entre 

o homem e um conceito/coisa no mundo. Exercendo essa função, o signo, enquanto tal, se apaga, 

ou, em outras palavras, se torna transparente – no lugar de aparecer, deixa passar por si o 

conceito/coisa no mundo convocado por seu intermédio - não é, pois, objeto-de-presença na mente 

do sujeito-falante, não se corporifica enquanto materialidade (sonora ou gráfica), a não ser se 

tomado como objeto de estudo científico. No entanto, em momentos pontuais de uma enunciação, é 

possível observar que em 

 

seu desenrolar, o dizer representa-se como não falando por si; o signo, em vez de 

preenchê-lo [ao dizer, ou dito de outro modo, em vez de preencher a enunciação], 

transparente, no apagamento de si, de sua função mediadora, interpõe-se como real, 

presença, corpo – objeto encontrado no trajeto do dizer e que se impõe a ele como objeto –

; a enunciação desse signo, em vez de se realizar “simplesmente”, no esquecimento que 

acompanha as evidências inquestionáveis, desdobra-se como um comentário de si mesma. 

(AUTHIER-REVUZ, 2000, p. 14 – itálicos nossos)  
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O signo, surgindo como corpo na enunciação, exige que seja esclarecido, explicado, 

questionado, interpelado, abandonando a transparência, mostra-se opaco e, portanto, carente de 

exposição de si mesmo. 

A modalização autonímica é, portanto, o momento em que a linguagem falha em sua função 

de mediadora e deixa de realizar-se “simplesmente”, exigindo uma enunciação “complexa” na qual 

o signo é “desdobrado” sobre uma reflexão metalinguística: que signo foi usado? Em que sentido 

foi usado? Por que foi usado? Seu uso é suficiente? A palavra se aplica no contexto? Esse signo 

descreve a “coisa”? Você diria “isso” para se referir a essa “coisa”? Essas são algumas das reflexões 

realizadas pelos sujeitos-falantes. 

Uma enunciação complexa, por oposição a uma enunciação simples, comporta uma glosa 

cujo objetivo é refletir sobre o uso das palavras empregadas na enunciação simples, ou, em outros 

termos, numa enunciação linear. O signo, objeto da glosa, é “desdobrado”, isto é, além de ser 

constituído de significado e significante, nos termos de Saussure, recebe um terceiro componente 

que o coloca em posição de autonímia complexa, pois na medida em que é colocada em função de 

uso, é também colocado em função de menção, ou seja, o signo é usado linearmente e mencionado 

na cadeia significante como uma presença corpórea, materialmente colocada na enunciação. 

Authier-Revuz (2000b, p. 3) nos diz que “A modalização autonímica é vista como um 

“surgimento” enunciativo do outro da linguagem – ao que eu dei o nome de não coincidências do 

dizer – onde entra em cena o jogo enunciativo entre outros e não exclusivamente “a linguagem dos 

outros”l11, explicando que, diferente do que as teorias tradicionais sobre alteridade colocam como 

mecanismo da abordagem do outro na enunciação, seus princípios alteritários agregam tudo aquilo 

que torna a linguagem o ambiente do não-um, isto é, da ausência total de unicidade linguística, 

embora o enunciador conserve a ilusão de proteger-se contra o heterogêneo constitutivo da 

enuncição, já que 

 

as imagens de pontos de não coincidência que suspendem o trajeto unificado do dizer dão 

lugar ao fato das não coincidências, as quais, desta forma, ganham corpo e são 

reconhecidas; ao mesmo tempo, entretanto, elas interpõem uma máscara, ilusão necessária, 

pelo caráter circunscrito (“o restante” sendo diferencialmente constituído como um) e 

controlado (por um enunciador, a partir de sua posição de sobrevoo metaenunciativo, ao 

dizer o que é o seu dizer) desses pontos de não coincidência representadas; ou realizam 

uma reafirmação protetora do UM do dizer, de um modo imaginário absolutamente 

necessário, oposto à ameaça de dispersão, que faz pesar sobre a enunciação e o sentido o 

jogo das não coincidências inerentes nas quais eles se constituem,... e poderiam desfazer-

se.12 (AUTHIER-REVUZ, 2000, p. 4 [Tradução Livre])  

                                                           
11  a modalisation autonymique est envisagée comme affleurement énonciatif de l'autre du langage — ce que j'ai 

appelé les non-coïncidences du dire — dans lequel joue, entre autres, mais non exclusivement “le langage des 

autres”. 
12  Les images de points de non-coïncidence qui suspendent le cours uni du dire “font place” au fait des non-
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O jogo entre o UM e o NÃO-UM é constitutivo da própria linguagem, embora o não-um seja 

sempre intruso, indesejado, perturbador, porque evidencia a dispersão do discurso, revelando que o 

enunciador não tem, de fato, controle sobre ela, que a enunciação se diz por si mesma. Contudo, a 

ilusão, necessária, de controle é mantida no “sobrevoo metaenunciativo”, meio pelo qual o sujeito 

elabora um processo de cessão: ao mesmo tempo em que cede um pouco de sua enunciação ao 

outro, protege o restante da enunciação, marcando-a como domínio do UM. 

Considerar esse fenômeno impõe outros questionamentos: o que leva um sujeito-enunciador 

a considerar que um signo está opaco e não transparente? Por que os sujeitos acreditam que o signo 

empregado numa dada enunciação não foi suficiente para transmitir os sentidos pretendidos? Ou, 

inversamente, que necessidade é essa que o sujeito-enunciador encontra diante de si de reafirmar 

um signo já enunciado, como se temesse que seu interlocutor o tivesse ouvido mal? Por que mostrar 

que a entidade linguística usada foi a “perfeita” para descrever o sentido pretendido? E se isso se 

realiza na escrita, lugar de presença ocular, não auditiva, a reafirmação é mais constrangedora.  

Essas perguntas nos levam a analisar o fenômeno buscando compreender as funções 

linguístico-discursivas das heterogeneidades enunciativas, no nível das não coincidências do dizer, 

cujo campo de abrangência foi definido por Authier-Revuz (2000b, p. 3): 

 
O percurso sistemático desses “retornos” reflexivos produzidos pelos enunciadores – desde 

a forma minimamente marcada das aspas até as longas fugas metaenunciativas de Proust, 

por exemplo, passando por um conjunto de locuções mais ou menos cristalizadas, tais como 

por assim dizer, é possível dizer, é o caso de dizê-lo, etc. – desenha o campo do que se pode 

chamar de “não coincidências do dizer”. [Tradução Livre]13.[grifos e aspas da autora]  

 

As formas de desdobramento sígnico – as não coincidências do dizer – que expressam o 

não-UM, a falta do dizer, a ausência, o lapso, o dizer provisório ou excessivo possuem a versão do 

UM do dizer, revelador da ilusão de controle, a ilusão do acordo, da adesão plena, da adesão 

sufragista, da intencionalidade, do consenso no emprego dos signos. Essa versão da modalização 

autonímica – a coincidência no dizer – anda pari passu com sua versão contrária no percurso 

enunciativo e “do mesmo modo que a falta (a não coincidência do dizer), o bem dizer (a 

coincidência no dizer) pode ser explicitamente colocada em comentários metaenunciativos”.  

                                                                                                                                                                                                 
coïncidences et, par là, en prennent acte, le reconnaissent; mais c'est en même temps, leurre nécessaire, un masque 

qu'elles interposent — celui, par le caractère circonscrit (constituant “le reste”, différentiellement, comme un) et 

maîtrisé (par un énonciateur à même, depuis sa position de surplomb méta-énonciatif, de dire ce qu'il en est de son 

dire) de ces points de non-coïncidences représentées, d'une réaffirmation protectrice du UN du dire, opposé, sur un 

mode aussi absolument nécessaire qu'il est imaginaire, à la menace de dispersion que fait peser sur l'énonciation et 

le sens le jeu des non-coïncidences foncières dans lesquelles ils se font, … et pourraient se défaire 
13  Le parcours systématique de ces “boucles” réflexives produites par les énonciateurs — depuis la forme marquée 

minimale du guillemet, jusqu'aux longues échappées méta-énonciatives de Proust, par exemple, en passant par une 

masse de locutions quasi-figées, telles que les pour ainsi dire, si on peut dire, c'est le cas de le dire, etc. — dessine 

les champs de ce qu'on peut appeler “les non-coïncidences du dire. 
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Há, portanto, dois modos sob os quais podemos abordar a heterogeneidade enunciativa: o 

tipo (a), das não coincidências do dizer, expressões da falta, da falha, da ferida no discurso e o tipo 

(b), das figuras do bem dizer, que expressam o encontro absolutamente intencional do sujeito e de 

seu dizer, fato já previsto, porém quase não explorado por Authier-Revuz. 

 

3.1.1 A Fundamentação de Base das Heterogeneidas Enunciativas 

 

Apoiando-se no dialogismo e na polifonia do círculo de Bakhtin e na Psicanálise freudo-

lacaniana, Authier-Revuz estabelece a noção de Heterogeneidade. A autora considera, com base no 

dialogismo, que a linguagem é o campo do heterogêneo, do múltiplo, do não-Um. Ou seja, se a 

linguagem é o campo do diálogo, e esse diálogo é constante e interminável, havendo inúmeras 

vozes que se cruzam e se entrecruzam, às vezes consoantes, às vezes dissonantes, a linguagem é um 

campo multifacetado. Sendo um campo multifacetado, a linguagem exige do sujeito-enunciador 

certas escolhas que vão se impondo ao longo da enunciação. Essas escolhas, quer conscientes quer 

inconscientes, vão desvelando ou ocultando um tipo de sujeito-enunciador e de sentidos que ele 

veicula por meio de suas enunciações. 

Se o dialogismo é uma condição sine qua non da linguagem e a heterogeneidade é 

caracterizada pelo princípio dialogal, logo é justo supor que a heterogeneidade é um princípio 

constitutivo da linguagem. Não obstante, o dialogismo é um princípio abstrato, um pressuposto, e 

não há modo de investigá-lo enquanto fenômeno linguístico e assim também o é com o fenômeno 

da heterogeneidade, da não-unidade da linguagem. Desse modo, Authier-Revuz reconheceu que 

haveria uma heterogeneidade constitutiva da linguagem, imaterial e abstrata, portanto não passível 

de observação empírica. 

Bakhtin concebe que o dialogismo tem uma forma de materialização – a polifonia – que está 

presente nos enunciados concretos, sendo uma evidência do dialogismo, então, Authier-Revuz 

reconhece que a heterogeneidade constitutiva encontra, igualmente, um modo de representação – a 

heterogeneidade mostrada, tornada evidente na enunciação por meio de vários mecanismos 

linguísticos e/ou discursivos que anunciam (e denunciam) sua presença. 

Pode-se perguntar, então, se o que a autora realizou, em relação a Bakhtin, foi apenas uma 

mudança na terminologia, uma modificação de nomes mantendo-se os mesmos conceitos. Seria 

essa uma acusação injusta. Em termos gerais (e de modo bem rudimentar), o dialogismo é o 

reconhecimento de que uma enunciação responde a outros enunciados passados, suscitando novas 

respostas a partir de si. A polifonia é a presença de várias vozes (marcadas ideologicamente) que 

materializam o dialogismo e provam sua existência. 
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O diálogo de que nos fala Bakhtin pode ser tomado como um diálogo de vozes que se 

auferem ou de vozes que entram em conflito (sempre ideológico), já que Bakhtin parte das 

concepções sociais de Marx e das lutas de classes. Desse modo, a linguagem é um campo de batalha 

em que conflitos ideológicos são, por assim dizer, resolvidos, ou não. 

Authier-Revuz, ao tratar da heterogeneidade constitutiva, mostra que a linguagem é 

(também) o campo de várias presenças, isto é, é sempre não-Um: há vozes (como em Bakhtin), mas 

há que se considerar igualmente os campos específicos de usos linguísticos, contextos distintos, 

teorias distintas, idiomas, dialetos, socioletos distintos; há sempre um outro em jogo. Se em Bakhtin 

o outro de que ele fala é outro-enunciador, em Authier-Revuz esse outro ganha dimensões maiores: 

outro enunciador, outra língua, outra época, outro sentido, outro contexto, outro lugar, outro 

ambiente discursivo etc; é justamente isso que faz a linguagem o ambiente do não-Um. A 

heterogeneidade constitutiva se nos apresenta como a possibilidade de múltiplos, sejam esses 

múltiplos de que modo forem (e não apenas ideológicos) e, estruturalmente falando, podem ser 

mostrados, marcados (formalmente) ou não, sendo, então, a heterogeneidade mostrada, sintoma da 

outra. 

O não-Um da heterogeneidade se revela principalmente através da modalização autonímica, 

quando sujeito e signo se enfrentam e, no campo de batalha, exige-se a metaenunciação de função 

reflexiva desdobrada por meio da qual o sujeito-enunciador torna a linguagem seu objeto de 

enunciação, estratégia linguageira que tem um preço para o sujeito: este se revela ou se oculta na 

hora de fazer a escolha, argumenta ou manipula, se expõe ou se protege, afasta-se ou se aproxima 

do outro com quem dialoga, expõe a ferida do (no) sistema linguístico, ao mesmo tempo em que 

procura obturar tal ferida. Para Authier-Revuz (2000, p. 4), 

 

No que diz respeito às não coincidências do dizer, consideradas inerentes, constitutivas da 

enunciação, e, como tais, por ela irrepresentáveis, - isto significando que a “comunicação” 

encontra continuamente obstáculos para constituir o “um”, que o referente é sempre de 

alguma forma “fracassado” (como dizia Lacan), que o jogo de “palavras sob palavras” não 

cessa jamais, e que, finalmente, toda palavra enunciada “recebe” o já-dito de outros 

discursos que inevitavelmente a habitam -, as formas de autorrepresentação do dizer da 

modalização autonímica aparecem como os lugares sensíveis no dizer, de negociação 

obrigatória de todo dizer com o fato das não coincidências inerentes que o atravessam. 14. 

[Tradução Livre] 

 

 

                                                           
14  relativement aux non-coïncidences du dire, posées comme foncières, constitutives de l'énonciation, et comme telles 

irreprésentables par elle — à savoir que c'est en permanence que la “communication” achoppe à faire du “un”, 

que le référent est toujours en quelque sorte “raté” (comme disait Lacan), que le jeu des “mots sous les mots” n'est 

pas arrêtable, et qu'enfin tout mot énoncé, “reçu” qu'il est du déjà-dit des autres discours, est inévitablement 

“habité” par lui —, les formes d'auto-représentation du dire de la modalisation autonymique apparaissent comme 

les lieux sensibles dans le dire de la négociation obligée de tout dire avec le fait des non-coïncidences foncières qui 

le traversent.  
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Assim, compreendemos que a metaenunciação cumpre inúmeras funções discursivas ao 

mesmo tempo, mas que pouco foram salientadas no âmbito dos estudos sobre heterogeneidades 

enunciativas: (1) mostra que tipo de sujeito é esse que fala; (2) revela suas intenções pragmáticas 

(convencer ou manipular); (3) revela o nível de comprometimento do sujeito com aquilo que 

enuncia; (4) estabelece acordos (no sentido da Retórica) para conduzir o discurso; (5) analisa (ainda 

que inconscientemente) o sistema linguístico do qual faz uso, entre outras funções possíveis e não 

excludentes. 

A seguir, discutiremos os modos de expressão linguística da metaenunciação e os processos 

da modalização autonímica do tipo (a) e do tipo (b). 

 

 

3.2 As Estratégias Metaenunciativas 

 

Authier-Revuz (2000) agrupa as estruturas metaenunciativas em quatro categorias. São elas: 

 

 Não coincidência entre os interlocutores - considerando que cada sujeito-enunciador 

é irredutivelmente singular, abre-se o espaço para o não-Um, para o equívoco, para o 

mal-entendido, criando-se uma enunciação na qual é preciso fazer ajustes, ceder 

espaços, afastar-se, aproximar-se do outro, criar elos de sentido, expurgar outros 

sentidos, assumir termos, renunciar a termos num jogo de desvelamento ou 

ocultamento constante e ininterrupto; 

 Não coincidência do discurso consigo mesmo - considerando que o discurso é 

sempre atravessado por outros dizeres, pelo “já-dito”, pelo anterior e que nunca 

termina em si mesmo, segue adiante, retrocede a outras falas, o discurso requer 

sempre a convocação, a balizagem, o argumento do outro, do anterior para se fazer 

discurso; 

 Não coincidência entre as palavras e as coisas - considerando que o sistema 

linguístico é de definição finita, é acabado, mas que faz a mediação com o real, 

portanto consubstanciado à singularidade, o real é sempre contínuo, é não-acabado; 

 Não coincidência das palavras consigo mesmas - considerando que a própria 

linguagem é o ambiente do equívoco, da hesitação, da dúvida, da incerteza, isto 

requer sempre que se aparem as arestas da significação, inerentes à própria 

comunicação. 
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Em suas próprias palavras, nos diz a autora: 

 

não coincidência entre os interlocutores, irremediavelmente outros (ao que remetem os se 

você prefere, como você diz...); não coincidência entre as palavras e as coisas (que 

organizam todos os por assim dizer, se é possível dizer isso..., não me vem a palavra, ...); 

não coincidência das palavras com elas mesmas, como é o caso do equívoco, da 

polissemia, da homonímia (aos quais respondem, para reduzi-la ou acolhê-la, os X no 

sentido de P; X nos dois sentidos da palavra; X, é o caso de dizê-lo,...); e, finalmente, a 

não coincidência que pode ser chamada como não coincidência “do discurso com ele 

mesmo”, espaço do jogo com a exterioridade discursiva num dado discurso (assinalada em 

como diz..., para falar como..., eu retomo aqui as palavras de....., segundo a expressão, o 

que x chama..., etc.).15 (AUTHIER-REVUZ, 2000b, p. 4) [tradução livre])  

 

Authier-Revuz reconhece que as duas primeiras formas já estavam, em parte, descritas e 

estudadas pelo Círculo de Bakhtin. A contribuição que ela dá, como já mencionamos anteriormente, 

é a de inserir nesse contexto de diálogo em sentido estrito versus diálogo em sentido amplo outras 

noções presenças possíveis, como a do inconsciente no primeiro caso, e os demais tipos de ‘outro’ 

no segundo. 

Com base em suas reflexões, Authier-Revuz estabelece as estruturas linguísticas, fórmulas 

propriamente falando, a partir das quais são realizadas as análises. Para ela, a questão fundamental é 

analisar o enunciado, em si, as funções de ordem discursivas e seus efeitos para a descrição do 

funcionamento do sistema linguístico que o uso de um metaenunciado acarreta. Marginalmente, ela 

considera que é possível analisar o tipo de sujeito que se expressa por meio desses metaenunciados 

que, ainda para ela, é um sujeito-efeito de sentido, incapaz de controlar sua enunciação. Porém, em 

nenhum de seus trabalhos, ela se detém mais detalhadamente no estudo da subjetividade a partir da 

modalização autonímica. 

Foi percebendo isso que nós começamos a dedicar vários trabalhos (cf. FONSECA, 2010; 

2009; 2008; 2007 entre outros) à análise da subjetividade a partir da modalização autonímica, e é 

também por isso que nos tem inquietado o fato de que o sujeito que se expressa por meio das não 

coincidências do dizer não é um sujeito-efeito tão absoluto assim, antes nos parece que há 

momentos em que as estratégias de não coincidências do dizer são usadas de modo proposital, não 

acidental, com objetivos bem definidos, embora nem sempre expostos. É o caso, por exemplo, das 

expressões: “X, como você gosta de dizer”, “X, para usar uma palavra sua”, entre outras variantes, 

classificadas como não coincidência entre os interlocutores. Poderíamos claramente encontrar aí um 

                                                           
15  non-coïncidence entre les interlocuteurs, irrémédiablement autres (auxquels renvoient les si vous voulez, comme 

vous dites, …) ; non-coïncidence entre les mots et les choses (que gèrent tous les pour ainsi dire, si on peut appeler 

ainsi …, je ne trouve pas le mot, …) ; non-coïncidence des mots à eux mêmes, celle de l'équivoque, de la polysémie, 

de l'homonymie qui les travaillent (à laquelle répondent, pour la réduire ou l'accueillir, les X, au sens p, aux deux 

sens du mot, c'est le cas de le dire, …) ; non-coïncidence, enfin, que l'on peut appeler “ du discours à lui-même ”, 

celle du jeu, dans un discours donné, de l'extériorité discursive (que signalent les comme dit …, pour parler comme 

…, je reprends ici les mots de …, selon l'expression, ce que x appelle …, etc.) 
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sujeito que manipula o outro para aproximá-lo, para seduzi-lo a aceitar a tese proposta, portanto um 

sujeito-origem do dizer, capaz de articular a “falha” constitutiva da linguagem que abre a ferida da 

não coincidência e torná-la favorável a sua enunciação.  

Igualmente, encontramos nas não coincidências das palavras consigo mesmas estratégias 

absolutamente conscientes, empregadas para marcar o grau de comprometimento do sujeito-

enunciador com aquilo que ele enuncia, assumindo ou renunciando aos sentidos, aos usos 

terminológicos, expurgando excessos de significação como em “X, no sentido p”; ou ainda 

estratégias discursivas de preservação de face como em “X, se é que o termo se aplica” ou “X, para 

usar uma palavra ambígua”. 

Ainda há de se considerar as não coincidências do dizer que são empregadas como figuras-

do-bem-dizer. Estratégias nas quais o sujeito-enunciador evidencia o caráter de nomeação 

sufragista, de designação de sufrágio provisório como nas expressões “eu digo X”, “X, como eu 

chamo”, “X, que chamarei provisoriamente p” e, ainda, as expressões que indicam reafirmação do 

dizer como em “X, eu disse bem: X” ou “X, e eu disse X” e assim, sucessivamente, todas as 

fórmulas convocadas expressam um sujeito que desvela algum sentido oculto ao mesmo tempo em 

que oculta algum sentido desvelado, porque essa é a natureza de todo sujeito-enunciador: proceder a 

escolhas através das quais ele mesmo se mostra a si: idealizado, seguro, incerto, ilusório, concreto, 

completo ou fragmentado, hesitante ou equivocado; o sujeito comporta em si todas as 

possibilidades de máscaras construídas, destruídas e desconstruídas com e pela linguagem. 

 

3.2.1 As Expressões de Não Coincidências do Dizer 

 

As não coincidências do dizer são procedimentos linguísticos empregados pelos falantes 

numa postura avaliativa daquilo que foi dito. Isto significa dizer que uma não coincidência pode se 

apresentar como o estabelecimento de relações textuais e discursivas entre os interlocutores, entre 

os discursos, entre as palavras e as coisas e entre as palavras consigo mesmas. Essas expressões são 

de quatro tipos: não coincidência interlocutiva, não coincidência do discurso consigo mesmo, não 

coincidência das palavras com as coisas e não coincidências das palavras consigo mesmas. Essas 

formas linguísticas serão apresentadas na sequência. 

Authier-Revuz (1998) descreve as estruturas linguísticas em seis níveis de marcação: no 

nível 1 estariam os comentários explicitamente metaenunciativos marcados com os verbos ‘dizer’, 

‘chamar’, ou similares; no nível 2 classificam-se os eventos semi-explícitos que implicam o verbo 

‘dizer’ sem o explicitarem; no nível 3 são colocados os comentários metalinguísticos com retomada 

e/ou reenvio de termo à cadeia enunciativa; no nível 4 temos eventos substitutivos com permuta de 
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um termo por outro; no nível 5 estariam eventos com marcas tipográficas, assinaladas por aspas, 

itálico ou outros sinais; e no nível 6 temos os comentários interpretativos com suspensão da 

linearidade sintática para avaliação, comentário ou modalização da enunciação em curso. 

Em nossos trabalhos sobre a metaenunciação (cf. FONSECA, 2010; 2008; 2007), pudemos 

constatar que as glosas se enquadram em mais de um nível ao mesmo tempo. Poderíamos advogar 

em favor da complexificação das glosas por essa razão, contudo não encontramos aí um terreno 

fértil para investigação, isto é, classificar a modalização autonímica por meio de marcas formais não 

acrescenta nenhum componente à análise, de modo que deixar de considerar esses níveis não 

acarreta nenhum prejuízo para a pesquisa, o que nos leva a renunciar a essa classificação.  

 

a) Não coincidência interlocutiva 

 

A não coincidência entre os interlocutores foi chamada por Authier-Revuz (1998) de não 

coincidência interlocutiva e, segundo a autora, é constitutiva da enunciação, por se apoiar na noção 

lacaniana de sujeito, assumindo o discurso psicanalítico de que o sujeito é, por definição, dividido 

entre a representação que faz de si mesmo ao se assumir como um ‘eu’ que fala, já que só é sujeito 

quando fala, e o Outro que lhe é constitutivo, entendido como as vozes do inconsciente que afloram 

na superfície do discurso, definido como 

 

o grande Outro da linguagem, que está sempre já aí. É o Outro do discurso universal, de 

tudo que já foi dito, na medida em que é pensável. [...] É também o Outro da verdade, esse 

Outro que é um terceiro em relação a todo diálogo, porque no diálogo de um com o outro 

sempre está o que funciona como referência tanto do acordo quanto do desacordo, tanto o 

Outro do pacto quanto o Outro da controvérsia. (MILLER, 2002, p. 22) 

 

A primeira impressão que salta é que este desdobramento do fenômeno se refere a uma 

interferência comunicativa entre os coenunciadores, não obstante é preciso reconhecer que essa 

classificação se apoia nessa concepção pós-freudiana de sujeito apresentada acima, o que implica 

dizer que, para muito além de não coincidir com seu interlocutor, o sujeito do dizer não coincide 

também consigo mesmo, pois seu dizer é atravessado pelo discurso do inconsciente, como nos 

exemplos: 

 

[07] 

“O procedimento de análise aqui empreendido é, digamos, muito próximo 

aos procedimentos da Análise Crítica do Discurso” 

(DELTA. Texto 03) 
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[08] 

“É justamente esse o objetivo do formalismo linguístico contemporâneo, ou 

neo-estruturalismo, se preferirem” 

(DELTA. Texto 01) 

 

Os dois exemplos acima apresentam pontos em que o sujeito-enunciador sente que seu dizer 

não está, necessariamente, coincidindo com o discurso do outro, o discurso universal da linguagem 

e, por isso, tenta obturar a lacuna criada pela não coincidência que se instala em sua enunciação 

com uma injunção de vozes (exemplo [01]) na qual convida (ou convoca) o outro a dizer como ele, 

a entrar em seu jogo discursivo. Por outro lado, o sujeito que fala, por vezes se submete à vontade 

do dizer do outro num processo em que oferta seu dizer à voz desse outro (exemplo [02]). 

A comunicação é um processo em que um enunciador se dirige a outro, é o fenômeno do 

UM. Momentânea e pontualmente, esse UM da comunicação é ameaçado, a aplicação de uma 

sequência linguística do tipo da não coincidência interlocutiva tenta restabelecer essa unidade 

discursiva, ou antes, explicita de forma contundente o não-UM.  

Assim, as não coincidências interlocutivas se materializam por: (a) tentativa de restaurar o 

UM da enunciação, em formas que se apresentam como sendo: (i) pedido de permissão, usualmente 

utilizando o verbo permitir ou similares em estruturas de orações subordinadas condicionais 

(exemplo [03]); (ii) injunção de vozes, em formas linguísticas marcadas pelo verbo dizer 

geralmente conjugado na primeira pessoa do plural do subjuntivo (exemplo [01]); (iii) submissão do 

dizer à vontade do coenunciador, formas construídas com o verbo querer e/ou aceitar (exemplo 

[02]); e (b) explicitar a presença do não-UM, em estruturas do tipo: (i) distanciamento do dizer em 

relação ao coenunciador, onde o sujeito-enunciador reconhece que as palavras que usa pertencem, 

naquele momento, pontualmente, a ele mesmo e não a seu coenunciador (exemplo [04]); e (ii) 

distanciamento do dizer em relação ao enunciador, no qual o sujeito-enunciador reconhece que as 

palavras empregadas são próprias de seu coenunciador e não dele mesmo (exemplo [05]). 

Exemplos16: 

 

 

 

                                                           
16 Nem sempre foi possível localizar nos textos que compõem o corpus ocorrências de determinados tipos de 

expressões de não coincidências do dizer. Como este capítulo tem o objetivo de expor e exemplificar a teoria geral 

dessas expressões optamos por buscar a exemplificação em outras fontes. 
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[09] 

“Nem sempre o que se vê nas pesquisas sobre a linguagem é a 

circunscrição de um objeto legitimamente linguístico, antes, é, se me 

permitem o uso da expressão, um cabedal mosaico de teorias diversas”. 

(CHOMSKY. Conferência pronunciada em São Paulo, 2004). 

 

[10] 

“É um posicionamento raro que nem sempre se apresenta de público, chega 

a ser radical, mas entendo que é uma avaliação minha e não representa 

exatamente aquilo a que o professor se refere”. 

(Ouvinte da Conferência em resposta a proposição de Chomsky) 

 

[11] 

“Talvez eu não tenha sido claro. Radical realmente não se aplica nesse 

contexto, mas como o senhor muito bem coloca é uma palavra sua e não 

minha. Como disse em minha conferência e se o senhor a ouviu bem 

concordará, minha proposta é a de um formalismo eventual, um neo-

estruturalismo, e é ainda apenas um programa de investigação e não uma 

proposta teórica”. 

(CHOMSKY, treplicando, na mesma conferência) 

 

 

Authier-Revuz (1998) chama a atenção para o fato de que esse tipo de não coincidência é 

uma marcação ilusória no discurso, uma espécie de “engodo” enunciativo, uma vez que o sujeito-

enunciador procura demonstrar que o seu dizer é produção de UM dos coenunciadores, quando, na 

verdade, é constitutivamente marcada pelo não-UM e que, mesmo naqueles lugares onde o sujeito 

apresenta seu dizer de forma unívoca (como nas formas de coincidências do dizer, ou na injunção 

de vozes ou ainda na submissão à voz do outro), ele nada mais é que um efeito da falha constitutiva 

do sistema linguístico, um efeito da homonímia generalizada do sistema, da polissemia, do o/Outro 

que aflora na superfície da enunciação. 
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b) Não coincidência do discurso consigo mesmo 

 

A não coincidência entre os discursos, a autora chamou de não coincidência do discurso 

consigo mesmo, e é uma forma de perceber o que é interior e o que é exterior ao dizer do sujeito-

enunciador. É interior ao dizer, considerando-se que uma enunciação se realiza sempre numa 

perspectiva tridimensional de eu-aqui-agora, cujo ponto de referência é sempre o sujeito que fala. E 

é ainda exterior ao dizer, porque sempre há um outro, em um outro lugar e num outro tempo, que 

(se) enuncia. A interioridade e a exterioridade no discurso marcam de forma nem sempre unívoca o 

dizer daquele que se enuncia ‘eu’ e o dizer de um ‘outro’ que é invocado a participar da enunciação 

- participação que serve para confirmar, refutar, apoiar, contradizer, entre muitas outras funções, 

aquilo que é dito no momento em que o sujeito-enunciador cede lugar a essa outra voz.  

Dito de outra maneira, a não coincidência interdiscursiva aponta as fronteiras entre os 

discursos de forma que este dizer do enunciador acena para o domínio do não-UM. Apoiada na 

concepção da polifonia bakhtiniana e na interdiscursividade17 da análise do discurso francófona, 

especialmente na perspectiva teórica de Pêcheux18, este fenômeno diz respeito às vozes que 

circulam nos corredores sociais através dos vários discursos instaurados ao longo da linha do 

tempo. O sujeito-falante reconhece que o seu dizer não é o primeiro, que há outros discursos 

afetando o seu dizer e que, por isso, deverão ser considerados no ato hermenêutico de interpretação. 

A representação linguística das não coincidências interdiscursivas pontua as formas mais explícitas 

da heterogeneidade enunciativa, demarcando fronteiras entre o dizer de um EU e um outro dito, que 

pode representar uma outra época, uma outra teoria, um outro sujeito-enunciador.  

 

 

                                                           
17  A interdiscursividade é definida a partir da noção de interdiscurso. Este, por sua vez, é um conceito cunhado por 

Pêcheux, que elabora a noção a partir das reflexões de Foucault sobre formações discursivas, que podemos entender 

como o conjunto de enunciados determinados historicamente que estão de acordo com um dado sistema de regras 

sócio-históricas. Dessa forma, a partir de elementos pré-construídos num discurso dado é possível proceder-se a 

uma identificação no discurso do campo discursivo ao qual pertence ou, paradoxalmente, perceber no discurso 

formações discursivas antagônicas. Ao mesmo tempo, a partir dessa identificação, desse interdiscurso que atravessa 

o discurso, tem-se determinado o que pode e o que deve ser dito. 

 Nestes termos, acreditamos que Authier-Revuz recorre à noção para aproveitar justamente o conceito de pré-

construído, que é condição sine qua non da interdiscursividade e do interdiscurso, uma vez que é esta a parte da 

noção que se materializa no discurso podendo, inclusive, aparecer marcada por algum recurso linguístico, já que, ao 

que tudo indica, são justamente as marcações linguísticas das não coincidências do dizer o objetivo central da teoria 

da autora. 
18  Cabe esclarecer que Authier-Revuz, apesar de considerar tanto o conceito de polifonia como o de 

interdiscursividade para a definição em discussão, não confunde os dois, antes se utiliza da proposta de 

interdiscursividade para preencher as lacunas da polifonia, haja vista ter sido esta última pensada como um conceito 

de análise literária e não propriamente de análise discursiva, de forma que a autora reconhece as diferenças entre 

ambos e considera as aproximações que podem existir entre eles. 
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Estas formas são representadas, em seu nível mais explícito, em citações e alusões. 

Apresentam-se em fórmulas que especificam a presença do heterogêneo, do não-UM constitutivo da 

enunciação e que podem esclarecer o sentido de um termo ou avaliar a enunciação em expressões 

como “de acordo com...”, “segundo...”, “...no sentido de... e não no sentido de ...”, “não sei se 

esse termo é apropriado...”;“... como dizem os ...”, entre outras. Vejamos nos exemplos [12] a 

[15]: 

 

[12] 

“De acordo com Graesser et alii (2000: 418), "as representações semânticas 

na mente humana são bastante elaboradas porque estão ancoradas em um 

rico corpo de experiências e conhecimento geral de mundo (que varia de 

uma pessoa para outra)." Nessa perspectiva, pode-se vislumbrar, no espaço 

de sala de aula, um contexto interacional, ao mesmo tempo coletivo, 

pessoal e cognitivo...  

(DELTA. Texto 05) 

 

 

[13] 

“A noção de hibridismo, segundo During (1999), pode ser entendida como 

processo de combinação dos produtos culturais com elementos novos para 

produzir efeitos diferentes em situações diferentes” 

(DELTA. Texto 06) 

 

[14] 

“o sujeito é, antes de tudo, apenas um ser-falante, não sei se esse termo é 

apropriado ao escopo das pesquisas estruturais como a que pretendemos 

realizar” 

(M. PERINI) 

 

 

[15] 

“é preciso trazer para a linguística a noção de anti-representacionalismo, 

como bem dizem os filósofos modernos...” 

(PÁGANO e MAGALHÃES) 
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c) Não coincidência entre as palavras e as coisas 

 

A não coincidência entre as palavras e as coisas é colocada pela autora na perspectiva 

marcadamente psicanalítica considerando a tríade lacaniana real, simbólico e imaginário. As 

“coisas” são colocadas como objeto-real a nomear e as palavras como o instrumento utilizado no 

processo designativo, o aparelho simbólico significante. Pela perspectiva psicanalítica, o real é 

sempre inalcançável em sua essência, e a linguagem, uma vez constitutivamente falha, não é 

suficientemente adequada para nomeá-lo, entendimento linguístico, aliás, muito próximo das 

postulações da semiótica discursiva. O real, em termos lacanianos, é sempre heterogêneo, e isso faz 

com que ele escape à ordem simbólica, própria da linguagem. O sujeito-enunciador, por sua vez, 

constrói sempre imagens imaginárias na tentativa de alcançar o real impossível pela ordem 

simbólica. Essas imagens podem ser de si mesmo, do outro (interlocutor), do Outro, do discurso, da 

“coisa” que é nomeada. As palavras, assim, nunca alcançam satisfatoriamente a tarefa de nomear o 

real nem de designá-lo. A manifestação linguística dessa parte do fenômeno representa: (i) dúvida 

quanto à enunciação, com verbos no futuro do pretérito ou futuro do presente e retomada do termo 

(exemplo [13]); (ii) anulação de sentido, construída através do verbo dizer ou chamar e advérbio de 

negação (exemplo [14]); (iii) explicitação da imperfeição do sistema linguístico, em expressões do 

tipo “...se é que se pode usar esse termo...”, “...na falta de algo melhor...”, “...entre aspas...”, 

“...provisoriamente...” (exemplos [18] e [19]), entre outras. A diversidade de figuras linguísticas 

nas quais esse fenômeno se nos apresenta é imensa. A própria Authier-Revuz (1998, p. 24) coloca 

essa questão explicando que as formas de não coincidências das palavras com as coisas 

 

aparecem, de forma notável, por um lado, no plano dos fenômenos 

“tratados”, reflexivamente, pelos enunciadores, entre outros, a metáfora, o 

neologismo, o eufemismo e a hipérbole, e um conjunto de oposições 

gramaticais (finitude, número, tempo, modo...) muito raramente em causa 

nos outros campos de não coincidência e, por outro lado, no plano das 

formas de glosa, a importância particular da modalização explícita que 

apresenta uma encenação complexa de recursos modais da língua 

(modalidade de enunciação, polaridade afirmativa/negativa, auxiliares 

modais, modos e tempos com valor modal, advérbios, subordinadas...). 

 

 

 



75 

[16] 

“A gramática gerativa nasce num contexto específico e se desenvolve de 

uma forma tal que, se não inusitada, eu diria, pelo menos, ousada”. 

(CHOMSKY) 

[17] 

“é justamente essa ‘liberdade’ de pesquisa pouco criteriosa que eu não 

chamaria de linguística”. 

(CHOMSKY) 

[18] 

“Suponho que exemplos onde um item lexical novo, que vou chamar 

provisoriamente de não negras, desafiam, mesmo que ainda 

timidamente...” 

(Linguagem em (dis)Curso. Texto 06) 

[19] 

“As teses desse autor me seduziram e me levaram a ler trechos de As 

palavras e as coisas e os textos de uma antologia de textos estruturalistas. 

Todos eram “anti-humanistas”, se é que o termo se aplica, e eu achava 

difícil (de fato, impossível) argumentar contra eles...” 

(Linguagem em (dis)Curso. Texto 08) 

 

d) Não coincidência das palavras consigo mesmas 

 

As não coincidências das palavras consigo mesmas remetem aos fenômenos próprios do 

sistema linguístico, da polissemia e da homonímia, que ocasionam, com frequência, distúrbios de 

compreensão, interferências interpretativas e “equívocos do dizer”, são definidas com base no 

conceito de lalangue e analisadas pela perspectiva linguístico-psicanalítica. Aparecem no discurso, 

pontualmente, com expressões que produzem (i) fixação de um sentido e negação de outro: “...no 

sentido de... e não no sentido de...”; (ii) desculpas e reservas em relação ao termo empregado: “não 

sei se o termo se aplica...”; “...na falta de um termo melhor...”; (iii) inclusão/extensão de sentido: 

“...no sentido próprio e no sentido figurado...”, “em todos os sentidos do termo...”, “...em toda a 

extensão da palavra”, e (iv) consideração sobre a palavra empregada demonstrando certa coerção 

ou receio: “...é o caso de dizer...”; “...a palavra é ambígua...”; “...essa palavra não define com 

exatidão...”. Vejamos alguns exemplos: 
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[20] 

[...] ser impossível atribuir-lhes um referente se não conhecemos como 

participantes, ou testemunhas, os actantes e o âmbito espaço-temporal da 

enunciação. 

(ReVEL. Texto 01) 

 

[21] 

[...] o mais importante é levar em conta a diferença fundamental entre 

gêneros primários, ou simples, e secundários, ou complexos. 

(ReVEL. Texto 05) 

 

 

[22] 

A etnografia crítica refere-se ao processo reflexivo de escolha entre 

alternativas conceptuais e de julgamento de significados e métodos, 

principalmente para desafiar a pesquisa e o monitoramento, ou 

policiamento, entre outras formas da atividade humana. 

(D.E.L.T.A. Texto 05) 

 

 

[23] 

A noção de mestiçagem, ou mistura impura, remete à questão do 

hibridismo cultural, própria do mundo pós-colonial, em que as diferentes 

culturas constituem, [...] 

(D.E.L.T.A. Texto 06) 

 

3.2.2 As Figuras do Bem Dizer 

Os modos de representação enunciativa metonimicamente modalizado por meio das figuras 

do bem dizer é, segundo Authier-Revuz (1998, p. 54), um “jogo inerente à língua – cuja 

representação explícita como parte beneficiada do dizer de X é o que afirma o “bem” nesse dizer”. 

Essas figuras aparecem no discurso sob dois formatos: por um lado, pontuam o modo do 

dizer, a maneira encontrada pelo enunciador para demonstrar que a modalidade da enunciação é 

apropriada ao evento discursivo e, por outro lado, refletem a escolha “correta” das palavras 

empregadas. 
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Authier-Revuz (1998) agrupou as figuras do bem dizer em quatro categorias: (a) o dizer de 

acordo com a intenção, que expressa a intencionalidade subjetiva, a responsabilidade individual 

pelas escolhas discursivas; (b) o dizer de acordo com as leis do dizer, que coloca em jogo o 

protocolo da enunciação ou o ritual discursivo; (c) o dizer como ato pessoal, que mostra o sujeito 

que assume a responsabilidade por sua enunciação, colocando-se como fonte – provisória ou 

iniciante – da nomeação; e (d) o dizer preenchido pelo equívoco, no qual o sujeito mostra, apesar 

do perigo do inesperado, o jogo do acaso em que enunciador, enunciado e destinatário se encontram 

de modo feliz. 

É preciso aqui apontar que essas figuras já apontam, embora a autora nunca tenha se 

posicionado assim, para uma expressão mais retórica, mais argumentativa, portanto, da 

metaenunciação. Foi fazendo interpretações como esta que decidimos tentar oferecer uma nova 

perspectiva para tratar a metaenunciação. 

 

 

a) O dizer de acordo com a intenção de dizer 

 

O encontro realizado da representação do Um na enunciação suspende, temporariamente, a 

ameaça da dispersão desencadeada pela heterogeneidade constitutiva da linguagem, na medida em 

que, ao mesmo tempo, desvela a suspeita da não coincidência no dizer, também protege o 

enunciador da invasão indesejada dos tipos de outros que a enunciação comporta e anuncia a 

intencionalidade da escolha das palavras como que reafirmando a ilusão de controle sobre a 

enunciação. Esse fato aponta para uma intencionalidade no uso das funções metaenunciativas e não 

generalizante inconsciente como propõe Authier-Revuz. 

Esse encontro feliz entre a intenção do dizer e o dizer efetivamente realizado materializa-se 

nas formas de confirmação plena ou enfática do repetir de um termo X e remete a uma resposta 

necessária à negociação obrigatória e ininterrupta entre o enunciador e suas enunciações, sem a qual 

a realização da comunicação seria, no mínimo, impraticável. 

Um dizer de acordo com a intencionalidade do enunciador protege-o contra um lapso de 

recepção virtual ou imaginado, mas não efetivamente produzido pelo sujeito em fórmulas como 

“X, eu disse realmente X” ou “X, você não está enganado, eu disse: X”. Essas figuras de bem dizer 

mostram que “a confirmação não vem dissipar uma dúvida real do destinatário quanto ao que ele 

percebeu, mas simular retoricamente uma resposta a uma dúvida fictícia” (AUTHIER-REVUZ, 

1998, p. 56). 
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De outro modo, a intenção do dizer se materializa também na negação do erro do 

enunciador, como a intenção plenamente realizada ou, por outro lado, como a intenção não 

realizada em fórmulas em que o enunciador pronuncia “Eu não estou enganado ao dizer X” , “Sim, 

é isso que eu estou dizendo” ou “Não é X que eu queria dizer” 

O dizer da intenção subjetiva evidencia o caráter reflexivo da escolha dos termos 

empregados na enunciação ou no modo de enunciar com funções de demonstrar o dizer verdadeiro 

– em fórmulas como “Eu disse verdadeiramente X” -, assumir plenamente o dizer - “X, eu disse X 

mesmo” -, insistência enfática ou destaque - “X, eu sublinho”, “X, destaque meu” - adesão plena 

ao dizer - “Você diz X, eu digo Y”-, explicitação da intencionalidade visada - “Eu digo X 

propositalmente/de propósito” -, escolha amadurecida - “Eu peso minhas palavras”-, e escolha 

precisa - “X, é a palavra exata”. 

A intencionalidade subjetiva demonstrada na enunciação mostra um sujeito que se esforça 

para manter o controle discursivo, um sujeito que veicula os sentidos que deseja veicular, 

expurgando da enunciação os entraves não coincidentes que podem eventualmente aparecer. As 

figuras da intenção do dizer, ao passo em que restauram o Um da enunciação, lembram aos 

partícipes do ato enunciativo da ameaça constante da dispersão promovida pela heterogeneidade 

própria do sistema, isto é, apesar de deixado de fora, o não-Um marca sua presença ou (re) afirma 

sua existência dizendo “Eu permaneço aqui”. 

 

b) O dizer de acordo com as leis do dizer 

 

A enunciação, em todas as suas dimensões, exige o cumprimento de regras socioculturais 

para a sua efetivação e, mais que isso, para o seu sucesso. Foucault nos fala em protocolo da 

enunciação instaurado como acordo mútuo entre os sujeitos que deve ser observado e seguido, e 

Pêcheux nos fala sobre o ritual discursivo. 

Em última análise o dizer “confirmado como real, como intencional, é, além disso,  

legitimado como Um, sem distância interna. O ato singular de nomeação é dado como não “se 

distinguindo” da norma consensual” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 61), isto é, o dizer precisa ser 

legitimado pelas regras de conduta enunciativa, pelo protocolo da enunciação. 

Esse dizer de acordo com as leis do dizer é efetivado por meio da modalidade deôntica da 

permissão que põe em funcionamento a nomeação admissível e a nomeação obrigatória, que se 

materializa em fórmulas que oscilam entre a coerção do verdadeiro e a coragem de dizer o nome 

verdadeiro. 
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A nomeação admissível, aquela do “que se pode chamar X” é manifesta por meio do 

auxiliar modal poder no indicativo afirmativo, pelo verbo chamar com sujeito nós (nesse caso, 

temos a injunção de vozes entre enunciador e destinatário que legitima o dizer por meio da 

condescendência do outro), ou por formas pronominais na voz passiva, e é sempre “a resposta 

formulada de uma avaliação positiva da nomeação como conforme ao funcionamento normal, 

consensual da relação palavra-coisa” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 61). 

Já a nomeação obrigatória, como o próprio nome diz, evidencia um enunciador que respeita 

as leis da enunciação em fórmulas como “É preciso dizer/chamar X”, expressões que denotam o 

bloqueio a todas as demais formas possíveis de nomeação, negando peremptoriamente a 

manifestação do heterogêneo e afirmando a condição de Um da nomeação. Por outro lado, essas 

expressões deixam entrever uma dimensão coerciva da nomeação, do verdadeiro, do real, de modo 

que, se a verdade é coerciva, o sujeito não é absolutamente livre em suas escolhas enunciativas. 

Diferentemente, na coragem em expressar o nome verdadeiro na enunciação, percebemos 

um sujeito mais consciente, mais senhor da sua vontade do dizer em fórmulas que conclamam a 

audácia do dizer ou insinuam sub-repticiamente, por meio de perguntas retóricas como “Tem outro 

nome para X?”, o apelo para restaurar o Um na enunciação, em negação dos modos de expressão. 

As leis do dizer e sua presença na enunciação ao mesmo tempo em que deixam o sujeito 

coagido, subjugado a um sistema, barrado pela ordem discursiva e obrigado a pronunciar-se de 

acordo, também servem para que o sujeito subverta o próprio sistema coercivo porque as leis 

exigem a justificação, parcial ou plena, do dizer efetivado. 

 

c) O dizer como ato pessoal 

 

Das figuras do bem dizer, as que mais evidenciam um sujeito desesperado por restaurar o 

Um da enunciação são as de nomeação como ato pessoal. Paradoxalmente, é também a figura que 

mais denuncia o lapso do sistema, a falha constitutiva, a falta de. 

Observar a enunciação como ato de nomeação pessoal e de responsabilidade individual 

é uma outra tendência que, para além de sua intencionalidade, a nomeação é representada 

como oriunda de um modo “um” do dizer: não mais da nomeação legitimada por estar de 

acordo com o permitido – relativamente ao jogo admitido na relação palavra-coisa -, ou 

como obrigatório – a respeito da verdade -, isto é, pelas instâncias exteriores à enunciação, 

e na dependência das quais esta representa, mas a de uma nomeação “legitimada” se se quer 

assumir plenamente, ela mesma, em sua dimensão de ato cumprido pelo sujeito enunciador. 

O dizer de X não é representado como coincidindo com o permitido ou com o prescrito que 

lhe confere, do exterior, uma validade, mas como identidade com uma decisão do 

enunciador, apontando, no instante, de modo simultaneamente soberano e frágil, “exposto” 

- sem o abrigo dos exteriores que “garantem” -, um nome sobre uma coisa. Aparecem aqui 

em uma espécie de solidão e de responsabilidade do “eu” nomeando uma coisa em sua 

singularidade, isto é, não ainda nomeada, uma dimensão de batismo cumprido, em seus 

riscos e segundo o seu desejo. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 69) 
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 Essa representação da forma unívoca do dizer, em contraponto com as figuras do bem dizer 

discutidas precedentemente, são definidas com base na distinção “interior” versus “exterior” à 

enunciação. Nas figuras que remetem à intencionalidade do dizer e no dizer de acordo com as leis 

são os exteriores – a verdade e o obrigatório – que abrigam o enunciador, protegendo-o contra a 

invasão do heterogêneo. Como ato pessoal, escolha individual, o dizer é abandonado pelos 

exteriores, protegido tão-somente pela decisão intransferível que o sujeito se arroga. A soberania 

subjetiva em nomear por decisão pessoal cobra como preço expor a fragilidade do sistema que falha 

em sua dimensão designativa, abandonando o sujeito à solidão discursiva, sem apoios exteriores. 

As formas do dizer como ato pessoal abrigam-se sob as modalizações de nomeação pelo 

batismo e as modalizações designativas de caráter sufragista. A nomeação pelo batismo pode 

implicar ou não o enunciador: fórmulas como “que se chama X” em oposição a “que eu proponho 

chamar X” - no jogo entre o impessoal e o pessoal de primeira pessoa – mostram o grau de 

comprometimento do enunciador com sua enunciação ou, em outras palavras, a coragem do sujeito 

em assumir ou não a responsabilidade pelo dizer. Expressões como “eu ouso dizer X” ou “eu 

gostaria de dizer X” também devem ser colocadas na rubrica das figuras do dizer como ato pessoal 

porque delas emerge um sujeito que não se furta à necessidade do dizer ou que enuncia aquilo que 

ele deseja verdadeiramente dizer. 

As figuras de designação de caráter sufragista são aquelas que funcionam como uma 

dimensão de dizer iniciante, “visando a um referente cuja singularidade requer a produção de uma 

nomeação específica, não “disponível” no conjunto de nomeações estabelecidas” (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p. 73), nesse caso, há por parte do enunciador uma vontade de nomear explorando o 

caráter polissêmico ou combinatório dos termos. Instaurar explicitamente, na enunciação, um 

processo de nomeação requer, no mais das vezes, justificações, comentários, reformulações que 

expliquem o “batismo” proposto. 

 

d) O dizer preenchido pelo equívoco 

 

Ao lado das figuras que funcionam com base na confirmação da intencionalidade do dizer, 

ou quando a intencionalidade se refere ao respeito aos limites do receptível ou quando o jogo do 

intencional demonstra a submissão às leis do dizer e ao verdadeiro, ou ainda quando a intenção do 

dizer se expressa por meio da soberania criadora – de fórmulas enunciativas evocadas anteriormente 

–, aparecem as formas do dizer que expressam a “adesão do enunciador a seu dizer: o X, é o caso de 

dizer, que coloca o “bem dizer” sob o reino de um acaso que o enunciador recebe em seu dizer, 

aquele, em X, de um outro sentido, de um sentido a mais, pelo qual, além do sentido escolhido por 
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ele em X, o equívoco da língua (polissemia, homonímia, trocadilho...) oferece-lhe a surpresa bem-

vinda” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 75). 

Nosso propósito é demonstrar que, apesar de parecer incompatível com a noção de um 

sujeito intencional do dizer, já que essas figuras são do jogo do acaso e do equívoco, portanto para 

além do nível de qualquer controle proposital, as figuras cujo dizer é preenchido pelo acaso 

expressam um sujeito que tira proveito da ocasião, agregando a possibilidade que lhe foi 

apresentada, pois o acaso produz “um dito melhor que seu querer dizer, o enunciador “realizado” 

pelo que, em suas palavras, escapa-lhe, dizendo melhor o que ele não sabia dizer” (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p. 77), isto é, o dizer do encontro com o acaso, ao invés de fazer o sujeito mergulhar 

num ambiente constrangedor de falta de controle sobre sua enunciação, coloca-o na posição de 

investimento enunciativo, pois, ao expressar-se de um modo X e ao encontrar o acaso, conduz esse 

acaso para dele obter retorno. Essas figuras do caso de dizer, de acordo com Authier-Revuz (1998, 

p. 77-78), 

 

representam um eu intencional cujo querer se cruza nas instâncias do poder, do dever..., 

passa-se então àquela do “presente” inesperado de um bem dizer oferecido ao enunciador 

por uma língua que joga: presente que é o de um encontro, de ocasião - “o caso” - entre tal 

particularidade do real a nomear e o jogo inassinalável, no “avesso” das palavras, dos 

equívocos da “alíngua” [“lalangue”], encontro imprevisto, singular, que faz brotar no 

coração – significante – da nomeação escolhida a faísca de uma outra palavra ou de um 

sentido a mais cujo acaso bem-vindo vem, para o enunciador que o recebe, duplicar a sábia 

adequação do primeiro. 

 

 As formas de expressão da heterogeneidade enunciativa apresentadas nessa sessão, tanto as 

modalidades das não coincidências do dizer, como as figuras do bem dizer são instrumentos 

discursivos por meio dos quais o sujeito se coloca no jogo enunciativo da interação linguística, 

interação que se dá tanto entre sujeitos como entre o enunciador e o sistema, entre o enunciador e o 

real. 

No capítulo subsequente, apresentaremos a Teoria da Argumentação no Discurso e sua 

possível articulação com a noção da heterogeneidade enunciativa para, posteriormente, tentar forjar 

uma interpretação da modalização autonímica como recurso retórico-argumentativo do discurso. 
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CAPÍTULO 4 

A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO - TAD 

 

 

 

A abordagem discursiva da argumentação toma como princípio a concepção 

sociointeracional da linguagem, que coloca os interlocutores em interação durante o processo de 

discursivização. A Teoria da Argumentação no Discurso (TAD) é tomada, portanto, como prática 

social gestada no âmago da ação humana que emerge em nossos atos comunicativos. 

Discutiremos, a seguir, o campo teórico da TAD, os pressupostos básicos, os conceitos 

fundamentais e as técnicas argumentativas descritas por Perelman e Tyteca (1996), principalmente, 

mas levando em conta também os estudos de Reboul (1998), Charolles (1980), entre outros. 

 

 

4.1 Questões Preliminares 

 

A retórica tem suas origens na Grécia Antiga, quando Aristóteles (2000) definiu dois modos 

básicos de raciocínio: demonstração analítica e argumentação dialética. O primeiro modo de 

raciocínio deu origem à lógica formal e, posteriormente, ao pensamento cartesiano de Descartes; 

por esse viés, duas premissas básicas – A e B – conduzem, necessariamente, a uma conclusão – C –; 

a proposição inicial é, portanto, evidente por si mesma, não havendo espaço para o contraditório. 

O segundo modo de raciocinar deu origem à Retórica; esse tipo de raciocínio parte de uma 

proposição inicial possível (ou admitida como provável), justificada por meio de enunciados 

aceitáveis ou admissíveis como verdadeiros para se chegar a uma conclusão verossímil. Assim, a 

Retórica Clássica é colocada por Aristóteles (2000) no campo das possibilidades, do possível, do 

verossímil. 

Sem adentrar o campo do discurso do historicismo teórico, a Retórica, ao longo dos séculos, 

passou por inúmeros processos e retrocessos. Depois de Aristóteles, os sofistas (principalmente 

Protágoras) deram outros usos à retórica até reduzi-la ao aspecto do ornamento vazio, utilizado para 

mascarar as verdadeiras intenções discursivas, e por muito tempo a própria expressão do termo 

“retórica” conjurava uma conotação negativa de engano e engodo discursivo. 

Por essa razão, os estudos sobre retórica foram, anos sem conta, negligenciados e esquecidos 

pelos teóricos e acadêmicos das mais variadas áreas do conhecimento. Somente na metade do 
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século XX foi que a retórica foi reabilitada no universo acadêmico quando Perelman e Tyteca 

(1996) publicaram o Tratado da Argumentação: a nova retórica, despertando o interesse, primeiro, 

na área do direito e, posteriormente, na linguística, no marketing, na publicidade e na propaganda. 

Esse estudo é considerado como o marco fundador da TAD, cujo pressuposto fundamental 

diz que 

 

quando se trata de argumentar, de influenciar, por meio do discurso, a intensidade de 

adesão de um auditório a certas teses, já não é possível menosprezar completamente, 

considerando-as irrelevantes, as condições psíquicas e sociais sem as quais a argumentação 

ficaria sem objeto ou sem efeito. Pois toda argumentação visa à adesão dos espíritos e, por 

isso mesmo, pressupõe a existência de um contato intelectual. [grifos do autor] 

(PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 16) 

 

Argumentar é, portanto, levar o interlocutor a acreditar em algo (a tese proposta) por meios 

discursivos baseados em condições de verossimilhança, assim como o ato argumentativo exige que 

sua produção leve em conta as condições sociais nas quais a argumentação estará inserida, como 

também as condições psíquicas dos envolvidos na discussão – orador e auditório –, de modo que 

argumentar é, caracteristicamente, um ato sociocognitivo complexo. 

No que se refere às condições sociais, é preciso que o enunciador esteja atento aos rituais 

exteriores ao discurso, isto é, à situação discursiva propriamente dita e materialmente imposta: o 

lugar (geográfico e físico), o tipo de público a quem se destina, sua faixa-etária, seu nível social etc. 

Quanto às condições psíquicas, estas dizem respeito aos limites da receptividade que devem 

ser observados pelo orador com base nas emoções que o auditório expressa, ao mesmo tempo em 

que deve demonstrar que está disposto a aceitar certas condições prévias estabelecidas para que ele 

seja ouvido. 

Charolles (1999, p. 14) afirma que o discurso argumentativo possui uma conduta discursiva 

própria e que esta, por sua vez, caracteriza-se pelos seguintes aspectos: 

 

(i) tem lugar numa situação: situação de argumentação (S); (ii) engaja participantes (P) 

individuais e coletivos, que assumem papéis específicos de: (a) agente argumentador (Ar), 

que é o autor da conduta; (b) paciente argumentatário (At), que é o visado pela conduta; 

(iii) estabelece-se sobre um objeto ou campo problemático; (iv) visa a um fim (F) ou 

objetivo, que é a adesão do argumentatário a uma tese ou conclusão. A adesão supõe uma 

transformação do papel do argumentatário de paciente em agente ativo da modificação de 

suas convicções; (v) exige da parte do argumentador a utilização de meios ou instrumentos 

que são os argumentos (A). 

 

 

Na esteira de Feltes (2003), não concordamos com o fato de o argumentatário ser colocado 

como paciente da argumentação, uma vez que, ao assumir os postulados de Bakhtin para a 

caracterização da linguagem humana e seu aspecto interacional, assumimos que não há, 
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efetivamente, paciente no ato de linguagem. Além disso, o próprio Charolles nesse mesmo texto 

define a argumentação com base no princípio da discutibilidade das teses, isto é, ao argumentatário 

é sempre dado o direito do contraditório. 

Perelman e Tyteca (1996, p. 50), embora não utilizem os termos 'agente' e 'paciente' para 

definir o papel discursivo dos envolvidos num ato argumentativo, explicam que 

 

o objetivo de toda argumentação [...] é provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses 

que se apresentam a seu assentamento: uma argumentação eficaz é a que consegue 

aumentar essa intensidade de adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação 

pretendida (ação positiva ou abstração) ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a 

ação, que se manifestará no momento oportuno. 

 

Conforme esses postulados preliminares, o ato de argumentar é essencialmente convencer o 

outro, num processo dialético-interacional em que a validade das ideias defendidas é testada ao 

passo que se tenta persuadir o interlocutor a aceitar a tese proposta. Entendida desse modo, a 

argumentação é uma estratégia de interação (BAKHTIN, 2003) por estabelecer um contato 

intelectual entre um orador, seu auditório e os ecos dos discursos que circulam no meio social. 

Caracterizada como um contato intelectual que visa à adesão, o ato argumentativo leva o 

orador a adaptar-se a seu auditório, adaptar-se, no sentido retórico-argumentativo, não quer dizer 

que o orador renuncie a suas crenças, antes ele expõe suas crenças, sem, contudo, ferir ou ofender 

as crenças de seu auditório, crenças estas que podem nem sempre coincidir. Adaptar-se também se 

refere a questões linguísticas e discursivas e ao respeito às dimensões socioculturais do auditório. 

Perelman e Tyteca (1996) descrevem dois tipos de auditório: o universal e o particular. A 

diferença entre esses dois conjuntos de auditórios está no nível de controle de variáveis que o orador 

possui. Essas variáveis irão caracterizar, para o orador, o grupo social a que ele se dirige, facilitando 

a adaptação das proposições argumentativas, e dizem respeito a faixa-etária, nível social, grau de 

instrução, sexo, crenças, e toda informação que possa deixar o auditório mais ou menos 

homogêneo. 

O auditório universal “é constituído por cada qual a partir do que sabe de seus semelhantes, 

de modo a transcender as poucas oposições de que tem consciência” (PERELMAN E TYTECA, 

1996, p. 37). O auditório universal pode ser, portanto, a humanidade inteira ou a população de um 

país ou um grupo maior como “homens adultos da classe média” ou “todas as mulheres etc. Numa 

argumentação destinada a um auditório universal considera-se a intencionalidade do orador 

pressupondo que ele sabe a quem deseja dirigir-se. É evidente que o orador não tem, 

necessariamente, controle da divulgação de seu discurso, que pode, eventualmente, transcender as 
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fronteiras a que ele se propôs, justamente por isso a necessidade de adaptar-se para que seus 

argumentos não sejam voltados contra si. 

O auditório particular pode ser constituído de uma única pessoa ou de um grupo menor cujas 

variáveis são mais ou menos homogêneas e conhecidas do orador. Apesar de parecer que 

argumentar para um auditório particular seja mais fácil, Perelman e Tyteca (1996, p. 34) advertem 

que 

 

toda argumentação que visa somente a um auditório particular oferece um inconveniente, o 

de que o orador, precisamente na medida em que se adapta ao modo de ver de seus 

ouvintes, arrisca-se a apoiar-se em teses que são estranhas, ou pelo menos francamente 

opostas, ao que admitem outras pessoas que não aquelas a que, naquele momento, ele se 

dirige. 

 

Outra questão preliminar é a distinção entre os termos ‘convencer’ e ‘persuadir’ 

frequentemente tomados como sinônimos. Tecnicamente, Perelman e Tyteca (1996, p. 30; 31) 

propõem uma diferença fundamental. Para eles, 

 

para quem se preocupa com o resultado, persuadir é mais do que convencer, pois a 

convicção não passa da primeira fase que leva à ação. [...] Em contrapartida, para quem está 

preocupado com o caráter racional da adesão, convencer é mais do que persuadir. [...] 

Propomo-nos chamar persuasiva a uma argumentação que pretende valer só para um 

auditório particular e chamar convincente àquela que deveria obter a adesão de todo ser 

racional. 

 

 

Essa distinção traz à tona o jogo entre razão e emoção e a relação entre crer e agir. A rigor, 

não há discurso exclusivamente racional, já que todo ato de linguagem comporta um componente 

afetivo-emocional e, por outro lado, há uma diferença entre levar o outro a crer em algo e levar o 

outro a fazer alguma coisa. 

Quanto à oposição razão versus emoção, Reboul (1998) propõe que os discursos orientados 

com argumentos baseados em condições emocionais são discursos persuasivos, ao passo que 

discursos com argumentação baseada em condições racionais são discursos convincentes. Por sua 

vez, quanto à relação entre crer e agir, Reboul (1998) coloca que a argumentação, em si mesma, não 

pretende levar o interlocutor a realizar nenhuma ação, no entanto, é praticamente impossível 

desvincular crer de agir, já que, em última análise, o orador sempre espera algum tipo de ação 

advinda do processo argumentativo. 

Igualmente preliminar é a questão dos conceitos de ethos, pathos e logos, que são tomados 

como pressupostos de linguagem, isto é, em toda manifestação linguística esses elementos estão, de 

um modo ou de outro, presentes. Perelman e Tyteca (1996) pouco se pronunciam sobre essas 
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noções, embora as considerem como elementos constitutivos da argumentação, mantendo-se fiéis 

aos princípios da retórica aristotélica. 

Charaudeau (2008) e Sukiennik (2008) dão maior atenção a essas noções demonstrando 

como o ethos e o pathos são fundamentais na construção do logos, isto é, como influenciam no 

resultado da argumentação. Por essa razão, a exemplo de como procedem os analistas do discurso, 

tomaremos aqui as noções de ethos e pathos como estratégias argumentativas e não apenas como 

pressupostos de linguagem, portanto, discutiremos essa questão particular quando tratarmos das 

técnicas argumentativas.  

Além dessas questões preliminares, Perelman e Tyteca (1996, p. 16; 17) advertem que 

 

existem condições prévias para a argumentação: a pessoa deve, notadamente, conceber-se 

como dividida em pelo menos dois interlocutores que participem da deliberação. [...] O 

mínimo indispensável à argumentação parece ser a existência de uma linguagem em 

comum, de uma técnica que possibilite a comunicação. [...] Em nosso mundo 

hierarquizado, ordenado, existem geralmente regras que estabelecem como a conversa pode 

iniciar-se, um acordo prévio resultante das próprias normas da vida social. 

 

 

Como podemos notar, os autores demonstram que uma argumentação eficiente é aquela que 

preenche certas condições e segue determinadas técnicas. As condições prévias de que falam os 

autores são: a) o acordo prévio e b) os lugares da argumentação (ou os lugares, em sentido 

abstrato, de onde parte o orador); as técnicas argumentativas são as estratégias de enunciação que 

visam ao convencimento. Perelman e Tyteca (1996) apresentam quatro grupos de técnicas 

argumentativas: (i) os argumentos quase lógicos: a) de contradição, b) por identidade e definição, 

por analiticidade e tautologia, c) a regra de justiça, d) de reciprocidade, e) argumentos de 

transitividade, de inclusão e de divisão, f) argumentos de comparação; (ii) argumentos baseados 

na estrutura do real: a) as ligações de sucessão; e b) as ligações de coexistência; (iii) argumentos 

que fundam a estrutura do real: a) fundamento pelo caso particular (exemplo, ilustração e do 

modelo/antimodelo) e o raciocínio pela analogia; e (iv) os argumentos por dissociação das 

noções: aparência/validade, meio/fim, individual/universal etc. 

As técnicas colocadas nos três primeiros grupos estão calcadas na associação de noções, já o 

quarto grupo é fundamentado na dissociação das noções. Souza, Pereira e Alves (2009, p. 3) dizem 

que “o processo argumentativo está situado num contexto social e histórico operado pela ideologia, 

tendo em vista que a intencionalidade de um discurso nem sempre estar (sic) condicionada à 

vontade própria do falante/escritor […]. Assim, todo discurso se constitui no processo dialógico e 

pretende, em última instância, convencer seus possíveis interlocutores”. 
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4.1.1 As Condições Prévias: o acordo e os lugares da argumentação  

 

Para Perelman e Tyteca (1996) o acordo prévio são as proposições iniciais da argumentação 

que devem ser aceitas pelo auditório. Sem ele, a argumentação torna-se impraticável ou infrutífera. 

Consideramos, no entanto, que, mesmo durante o desenvolvimento da argumentação, o acordo entre 

orador e auditório estabelecido inicialmente pode ser reafirmado ou redefinido. 

Para os autores, o acordo é “o que é aceito como ponto de partida de raciocínios [...], esse 

acordo tem por objeto ora o conteúdo das premissas explícitas, ora as ligações particulares 

utilizadas, ora a forma de servir-se dessas ligações: do princípio ao fim, a análise da argumentação 

versa sobre o que é presumidamente admitido pelos ouvintes” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 

73). 

Há dois tipos de objetos que servem de acordo prévio: o real, que comporta os fatos, as 

verdades e as presunções, e o preferível, que comporta os valores, as hierarquias e os lugares do 

preferível. Para Perelman e Tyteca (1996), as premissas baseadas no real são mais propícias ao 

auditório universal, enquanto as premissas fundamentadas no preferível são melhor orientadas para 

auditórios particulares. 

Os objetos de premissas baseados no real, por um lado, agregam os fatos e as verdades, 

cujos limites classificatórios são tênues e, por outro lado, as presunções. Os fatos são definidos 

como dados concretos que se referem a uma realidade objetiva e dependem de sua condição de 

verificação, no entanto, Perelman e Tyteca (1996) são sensíveis ao entendimento de que, 

dependendo da cultura, do lugar geográfico, das crenças e dos valores filosóficos de um grupo, 

determinados fatos possuem maior ou menor grau de aceitação. Para os autores, “os fatos que são 

admitidos podem ser quer fatos de observação – e esta será, talvez, a fração mais importante das 

premissas –, quer fatos supostos, convencionais, fatos possíveis ou prováveis” (PERELMAN e 

TYTECA, 1996, p. 77). 

As verdades, por sua vez, são entendidas como conjuntos ou sistema inter-relacionados de 

fatos: “designar-se-ão de preferência com o nome de verdades sistemas mais complexos, relativos a 

ligações entre fatos, quer se trate de teorias científicas ou de concepções filosóficas ou religiosas 

que transcendem a experiência” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 77). Como fica claro, as 

verdades, como premissas admissíveis e pontos de partida da argumentação, dependem quase que 

exclusivamente do conhecimento que o orador dispõe do auditório, isto é, para promover a adesão 

de uma tese a partir de uma verdade, o orador precisa estar ciente das concepções defendidas pelo 

auditório. A argumentação discursiva 
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o mais das vezes, utiliza fatos e verdades (teorias científicas, verdades religiosas, por 

exemplo) como objetos de acordo distintos, mas entre os quais existem vínculos que 

permitem a transferência do acordo: a certeza do fato A, combinado com a crença no 

sistema S, acarreta a certeza do fato B, o que significa que admitir o fato A, mais a teoria S, 

equivale a admitir B. (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 78) 

 

O segundo grupo de premissas do acordo prévio baseados no real são as presunções e, de 

acordo com Perelman e Tyteca (1996, p. 79), “todos os auditórios admitem presunções”. A 

presunção baseia-se na ideia de que um enunciado, embora não expressando um fato objetivo da 

realidade concreta ou uma verdade aceita, refere-se a um dado possível enunciado em condições de 

verossimilhança. A presunção relaciona dois elementos cuja ligação, embora aparente, não é 

necessária, por exemplo: 

 

A presunção de que a qualidade de um ato manifesta a da pessoa que o praticou; a 

presunção de credulidade natural, que faz com que nosso primeiro movimento seja acolher 

como verdadeiro o que nos dizem e o que é admitido enquanto e na medida em que não 

tivermos motivo para desconfiar; a presunção de interesse, segundo o qual concluímos que 

todo enunciado levado ao nosso conhecimento supostamente nos interessa; a presunção 

referente ao caráter sensato de toda ação humana. (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 79) 

 

 

No nosso entender, caracterizar as presunções mostra o caráter pragmático do ato 

argumentativo, pois por meio delas evidencia-se o princípio de linguagem que Grice (1998) chamou 

de Princípio de Cooperação. Para este autor, todo ato de linguagem, a partir desse princípio é 

orientado para atender às máximas conversacionais, que são: as máximas da qualidade, da 

quantidade, da relevância e do estilo.  

Essas máximas se relacionam com as presunções já que, a partir do princípio de cooperação, 

os interlocutores admitem que aquilo que é dito é verdadeiro e que o orador dispõe de fatos ou 

verdades para justificar suas afirmações (máxima da qualidade); os interlocutores admitem também, 

cooperativamente, que os enunciados são potencialmente informativos (máxima da quantidade) e 

que essas informações são de interesse mútuo (máxima da relevância). Dito de outro modo, o 

estabelecimento do acordo prévio inerente a toda argumentação é, em última análise, a efetivação 

do princípio de cooperação da pragmática de Grice (1982). 

A segunda ordem de enunciados que se prestam a objetos do acordo prévio é baseada na 

estrutura do preferível. Nesse grupo se encontram os valores, as hierarquias e os lugares do 

preferível e são mais indicados para argumentações destinadas a auditórios particulares. 

Os valores são crenças e, como tais, possuem um caráter relativo, mas, em geral, dizem 

respeito àquilo que deve ser objeto de desejo ou de estima e podem ser concretos ou abstratos.  Os 

valores tidos como concretos estão vinculados a uma pessoa ou a um grupo determinado ou, ainda, 
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a um objeto particular; já os valores abstratos relacionam-se a algumas noções da cultura ocidental, 

tais como fidelidade, lealdade, solidariedade, disciplina etc. (PERELMAN e TYTECA, 1996). 

As hierarquias são, evidentemente, ligadas aos valores, pois se baseiam em conceitos como 

a superioridade dos homens sobre os animais ou dos deuses sobre os homens, ou ainda do ser 

humano sobre a coisa. Hierarquias abstratas podem ser convocadas para estabelecerem acordos 

prévios, tais como a superioridade do justo sobre o útil ou da causa sobre a consequência. 

Uma vez estabelecido o acordo prévio, o passo seguinte de qualquer argumentação é 

determinar o lugar do qual o discurso se desenvolverá, isto é, selecionados os valores, as hierarquias 

ou os fatos, é preciso fundamentá-los. Aristóteles (2000), em Tópicos, estabeleceu dois tipos de 

lugares: os lugares-comuns e os lugares-específicos. Na retórica aristotélica, os lugares-comuns 

serviam a todo tipo de fundamentação dialética e os lugares-específicos seriam próprios de uma 

ciência particular ou de uma filosofia. A tradição escolar do ensino da retórica transformou os 

lugares-comuns, por exercício de repetição, em enunciados desqualificados que nada acresciam ao 

desenvolvimento do discurso argumentativo. 

Perelman e Tyteca (1996) estudam os lugares estabelecidos por Aristóteles (2000) e a partir 

deles estabelecem dois lugares principais: os lugares da quantidade e os lugares da qualidade e 

outros tipos de lugares (lugares da ordem, do existente, da essência e da pessoa), que fundamentam 

os argumentos selecionados para a argumentação eficiente. 

Os lugares da quantidade são, segundo Perelman e Tyteca (1996, p. 97), “os lugares-comuns 

que afirmam que alguma coisa é melhor do que outra por razões quantitativas”, por exemplo, a 

escolha da maioria é preferível à escolha da minoria, um bem mais duradouro é preferível a um bem 

menos duradouro, um produto que serve a muitos é preferível a um produto que serviria somente a 

alguns, e assim sucessivamente. “Podemos considerar como lugares da quantidade a preferência 

concedida ao provável sobre o improvável, ao fácil sobre o difícil, ao que há menos risco de nos 

escapar” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 99). 

Os lugares da qualidade, por oposição aos lugares da quantidade, desprezam o benefício dos 

números. Fundamentar uma argumentação a partir dos lugares da qualidade é “mostrar que a 

unicidade de um ente ou de um objeto qualquer decorre da maneira pela qual concebemos nossas 

relações com ele” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 101), isto é, podemos convocar o valor do 

único, daquilo que é raro e original, não ordinário para contrapor ao múltiplo, ao corriqueiro, ao 

vulgar. A fundamentação de teses a partir dos lugares da quantidade tende a mostrar que, por 

exemplo, uma perda é irreparável, na medida em que sua existência é única e, justamente por isso, 

goza de um prestígio inegável. 
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Os outros lugares examinados por Perelman e Tyteca (1996) são os lugares da ordem, do 

existente, da essência e da pessoa. No entanto, esses autores reconhecem que, de maneira geral, 

todos os lugares poderiam ser agrupados nos dois primeiros tipos, e afirmam que examinar esses 

outros lugares é somente uma especificação dos primeiros. Os lugares da ordem sustentam que o 

anterior é superior ao posterior, isto é, as causas são superiores às consequências e os princípios 

superiores aos objetivos; os fatos são superiores às leis etc. 

Os lugares do existente afirmam a superioridade daquilo que existe em relação ao que é 

possível, do que é concreto em relação ao que é abstrato; o que é real é superior ao que é eventual e 

o possível é superior ao que é impossível. 

Uma fundamentação que coloque os argumentos nos lugares da essência será construída a 

partir de protótipos, ou seja, basear-se-á no elemento que melhor representa a categoria na qual a 

tese se enquadra, isto coloca em evidência a superioridade de alguns elementos em relação aos 

demais do grupo categorial a que ele pertence. Isso mostra que os lugares são, em primeira 

instância, pertencentes aos lugares da ordem, e, estes por sua vez, pertencentes aos lugares da 

qualidade. 

Por fim, os lugares da pessoa fundamentam os argumentos a partir de acordos prévios 

baseados nos valores, pois afirmam os vínculos entre a pessoa e sua dignidade, mérito, autoridade e 

autonomia. Isto é, os lugares da pessoa valorizam aquilo que é essencialmente o ser humano, suas 

qualidades mais importantes e suas características mais desejáveis. 

É preciso perceber que os lugares examinados por Perelman e Tyteca (1996) não são em si 

mesmos excludentes, isto é, os autores não mencionam a interação entre eles, a não ser para 

reconhecer que uns são derivados de outros ou a eles se vinculam por seu caráter definitório. No 

entanto, é possível afirmar que os discursos argumentativos, em geral, utilizam mais de um lugar 

durante o percurso da argumentação, e, no mais das vezes, um lugar pode ser convocado justamente 

para referendar argumentos trazidos a partir de um lugar diferente. Assim, defendemos a interação 

entre os lugares e sua interdependência para deixar a argumentação mais consistente e eficaz. 

 

4.2 As Técnicas Argumentativas 

 

O discurso argumentativo, assim como todo discurso, é um todo constituído de suas partes e 

se insere num contexto particular de uma situação social específica cujas condições de sua produção 

determinam, em parte, o seu efeito e o seu resultado. Perelman e Tyteca (1996) reconhecem os 

riscos de apresentar separadamente as chamadas ‘técnicas argumentativas’ sob a ameaça de se 

perder a articulação existente entre essas técnicas. Não obstante, para melhor compreendermos o 
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esquema da argumentação, faremos como os autores e apresentaremos separadamente as técnicas 

argumentativas sem, contudo, perder de vista o foco de que essas técnicas se articulam e se 

relacionam no conjunto que compõe uma argumentação. 

Como mencionado anteriormente, Perelman e Tyteca (1996) baseiam as técnicas 

argumentativas em dois conjuntos de base: a associação de noções e a dissociação de noções. As 

noções, tais quais expressam os autores, são, na realidade, “seleção visível de uma qualidade que se 

enfatiza e que deve completar nosso conhecimento do objeto” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 

143), ou seja: a argumentação é o discurso que visa à adesão dos espíritos a uma determinada tese, 

que é, portanto, o objeto do discurso. Esse objeto possui, evidentemente, defeitos e qualidades. 

Serão as qualidades que deverão ser enfatizadas, caso se queira defender o objeto ou, inversamente, 

serão os defeitos a serem enfatizados, caso se queira depreciá-lo. Assim, as noções nascem da 

qualificação que o orador faz dos objetos de seu discurso e “essas noções, enquanto seu emprego 

não suscita dificuldades, apresentam-se igualmente como dados nos quais se crê poder confiar, e 

nos quais se confia, de fato, eficazmente” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 147), servindo ao 

orador ora como compreensão do objeto da tese, ora como extensão desse objeto, permitindo ao 

orador construir teorias a partir da interpretação dos dados e do real para conduzir o auditório às 

possibilidades que as noções permitem elaborar. 

Associar noções é, portanto, selecionar dados correlatos e apresentá-los ao auditório como 

agregadores do sentido que se deseja expressar; por essa estratégia, o orador oferece possibilidades 

de interpretações dos dados selecionados unindo as qualidades que cada conjunto de dados possui. 

Por outro lado, dissociar noções é separar o conjunto de qualidades que cada grupo de dados 

comporta mostrando ao auditório suas individualidades, que devem ser compreendidas e 

focalizadas. 

A associação de noções comporta três grandes técnicas argumentativas, segundo Perelman e 

Tyteca (1996): 

 

(i) os argumentos quase lógicos, subcategorizados em:  

a) argumento de contradição,  

b) argumento por identidade e definição, por analiticidade e tautologia,  

c) regra de justiça,  

d) argumento de reciprocidade,  

e) argumentos de transitividade, de inclusão e de divisão,  

f) argumentos de comparação;  
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(ii) argumentos baseados na estrutura do real, realizados como: 

a) as ligações de sucessão, e  

b) as ligações de coexistência;  

 

(iii) argumentos que fundam a estrutura do real, nesta categoria estão incluídos: 

a) fundamento pelo caso particular (exemplo, ilustração e do modelo/antimodelo) e 

b) o raciocínio pela analogia; 

 

A dissociação de noções é, em si mesma, uma técnica argumentativa, a quarta apresentada 

por Perelman e Tyteca (1996), cujo fundamento é demonstrar a inexistência da relação entre dados 

como, por exemplo: aparência/validade, meio/fim, ato/pessoa, individual/universal etc. 

Na sequência, apresentaremos o que os autores discutem sobre essas técnicas 

argumentativas. 

 

4.2.1 Os Argumentos Quase-Lógicos 

 

Como o próprio nome sugere, a argumentação quase-lógica caracteriza-se por sua 

semelhança com os raciocínios da lógica formal, cujo princípio caracterizador é a organização do 

pensamento em estruturas matemáticas formais, expressas por meio de linguagens artificiais. Não 

obstante, a argumentação no discurso se dá em linguagem natural e, portanto, está sujeita a suas 

ambiguidades típicas; desse modo, esse tipo de argumentação é apenas aparentemente lógico, já que 

não são necessariamente demonstrações formais. Perelman e Tyteca (1996, p. 219) dizem que “em 

todo argumento quase-lógico convém pôr em evidência, primeiro, o esquema formal que serve de 

molde à construção do argumento, depois, as operações de redução que permitem inserir os dados 

nesse esquema e visam torná-los comparáveis, semelhantes, homogêneos”. 

Isto é, os moldes do pensamento formal servem ao orador como ponto de partida para a 

argumentação quase-lógica; o orador, neste tipo de argumentação, manterá uma postura discursiva 

de aparente demonstração formal, contudo, ao inserir dados (do real ou do preferível), num 

processo de redução, coloca seu discurso no ambiente da discussão dialética. 

Para Feltes (2003, p. 260), a argumentação quase-lógica é a mais propícia para 

superestruturar discursos argumentativos que visam a contrapor-se a uma tese em discussão, isto é, 

a argumentação quase-lógica é “ideal para o tratamento de discurso contra-argumentativos”.  

Os argumentos colocados nessa técnica são: a) argumento de contradição, b) argumento por 

identidade e definição, por analiticidade e tautologia; c) a regra de justiça, d) argumento de 
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reciprocidade, e) argumentos de transitividade, de inclusão e de divisão; e f) os argumentos de 

comparação. 

 

a) Argumento de contradição 

 

O argumento de contradição é frequentemente aplicado quando o orador deseja combater 

uma tese que vem sendo desenvolvida. Os enunciados podem ser asserções e suas negações e 

colocá-los juntos num mesmo sistema argumentativo é considerado uma incompatibilidade. 

Argumentar pelo contraditório é evidenciar as noções incompatíveis postas num mesmo 

aparelhamento por um orador. Perelman e Tyteca (1996, p. 222) dizem que, no caso do discurso 

fundado na contradição, “a argumentação se empenhará em mostrar que as teses combatidas levam 

a uma incompatibilidade, que nisso se parece com uma contradição, que ela consiste em duas 

asserções entre as quais cumpre escolher”. 

A incompatibilidade é resultante de dois princípios básicos: ou resulta da natureza das coisas 

tomadas como objeto da tese, e, neste caso, a incompatibilidade é evidente por si mesma, já que os 

enunciados associam noções que, por natureza, se repelem; ou, por outro lado, resultam da decisão 

humana. Nesse último caso, a incompatibilidade precisa ser ricamente justificada, pois o grau de 

formalismo lógico aplicado às noções que somente por decisão humana são incompatíveis diminui 

drasticamente. 

A incompatibilidade não é um princípio universal, isto é, dizer que duas noções são 

incompatíveis entre si depende da cultura e, em último caso, das circunstâncias nas quais o discurso 

é produzido, pois “a incompatibilidade é sempre relativa a circunstâncias contingentes, sejam estas 

constituídas por leis naturais, fatos particulares ou decisões humanas” (PERELMAN e TYTECA, 

1996, p. 223). 

Evidenciar as incompatibilidades no universo argumentativo para, a partir delas, construir 

uma argumentação traz para o orador o corolário de poder desenvolver sua contra-argumentação 

pelo ridículo. Uma argumentação é ridícula quando entra em conflito com uma afirmação aceita, 

sem a devida justificação. 

Perelman e Tyteca (1996) apresentam o argumento de contradição como o que melhor 

fundamenta uma contra-argumentação. No entanto, o argumento de contradição é muito utilizado 

quando o orador, antecipando-se a uma possível réplica, já expõe, ele próprio, as noções 

convocadas para o seu discurso que poderiam ser tomadas como incompatíveis, justificando-as em 

seus devidos contextos. Fazendo esse movimento discursivo, o orador, além de neutralizar seu 
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possível combatente, consolida os sentidos de seus enunciados, fortalecendo a possibilidade de 

adesão à tese proposta.  

O argumento de contradição é, em última análise, a melhor mostra da argumentação 

dialética, pois o que está na raiz do discurso argumentativo é o fundamento democrático de que toda 

tese proposta pode ser questionada, discutida, debatida e examinada por ângulos diferentes. 

É a existência do espaço para o exame do contraditório que diferencia os discursos 

autoritários da argumentação legítima19, que consiste justamente na possibilidade de resposta, 

caracterizando a argumentação como uma manifestação do caráter dialógico da linguagem 

(BAKHTIN, 2003), já que o ato argumentativo consiste em “fazer valer um ponto de vista, um 

julgamento, uma ideia […]. Admitir (ao menos o princípio de) a 'discutibilidade' do que se sustenta, 

deixar ao outro a possibilidade  (teórica?) de fazer à sua maneira e lhe conceder (nem que seja na 

aparência) o direito de responder por objeções, refutações” (CHAROLLES, 1999, p. 9 

 

b) Argumentos por identidade e definição, por analiticidade e tautologia 

 

O discurso é composto por elementos que constituem o seu objeto. Esses objetos são 

construídos a partir das noções convocadas para dar a esses objetos materialidade linguístico-

discursiva. Argumentar por identidade é relacionar esses vários elementos que constituem o objeto 

do discurso demonstrando a identificação entre eles. Há dois tipos de identificação que o orador 

pode propor em seu discurso: a identidade total entre as noções e a identidade parcial dos elementos 

postos sob análise. Para Perelman e Tyteca (1996, p. 238), “o procedimento mais característico de 

identificação completa consiste no uso de definições”. 

Esses autores afirmam que há quatro tipos de definições que devem ser levadas em conta 

pelo orador. São elas: as definições normativas, definições descritivas, definições de condensação e 

definições complexas. 

As definições estão relacionadas aos sentidos que se pretendem estabelecer com os termos 

empregados nos enunciados ou a suas fronteiras. Perelman (1999) trouxe a nossa atenção o fato de 

que  há diferenças entre “ter um sentido” e “dar um sentido”, pois, segundo este autor, “se o sentido 

é obra humana, e não a expressão de uma realidade objetiva, o principal perigo que se deve 

combater é o conflito das subjetividades, resultante da profusão de regras arbitrárias” 

(PERELMAN, 1999, p. 25). O problema é que não há maneira adequada de se evitar o 'conflito das 

                                                           
19  Ao usar a expressão “argumentação legítima” estamos nos referindo à possibilidade de discursos tidos como 

“argumentativos” serem, na verdade, discursos manipulatórios. Essa questão será examinada adiante quando 

apresentarmos a Teoria da Manipulação da Palavra, de Breton (1999). 
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subjetividades', uma vez que toda procedimento discursivo, argumentativo ou não, é consolidado na 

fundamentação subjetiva das escolhas discursivas, conscientes ou não, de seus propositores, o que 

confere às definições o caráter de escolha individual que precisa ser justificada para manter sua 

dimensão argumentativa. 

As definições normativas indicam o modo como se quer que uma palavra seja interpretada 

ou, dito de outro modo, a maneira pela qual um termo deve ser interpretado numa determinada 

situação discursiva, resultando num procedimento de 'regra'; funciona como se o orador dissesse 

que para chegar a bom termo a palavra empregada deve ser entendida de uma maneira específica e, 

naquele contexto, essa interpretação serve como regra em que orador e auditório assumem, 

silenciosamente, um compromisso interpretativo que deve ser seguido por todos. Levantamos a 

hipótese de que, neste caso, por exemplo, poderiam estar alguns procedimentos discursivos das não 

coincidências das palavras com as coisas, como nos exemplos a seguir: 

 

[24] 

[...], excluindo o texto histórico-social / (entendendo aqui história no 

sentido marxista) / mantido por Bakhtin e Kristeva em suas reflexões. 

(ReVEL. Texto 09) 

[25] 

A noção de intertextualidade é operacionalizada na medida em que se 

estuda o texto (escritura) em relação ao texto histórico-social e aos 

arquitextos / (no sentido genettiano) / que o precedem. 

(ReVEL. Texto 09) 

[26] 

Sobre a questão da classificação de cor / – classificação no sentido de 

Bourdieu, / conforme interpretação de Fairclough [...]. 

 

As definições descritivas levam em conta a polissemia característica do sistema linguístico 

da linguagem natural, pois “indicam qual o sentido conferido a uma palavra em certo meio, num 

certo momento” (PERELMAN E TYTECA, 1996, p. 239). Outra de nossas hipóteses é que as 

relações que estabelecemos aqui são com as não coincidências das palavras consigo mesmas, por 

seu aspecto de evidenciar a imperfeição do sistema linguístico. Vejamos esses exemplos:  
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[27] 

[...] ser impossível atribuir-lhes um referente se não conhecemos como 

participantes, / ou testemunhas, os actantes / e o âmbito espaço-temporal da 

enunciação. 

(ReVEL. Texto 01) 

 

[28] 

[...] o mais importante é levar em conta a diferença fundamental entre 

gêneros primários, / ou simples, / e secundários, / ou complexos /. 

 

 

Perelman e Tyteca (1996, p. 239) dizem que “as definições de condensação indicam 

elementos essenciais da definição descritiva” e que “as definições complexas combinam, de forma 

variável, elementos das três definições precedentes”, como nos exemplos anteriores, em que, ao 

passo que o agente argumentador apresenta sua escolha individual para o termo empregado, deixa 

para o argumentatário a opção de escolher entre outros termos da definição proposta. Para Perelman 

e Tyteca (1996, p. 241): 

 

o caráter argumentativo das definições fica patente quando estamos em presença de 

definições variadas de um mesmo termo de uma linguagem natural (ou mesmo de termos 

considerados equivalentes em diferentes linguagens naturais). Com efeito, essas definições 

múltiplas constituem, quer elementos sucessivos de uma definição descritiva – mas, então, 

o usuário de um termo deve fazer sua escolha entre elas –, quer definições descritivas 

opostas e incompletas, definições normativas ou de condensação que são incompatíveis. 

[…] O caráter argumentativo das definições se apresenta sempre sob dois aspectos 

intimamente ligados, mas que, não obstante, é preciso distinguir, porque concernem a duas 

faces do raciocínio: as definições podem ser justificadas, valorizadas, com ajuda dos 

argumentos; [ou] elas próprias são argumentos.  

 

Estabelecidas as definições de termos considerados equivalentes entre si, o passo seguinte 

no procedimento argumentativo é determinar as relações de analiticidade entre eles, que serão 

estabelecidas a partir do acordo prévio aceito entre orador e auditório, ou entre agente argumentador 

e argumentatário, que, por convenção, assumirão a possibilidade de as duas noções serem 

equivalentes entre si. Isto é, a analiticidade depende do nível de aceitação das definições propostas 

no discurso argumentativo. 

As analiticidades estabelecidas num discurso argumentativo podem trazer à luz certos 

enunciados considerados por muitos, principalmente entre os semanticistas, como tautologias.  

Esses últimos teóricos, sobretudo aqueles seguidores de Frege e os defensores da Semântica 
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Formal, dizem que as tautologias são enunciados não portadores de informação, ou enunciados 

evidentes por si mesmos, que não possuem nenhuma carga informativo-argumentativa. 

No entanto, Perelman e Tyteca (1996, p. 246) dizem que “quando, numa argumentação não 

formal, a tautologia parece evidente e voluntária, como nas expressões do tipo 'um tostão é um 

tostão', 'crianças são crianças', deverá ela ser considerada uma figura e, portanto, possuir força 

argumentativa”. Não obstante, esses autores param a discussão nesse ponto não aprofundando o 

caráter argumentativo das figuras, que são, em essência, argumentações por analiticidade. 

É Reboul (2000, p. 113) quem dedica mais atenção às figuras, considerando-as como 

argumentos baseados na analiticidade. Para este autor, o estilo é uma importante estratégia 

argumentativa, pois permite ao orador “expressar-se de modo livre e codificado. […] Livre porque 

não somos obrigados a recorrer a ele para comunicarmos […] e codificado porque cada figura 

constitui uma estrutura conhecida, repetível, transmissível”. 

Apesar dessa afirmação de Reboul, defendemos que o estilo, manifesto nas figuras, está 

presente em todo e qualquer ato discursivo, dos mais simples diálogos cotidianos às mais 

sofisticadas obras literárias, por acreditar que o estilo é característico da linguagem (CÂMARA JR., 

1999). 

Ainda assim, isto é, mesmo não comungando com todos os postulados teóricos estabelecidos 

por Reboul, vemos as figuras como um importante componente argumentativo por analiticidade e 

seguimos esse autor quando estabelece as características das figuras. Para ele, as figuras por ele 

classificadas como figuras de palavras, figuras de sentido, figuras de construção e figuras de 

pensamento têm função retórico-argumentativa quando possuem um caráter funcional, isto é, 

quando são colocadas no discurso para referendar uma definição ou uma identidade.  

Para Reboul (2000, p. 114-115), as figuras consideradas retóricas são 

 

as figuras de palavras […] que dizem respeito à matéria sonora do discurso. Figuras de 

sentido […] que dizem respeito à significação das palavras ou dos grupos das palavras. 

Figuras de construção […] que dizem respeito à estrutura da frase, por vezes do discurso. 

Figuras de pensamento […] que dizem respeito à relação do discurso com seu sujeito (o 

orador) ou com seu objeto. 

 

Reboul evidencia o caráter argumentativo das figuras na medida em que reconhece que sua 

análise depende da análise de seu conteúdo, de sua estruturação e da hermenêutica convocada para 

sua interpretação, reconhecendo, nessa esteira, que sua presença no gênero argumentativo não diz 

respeito só “às injunções do estilo, extensão e vocabulário, mas também a injunções ideológicas” 

(REBOUL, 2000, p. 143). 
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c) Argumento baseado na regra de justiça 

 

O argumento baseado na regra de justiça põe em causa os critérios de classificação dos entes 

do mundo. Dito de outro modo, o ser humano, por razões de ordem cognitiva, sente a necessidade 

de classificar ou de categorizar as entidades do mundo para melhor compreendê-las. Os critérios de 

classificação podem atender a níveis distintos de objetivos a depender da área na qual se 

contextualiza a classificação, porém, no geral, as entidades do mundo são colocadas numa 

determinada categoria a partir de suas semelhanças ou, filosoficamente falando, da essência 

individual compartilhada por um ser ou um grupo de seres que, com base nessa essência 

compartilhada, serão classificados como pertencentes a uma mesma categoria. 

É o critério de semelhanças compartilhadas que fundamenta o argumento da regra de justiça, 

que consiste na ideia de que um tratamento dado a uma entidade de uma determinada categoria 

deverá ser compartilhado por todos os membros dessa mesma categoria, já que essas entidades 

compartilham das mesmas características fundamentais. Assim, “a regra de justiça requer a 

aplicação de um tratamento idêntico a seres ou a situações que são integrados numa mesma 

categoria” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 248). 

Teoricamente, seria fácil a aplicação do argumento da regra de justiça aos objetos do 

discurso, porém algumas críticas são feitas, principalmente na jurisprudência brasileira, que discute 

as teorias da argumentação no discurso pela perspectiva da filosofia do Direito. Para esses críticos, 

a regra da justiça somente seria corretamente aplicada, mesmo em nível discursivo, se estivéssemos 

diante de dois objetos (entidades ou situações) inteiramente idênticos. Efetivamente não há essa 

identidade total entre dois objetos que, em maior ou menor grau, apresentarão, eventualmente, 

algumas diferenças. A pergunta é se essas diferenças, ainda que mínimas, afetariam a essência dos 

objetos em causa a ponto de inviabilizar a aplicação da regra de justiça. 

Evidentemente, essa é uma discussão de cunho filosófico-metafísico, para a qual não 

oferecemos qualquer contribuição. Aqui nos interessa a essência do argumento da regra de justiça, 

comumente empregado nos atos argumentativos diários. Pontuamos apenas que, uma vez aplicada 

num contexto argumentativo a regra de justiça, parece-nos ser necessário que o orador deixe claro 

em qual critério se baseia a classificação de objetos tomados em seu discurso, ressaltando para o 

auditório quais os elementos constitutivos da natureza desses objetos que os torna semelhantes e, 

portanto, merecedores do mesmo tratamento. 
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d) Argumentos de reciprocidade 

 

O argumento de reciprocidade convoca a noção de simetria nascida no seio da Lógica 

Formal para a qual dois objetos (entidades ou situações) são simétricos quando podem ser 

intercambiáveis entre si, ou seja, a simetria acontece quando uma relação entre dois objetos e sua 

proposição conversa é idêntica, isto é, uma proposição que afirma a relação entre A e B é idêntica à 

proposição que afirma a relação entre B e A (Cf. HEGENBERG, 1977; HAACK, 2002). 

Perelman e Tyteca (1996, p. 250) orientam que a aplicação do argumento de reciprocidade 

“visa aplicar o mesmo tratamento a duas situações correspondentes. A identificação das situações, 

necessária para que seja aplicável a regra de justiça, é aqui indireta, no sentido de que requer a 

intervenção da noção de simetria”. 

O argumento de reciprocidade é, portanto, uma complexificação do argumento da regra de 

justiça, sobretudo porque é frequentemente mais eficaz em procedimentos de contra-argumentação. 

Perelman e Tyteca (1996, p. 251) ainda explicam que “os argumentos de reciprocidade 

também podem resultar da transposição dos pontos de vista, transposição essa que permite 

reconhecer, através de sua simetria, a identificação de certas situações”. 

Isso significa que o argumento da reciprocidade pode ser utilizado para colocar em 

questionamento pontos de vista que, aparentemente, não são simétricos, mas nos quais podemos 

encontrar alguma identidade, seja essa identidade de natureza definitória ou filosófica.  

 

e) Argumentos de transitividade, de inclusão e de divisão 

 

A transitividade é, por definição, etimológica, um processo de transferência de certas 

propriedades de uma entidade A para uma entidade B. Em termos lógicos, a transitividade mobiliza 

três entidades. O silogismo clássico é fundamentado nas relações de transitividade e de inclusão, 

pois consiste no esquema entre três entidades, duas proposições, das quais a afirmação da segunda 

estará contida na noção proposta na primeira, e as duas afirmações juntas conduzem à conclusão. 

Ou seja, a relação entre a proposição A e a proposição B demonstra a relação entre a proposição A e 

a conclusão C. 

Para transformar esse procedimento formal num procedimento discursivo quase-lógico, 

Perelman e Tyteca (1996, p. 257) mostram o exemplo da proposição “Os amigos de nossos amigos 

são nossos amigos”, cuja propriedade de amizade existente entre duas pessoas é transferida para 

uma terceira pessoa. 
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Ainda a respeito do princípio de transitividade e das relações daí decorrentes, as proposições 

que evidenciam as relações de igualdade dizem que, se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual 

a C. Já as relações de superioridade indicam que, se A é superior a B, mas B é superior a C, logo A é 

superior a C. As relações de inclusão afirmam que, se A contém B e B contém C, logo A contém C. 

Por fim, as relações de ascendência irão propor que, se A é anterior a B e B é anterior a C, logo A é 

anterior a C. 

Como fica claro, por meio desse esquema de raciocínios, a proposta é inteiramente ancorada 

na lógica formal. É a discursivização desses procedimentos que os transforma em estratégias 

argumentativas quase-lógicas, como no exemplo a seguir, em que o agente argumentador utiliza o 

argumento de transitividade ao estabelecer uma relação de ascendência entre o termo que ele propõe 

empregar e o termo consagrado no meio discursivo no qual o discurso se insere: 

 

[29] 

A sistematização realizada por Genette auxilia, pois, na medida em que 

caracteriza tipos específicos de relações intertextuais / no sentido forte / (ou, 

como ele chama, relações transtextuais) / .  

(ReVEL. Texto 09) 

 

As outras estruturas argumentativas relacionadas com a transitividade dizem respeito à 

inclusão (da parte no todo) e a divisão (do todo em partes). Perelman e Tyteca (1996, p. 262) 

explicam que “a relação de inclusão ocasiona dois grupos de argumentos que há interesse em 

distinguir: os que se limitam a demonstrar essa inclusão das partes num todo e os que demonstram a 

divisão do todo em suas partes e as relações daí resultantes”; o movimento argumentativo que cabe 

ao orador realizar após proceder à inclusão ou à divisão consiste em tratar os argumentos daí 

resultantes “como iguais […] analisando-se apenas as relações que permitem uma comparação 

quase-matemática entre o todo e suas partes. Isso possibilita apresentar argumentações 

fundamentadas no esquema o que vale para o todo vale para a parte” (PERELMAN E TYTECA, 

1996, p. 262). 

A divisão do objeto de argumentação em partes é um procedimento que oferece ao agente 

argumentador a possibilidade de apresentar sua tese a partir do princípio da analiticidade, 

fornecendo ao auditório uma perspectiva ampla e dinâmica, o que pode levá-lo mais rapidamente à 

adesão, pois 
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o argumento por divisão está na base do dilema, forma de argumento em que se examinam 

duas hipóteses para concluir que, seja qual for a escolhida, chega-se a uma opinião, a uma 

conduta, de mesmo alcance, e isto por uma das seguintes razões: ou elas conduzem cada 

qual ao mesmo resultado, ou conduzem a dois resultados de igual valor (geralmente dois 

fatos temidos), ou acarretam, em cada caso, uma incompatibilidade com uma regra à qual se 

estava vinculado. (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 268). 

 

As duas hipóteses aventadas a partir da argumentação por divisão, como mencionado na 

explicação de Perelman e Tyteca, podem conduzir a dois resultados distintos, ou as duas hipóteses 

apresentadas levam à mesma conclusão – portanto uma argumentação a pari – ou levam a duas 

conclusões diferentes, porém de igual valor – portanto uma argumentação a contrario – nos dois 

casos, o orador pode usar a estratégia ou para demonstrar que as conclusões são benéficas ou que 

ambas, iguais ou não, são maléficas, orientando, a seu modo, a adesão do auditório. 

 

f) Argumentos de comparação 

 

Toda argumentação requer que o orador coloque em confronto realidades diferentes, 

comparando-as. A comparação é, assim, um importante componente do ato argumentativo, seja para 

tratar de qualidades de igualdade entre os objetos cotejados, seja para demonstrar a qualidade de 

desigualdade entre eles. 

A comparação tem o benefício de mediar duas noções, com frequência uma abstrata e uma 

concreta, auxiliando o orador a construir, discursivamente, a imagem que pretende fazer o auditório 

aderir, e geralmente são associadas às figuras retóricas, para conferir ao argumento maior impacto 

discursivo. Contudo, é também comum em atos argumentativos que duas noções, ambas concretas, 

ou ambas abstratas, sejam comparadas entre si para melhor cotejo. Perelman e Tyteca (1996, p. 

275) assim se pronunciam: 

 

As comparações podem dar-se por oposição (o pesado e o leve), por ordenamento (o que é 

mais pesado que), por ordenação quantitativa (no caso, a passagem por meio de unidades de 

peso). Quando se trata de noções tomadas de empréstimo ao uso comum, os critérios são 

geralmente complexos: a decomposição de uma noção, tal qual a operam os estatísticos […] 

constitui um esforço para levar em conta os diversos elementos mensuráveis. 

 

As combinações diversas que podem ser realizadas a partir de comparações podem, por 

exemplo, atribuir qualidades ao objeto discursivo em questão com base em sua comparação com 

elementos tidos como desejáveis para o auditório e, inversamente, o objeto da argumentação pode 

ser desqualificado a partir de sua comparação com elementos que o auditório despreza. 
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Esse procedimento, apesar de legítimo do ponto de vista argumentativo, coloca o agente 

argumentador em situação periclitante, já que este precisa conhecer os valores aceitos e defendidos 

pelo auditório antes de aplicar a estratégia, o que nos leva a crer que este procedimento é mais 

propício quando se trata de um auditório particular, a menos que, em se tratando de um auditório 

universal, o orador faz funcionar valores que são universalmente aceitos ou desprezados. 

 

4.2.2 Os argumentos baseados na estrutura do real 

 

Se os argumentos quase-lógicos se valem de estruturas argumentativas formais, os 

argumentos baseados na estrutura do real “valem-se delas para estabelecer uma solidariedade entre 

juízos admitidos e outros que se deseja promover […], o essencial é que eles pareçam 

suficientemente garantidos para permitir o desenvolvimento da argumentação” (PERELMAN e 

TYTECA, 1996, p. 297). 

Em outras palavras, a argumentação fundada em argumentos baseados na estrutura do real 

parte de noções que o orador sabe que o auditório admite como verdades ou como presunções para, 

com base nelas, promover a adesão ao objeto (noção) que ele pretende promover. O princípio de 

solidariedade por meio do qual esses argumentos tornam-se eficazes serve para que o agente 

argumentador consiga transpor resistências que o auditório manifesta em relação à tese apresentada. 

Vale mencionar que a expressão 'baseados na estrutura do real' não comporta nenhuma 

discussão filosófica, metafísica, psicanalítica ou ontológica. Isto é, não é interesse da TAD oferecer 

uma descrição objetiva do real. Por 'real' entenderemos a maneira pela qual as opiniões, de maneira 

geral, se apresentam, podendo, inclusive, essas opiniões serem tomadas como fatos ou como 

verdades ou ainda como presunções. 

As estruturas argumentativas abrigadas sob essa técnica são: a) as ligações de sucessão, que 

englobam o vínculo causal (relação causa e efeito, meios e fins), o argumento pragmático, o 

argumento do desperdício e o argumento da direção, e b) as ligações de coexistência, que englobam 

a relação entre a pessoa e seus atos e o argumento de autoridade. 

 

a) As ligações de sucessão 

 

Entre as ligações de sucessão consideradas como argumentos, a mais importante são as 

ligações que estabelecem vínculos causais entre dois objetos ou duas situações. O vínculo causal 

pretende, a princípio, explicar a existência de um objeto por meio de um outro objeto que lhe é 

ascendente, mas também pode servir para demonstrar que uma dada situação é ou foi determinada 

por uma situação anterior, e, ainda, o vínculo causal serve ao orador para antecipar os efeitos 

causados por uma determinada situação. 
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O importante para o agente argumentador é perceber que, na argumentação por ligações de 

sucessão, o princípio norteador do discurso deve ser a demonstração do como e do porquê entre os 

elementos cotejados, pois o vínculo causal é, antes de tudo o mais, um postulado universal, já que o 

princípio da causalidade repousa na noção de que todo acontecimento tem uma causa e, portanto, “a 

busca da causa corresponde, em outras circunstâncias, à do efeito. A argumentação se desenvolve, 

nesse caso, de uma forma análoga: o acontecimento garante certas consequências; algumas 

consequências previstas, se elas se realizam, contribuem para provar a existência de um fato que as 

condiciona” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 302). 

Nesse caso, a utilização do vínculo causal entre elementos discursivos transforma a causa 

enunciada em apresentação de dados concretos ou provas ou, ainda, fatos, e possuem força 

argumentativa quase que inegável, ao passo que as consequências serão tratadas como verdades ou 

presunções. 

O vínculo causal pode ser objeto argumentativo a partir de dois movimentos discursivos: no 

primeiro movimento, temos a análise que parte da causa em direção aos efeitos, demonstrando, por 

exemplo, como uma norma social pode ser desvalorizada por ter sua origem numa tradição social já 

em desuso; ou seja, o agente argumentador desvaloriza a causa para conseguir a adesão à tese de 

que seus efeitos devem ser, igualmente, desvalorizados. 

No segundo movimento, a análise segue a direção inversa. Nesse caso, a análise parte dos 

efeitos em direção à causa. Esse tipo de estrutura argumentativa caracteriza o argumento 

pragmático 

 

que pretende apreciar um ato ou um acontecimento consoante suas consequências 

favoráveis ou desfavoráveis […]. O argumento pragmático parece desenvolver-se sem 

grande dificuldade, pois a transferência para a causa, do valor das consequências, ocorre 

mesmo sem ser pretendido. (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 303). 

 

 

O fundamental nesse tipo de argumentação é que ele expressa sempre juízos de valor e, 

como tal, varia conforme variem os auditórios para os quais se argumenta. Além disso, o argumento 

pragmático apresenta-se como uma passagem de alguma coisa por meio de suas consequências, isto 

é, além de considerar o argumento em si, o orador precisa mobilizar as noções de divisão da parte 

no todo para garantir a eficácia do argumento. 

As ligações de sucessão também colocam em causa a relação entre os fins e os meios, e 

como as relações examinadas anteriormente, as noções de fins e meio também são juízos de valor. 

Na maioria das vezes, as argumentações tentam justificar os meios com base na qualificação dos 

fins, isto é, os objetivos a serem alcançados, a depender do nível de valoração a eles atribuídos por 

um auditório pode constituir uma excelente estratégia discursiva para fazer valer a tese. 
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Aqui cabe perguntar até que ponto é lícito a um orador utilizar objetos do desejo de um 

auditório para justificar meios que este mesmo auditório não aceitaria se os objetivos a serem 

alcançados fossem outros ou, dito de outro modo, em que medida esse movimento argumentativo é 

uma argumentação legítima em que há espaço para o debate e para o contraditório, ou é um 

procedimento manipulatório explorado pelo orador para vencer as possíveis resistências que o 

auditório possa oferecer. Essa questão será melhor examinada quando discutirmos a Teoria da 

Manipulação da Palavra adiante. 

Uma questão interessante sobre as ligações de sucessão – tanto as relações estabelecidas 

pelo vínculo causal, como as relações entre fins e meios – é destacada por Perelman e Tyteca (1996, 

p. 317), quando mostram que 

 

o próprio discurso pode tornar-se, como sabemos, objeto de reflexão. Pode ser tratado como 

fato gerador de consequências, como consequência, como meio, como fim. As reflexões do 

ouvinte a propósito disso não deixarão de modificar, às vezes fortemente, o efeito que o 

discurso produz. E, de uma maneira mais precisa, a hipótese de que qualquer ato intelectual 

deve ter uma boa razão de ser, de que ele constitui um meio para alcançar um fim. 

 

 

Mesmo sem evidência explícita de que Perelman e Tyteca tiveram, de algum modo, contato 

com as teorias linguísticas de Bakhtin, é impossível deixar de notar a relação entre os autores. Ao 

colocar o discurso como possibilidade de causa, consequência, meio ou fim, como instrumento que 

produz efeitos nos seus ouvintes Perelman e Tyteca se aproximam, e muito, do dialogismo 

bakhtiniano e de seu conceito fundamental de diálogo sob o qual repousa a noção de que todo ato 

discursivo produz respostas (Cf. BAKHTIN, 2000), mostrando que nenhuma manifestação de 

linguagem deixa de modificar, em alguma medida, as relações entre orador e auditório.  

Ainda como parte das ligações de sucessão, temos o chamado argumento do desperdício. 

Essa noção sustenta que, uma vez que uma determinada ação foi iniciada, que esforços já foram 

investidos, que já se assumiram os sacrifícios, que renúncias já foram feitas, é preciso dar 

continuidade à ação em curso, pois os prejuízos advindos de seu abandono seriam ainda maiores. 

Estabelece-se assim uma relação de ascendência entre dois objetos: o início da ação e sua realização 

total; valorizando o caminho já trilhado, o orador vence a resistência do auditório em continuar com 

a ação em curso. 

Na mesma linha da noção do desperdício, encontra-se o argumento da direção, que pode 

assumir diversas facetas, associando noções distintas, a depender da tese que o orador defende. Em 

sentido amplo, o argumento da direção “consiste, essencialmente, no alerta contra o uso do 

procedimento das etapas […]; implica, de um lado, a existência de uma série de etapas direcionadas 

a certo objetivo, o mais das vezes temido, e, de outro, a dificuldade, se não a impossibilidade, de 
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deter-se, uma vez que se toma o caminho que leva a ele” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 321; 

324). O movimento discursivo realizado é o de mostrar ao auditório que uma vez tomada uma 

direção não se pode deter-se. Não se trata de argumentar a partir da noção de desperdício, cuja 

decisão de seguir adiante seria uma escolha livre; ao contrário, o orador esforça-se para demonstrar 

ao auditório que, transposta uma determinada etapa, a etapa seguinte lhe será solidária e onerosa. 

Esse tipo de argumento pode ser demonstrado a partir do argumento da propagação, no qual 

o orador alerta o auditório que determinados fenômenos podem ser propagados, seja por força da 

natureza, seja por mecanismos de ordem social, e sua propagação é, em última análise, nociva. 

A noção de propagação pode ser ainda empregada para fundamentar o argumento da 

vulgarização e o argumento da consolidação. No primeiro caso, o esforço argumentativo é no 

sentido de demonstrar como a propagação de um ato ou de uma situação torna comum algo que 

tenha valor justamente por ser raro, isto é, o agente argumentador alerta o auditório para os efeitos 

nocivos que a propagação pode causar. É esse tipo de argumento que causa o efeito impactante de 

adágios populares como “o segredo é a alma do negócio”. No segundo caso, o movimento é 

inverso. O argumento da consolidação demonstra como repetições tornam os atos ou situações 

regras de conduta, isto é, como é possível consolidar uma ideia a partir de sua consagração pelo uso 

popular. 

Do mesmo modo, o orador pode demonstrar ao auditório como dois pontos de vista podem 

ser nocivos, se admitidos como válidos para uma determinada situação a partir do argumento do 

contágio. Nesse caso, é preciso que o orador tome como ponto de referência um primeiro ponto de 

vista estigmatizado como um mal pelo auditório e demonstrar que o segundo ponto de vista segue a 

mesma direção do primeiro. 

Cabe mencionar, mais uma vez, que o que confere o caráter eficaz do discurso 

argumentativo é a combinação entre os vários tipos de argumentos disponíveis ao orador, cada um 

empregado em seu momento apropriado. Sua seleção dependerá, sobretudo, dos dados de que 

dispõe o orador para fazer valer sua tese, cada tipo de dado empregado na argumentação é mais 

propício a ser cotejado na discussão por uma técnica argumentativa diferente. 

 

b) As ligações de coexistência 

 

As ligações de coexistência, assim como as ligações de sucessão, unem duas realidades. A 

distinção entre esses tipos de ligações consiste no fato de que, enquanto na noção de sucessão o 

orador coteja realidades de mesmo nível, na noção de coexistência o orador põe em causa realidades 

de níveis desiguais, sendo que uma das realidades, a que serve de base para a argumentação, é mais 

fundamental ou mais explicativa que a realidade com a qual o orador pretende estabelecer a relação. 
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Segundo Perelman e Tyteca (1996), a mais importante ligação de coexistência que pode ser 

convocada para fundamentar argumentações é a ligação da pessoa e seus atos. Esses autores 

reconhecem que as duas noções, tanto a de pessoa como a de ato, variam bastante conforme a época 

e a cultura na qual são consideradas. Para os autores, 

 

na argumentação, a pessoa, considerada suporte de uma série de qualidades, autora de uma 

série de atos e de juízos, objeto de uma série de apreciações, é um ser duradouro a cuja 

volta se agrupa toda uma série de fenômenos aos quais ela dá coesão e significado. Mas, 

como sujeito livre, a pessoa possui essa espontaneidade de ser persuadida e de resistir à 

persuasão, que fazem do homem objeto sui generis das ciências humanas. (PERELMAN e 

TYTECA, 1996, p. 336) 

 

É possível depreender do conceito de pessoa de Perelman e Tyteca as influências filosóficas 

nele contidas, sobretudo as influências da ontologia existencialista. Essa noção será retomada 

adiante, examinada sob a perspectiva do sujeito discursivo. Por ora, nos importa-nos apenas reter da 

definição os fundamentos para os tipos de argumentos aqui examinados.  

De acordo com o conceito, a pessoa é caracteriza por uma série de qualidades que podem 

lhe conferir valor ou desvalor, dependendo da perspectiva discursiva sob a qual a pessoa em questão 

é analisada, evidentemente também dependendo do universo cultural no qual a análise se dá. 

Abandonando as relatividades inerentes ao processo analítico, importa pontuar que a pessoa, além 

de possuir qualidades, naturais e adquiridas, pratica atos, emite juízos, é objeto de cotejo e, 

sobretudo, possui livre-arbítrio para atribuir, por vontade própria, de acordo com a definição em 

voga, sentidos aos fenômenos (linguísticos ou não) com os quais se depara. 

Os atos, por sua vez, são definidos como “tudo quanto pode ser considerado emanação da 

pessoa, sejam eles ações, modos de expressão, reações emotivas, cacoetes involuntários ou juízos” 

(PERELMAN E TYTECA, 1996, p. 339). 

O jogo discursivo para a argumentação é, então, relacionar um determinado ato a uma 

pessoa. O tipo de argumentação, evidentemente, dependerá da tese que se pretende sustentar, isto é, 

depende de o orador pretender mostrar o valor da pessoa por seus atos ou depreciar uma pessoa com 

base nos seus atos, ou, ainda, desvalorizar um ato a partir da depreciação do agente que o praticou, 

ou, por fim, valorizar um ato com base na valorização de seu agente. Essas estratégias são 

ricamente exploradas no universo da justiça e do direito, em que os atos são frequentemente 

justificados (positiva ou negativamente) a partir do perfil psicológico do agente. 

Percebemos que, discursivamente falando, a (des)qualificação da pessoa é realizada por 

inúmeros recursos linguísticos: as introduções referenciais de designação do agente e suas 

recategorizações realizadas durante o discurso, o potencial ideológico dos adjetivos qualificadores 
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ou atributivos empregados, as figuras retóricas, entre outros. Para os atos, as descrições definidas, 

as relações dêiticas e as anáforas encapsuladoras são recursos argumentativos poderosos à 

disposição do orador.  

O mais patente na ligação de coexistência entre a pessoa e seus atos é perceber que 

 

o valor que atribuímos ao ato nos incita a atribuir um certo valor à pessoa, mas não se trata 

de um valor indeterminado. Se por acaso um ato acarreta uma transferência de valor, esta é 

correlativa a um remanejamento de nossa concepção de pessoa, à qual atribuiremos, de um 

modo explícito ou implícito, certas tendências, aptidões, instintos ou sentimentos novos. 

(PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 339). 

 

O orador pode caracterizar o ato como habitual ou raro, e isso pode determinar o curso da 

argumentação no sentido defensivo ou acusatório, porque o que se sabe da pessoa permite 

categorizar o ato e qualificá-lo como benéfico ou nocivo. Junta-se a isso, para tornar a força 

argumentativa ainda mais consistente, a noção de intenção, já que os atos podem ser intencionais ou 

não, esta noção servirá para justificar os atos durante sua apreciação. Atos habituais, repetidos e 

duradouros carregam a presunção, imediata, de intenção, enquanto atos raros deixam margem para a 

dúvida razoável do nível de intencionalidade do agente. 

Se, por atos, entendemos tudo que emana de uma pessoa, inclusive seus discursos e modo de 

expressão, as ligações entre a pessoa e seus atos podem ser interpretadas como argumentos de 

autoridade. 

Este tipo de argumento consiste em convocar para um discurso as palavras de outra pessoa, 

considerada pelo auditório como um representante de prestígio, isto é, alguém que está apto a emitir 

um juízo de valor sobre o objeto discursivo em questão. Nesse caso, o orador precisa ficar atento a 

determinadas especificidades, pois “o fundamento alegado com maior frequência em favor da 

autoridade é a competência” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 352). O argumento de autoridade 

é, desse modo, específico, pois as noções mobilizadas nessa técnica são as de autoridade e de 

competência e, necessariamente, precisam ser noções reconhecidas pelo auditório, sob a pena de a 

argumentação perder sua eficácia, já que uma autoridade pode ser reconhecida numa área 

específica, e somente naquela área o orador pode valer-se dela.  

No meio científico, o argumento de autoridade é o mais ricamente utilizado e já foi objeto 

de estudo por inúmeras perspectivas e sob muitas designações. Bakhtin (1998) fala do discurso do 

outro, Authier-Revuz (2000) fala do discurso segundo da ciência, Kristeva (s/d) estuda a palavra 

objetival tomada como argumento segundo, Discini (2005) mostra a metadiscursividade do 

argumento de autoridade, entre muitos outros que se dedicaram a analisar o lugar, os modos e os 

efeitos das palavras de outros enunciadores num discurso. 
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Perelman e Tyteca (1996, p. 351) dizem sobre o argumento de autoridade que “quanto mais 

importante é a autoridade, mais indiscutíveis parecem ser suas palavras”. Nesse ponto, apresenta-se 

um desconforto teórico: se a argumentação é o ambiente do contraditório e do amplo debate, o lugar 

de discussão de ideias, no mais das vezes divergentes entre si, se ela é o único meio de unir 

contrários para o cotejo de suas teses, mas que sempre comporta a possibilidade de resposta, cabe 

perguntar até que ponto o uso do argumento de autoridade não fecha as portas para a discussão. 

O argumento de autoridade pode, visivelmente, ser articulado com a noção de não 

coincidências entre os discursos, da teoria da heterogeneidade enunciativa, já que, para esta última, 

toda a sorte de inserção de outras palavras na enunciação – seja por meio de citações, seja por meio 

de alusão direta ou indireta, seja por meio da evocação a grandes conjuntos designativos de áreas 

disciplinares ou categorias de homens, seja mobilizando o interdiscurso ou a intertextualidade – é 

um recurso que marca a presença do outro no discurso. Nossa intenção é fazer uma leitura retórica 

desse tipo de estrutura discursiva, daí a importância de mencionar que as duas teorias aqui 

convocadas abordam o fenômeno sem, contudo, relacionar suas perspectivas de análises. 

Pela perspectiva retórica, se as palavras da autoridade conjuradas para servir de lastro ao 

objeto cotejado no discurso são, ao menos na aparência, indiscutíveis, que espaço para discussão 

temos? E, se não temos espaço, não é lícito ver no argumento de autoridade uma estratégia 

manipuladora por meio do discurso e não um recurso argumentativo? Breton (1999) demonstrará 

que o modo de utilização do argumento de autoridade pelo orador é que irá caracterizá-lo como 

argumentativo ou manipulatório, pois recorrer à autoridade mobiliza o pathos do auditório, 

introduzindo-lhe o medo. 

Há, pelo menos, quatro tipos distintos de autoridades que podem ser invocadas: expressões 

genéricas, que carregam certo valor quantitativo, como “o parecer unânime”, a “opinião comum”; 

classes de pessoas, profissionais, filosóficas, religiosas etc., como “os cientistas da NASA”, “os 

linguistas funcionalistas”, “os pré-socráticos”, “os bispos da CNBB”; expressões impessoais, como 

“a física”, “a doutrina”, “a Bíblia”; e autoridades designadas pelo nome próprio. 

Por mais evidentes que sejam virtudes ou defeitos do argumento de autoridade, é preciso 

reconhecer, assim como Perelman e Tyteca (1996, p. 348), que “o argumento de autoridade é de 

extrema importância e, embora sempre seja permitido, numa argumentação particular, contestar-lhe 

o valor, não se pode, sem mais, descartá-lo como irrelevante”, ou seja, como as demais técnicas 

argumentativas, este argumento pode ser desmontado numa possível contra-argumentação, desde 

que seu desmonte seja justificado e desde que o valor argumentativo dessa última possua força 

suficiente para isso. 
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4.2.3 As ligações que fundamentam a estrutura do real 

 

Antes de discutirmos os tipos de argumentos que se abrigam sob essa técnica, cumpre, em 

primeiro lugar, relembrar que a noção de 'real', para a TAD, refere-se às opiniões e aos juízos 

expressos por meio dos discursos e pode ser tomada ora como verdade, ora como fato, ora como 

presunção. 

Em segundo lugar, é necessário fazer a distinção nocional entre as superestruturas 

argumentativas chamadas de argumentos baseados na estrutura do real, discutidos no tópico 

anterior, e as chamadas ligações que fundamentam a estrutura do real, discutidas a seguir. 

Em termos de distinção terminológica ou definitória, Perelman e Tyteca não se pronunciam, 

contudo é possível compreender a diferença entre as duas superestruturas a partir da análise dos 

tipos de argumentos abrigados sob uma e sob outra designação. Partindo do entendimento de 'real' 

assumido pela TAD, compreendemos que, no primeiro caso – argumentos baseados na estrutura do 

real –, duas realidades concretas, no sentido aqui assumido, servem de fundamento para se chegar a 

uma conclusão, isto é, com base no valor atribuído a dois dados (fatos, verdades ou presunções) que 

se sucedem ou coexistem, o orador baseia sua argumentação. 

No segundo caso – ligações que fundamentam a estrutura do real – o orador argumenta a 

partir de um dado, para, com base nele, fundamentar uma realidade à qual pretende fazer o auditório 

aderir. Assim, a superestrutura argumentativa desse grupo, ao invés de propor uma conclusão 

baseada no cotejo de fatos de duas realidades, consiste em fundar ou propor uma nova realidade 

com base no cotejo de um fato. 

Dito de outro modo, os argumentos baseados na estrutura do real possuem como 

superestrutura o seguinte esquema de raciocínio: há os dados A e B, que possuem entre si uma 

determinada ligação, seja de sucessão, seja de coexistência; o exame da relação existente nessa 

ligação promove (ou não) a adesão à conclusão C. Já as ligações que fundam a estrutura do real têm 

o seguinte esquema de raciocínio: o exame do dado X promove (ou não) a adesão à conclusão C. 

Feitas essas considerações, passaremos a discutir os tipos de argumentos que fundam a 

estrutura do real. São dois tipos: a fundamentação argumentativa pelo caso particular e o raciocínio 

pela analogia. 
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a) Fundamento pelo caso particular (exemplo, ilustração e modelo/antimodelo) 

 

Argumentar pelo caso particular é mobilizar discursivamente a noção de precedente. 

Perelman e Tyteca (1996) analisam o valor do argumento fundamentado no caso particular sob duas 

perspectivas: a das ciências e a do direito. 

 
Em ciências, os casos particulares são tratados, quer como exemplos que devem levar à 

formulação de uma lei ou à determinação de uma estrutura, quer como amostras, ou seja, 

ilustração de uma lei ou de uma estrutura reconhecidas. Em direito, invocar o precedente 

significa tratá-lo como um exemplo que fundamenta uma regra, nova pelo menos sob 

alguns aspectos. Por outro lado, uma disposição jurídica é com frequência encarada como 

um exemplo de princípios gerais, reconhecíveis a partir dessa disposição. (PERELMAN e 

TYTECA, 1996, p. 400). 

 

O raciocínio pelo caso particular estabelece, assim, o princípio da indução, por meio do 

qual, com base em dados particulares, chega-se a uma conclusão geral. A intenção do orador, nesse 

caso, é estabelecer um parâmetro que permita fazer generalizações a partir do exame dos dados. 

O argumento do exemplo é, no mais das vezes, utilizado ao lado dos demais argumentos 

disponíveis, para conferir à argumentação maior força retórica. No entanto, Perelman e Tyteca 

(1996) mostram que algumas questões devem ser observadas para que este tipo de argumento não 

se torne vazio de conteúdo argumentativo. 

A primeira dessas questões apontadas pelos autores diz respeito à seleção dos exemplos que 

serão considerados casos da mesma regra. Essa preocupação tem razão de ser porque, por um lado, 

os critérios de seleção de casos tomados como exemplificação precisam ficar claros e, por outro 

lado, porque a argumentação pelo exemplo coloca o agente argumentador diante de uma aparente 

tautologia, pois a regra fornece os critérios através dos quais os exemplos serão selecionados na 

medida em que somente a seleção e a apresentação dos exemplos permitem a formulação da regra. 

Perelman e Tyteca (1996) propõem que, para resolver o problema, o orador renuncie à 

possibilidade de generalização a partir de casos particulares e argumente pelo exemplo em favor de 

uma conclusão particular, ou seja, “é o que se chama a argumentação do particular para o 

particular” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 401). 

Outro tipo de argumento pelo caso particular é o da ilustração. Tecnicamente, o que difere o 

exemplo da ilustração é que, enquanto o exemplo é empregado para fornecer os elementos 

necessários à formulação de uma regra, a ilustração serve ao orador para reforçar a adesão do 

auditório a uma regra já admitida ou aceita. Enquanto o exemplo define e caracteriza, a ilustração 

esclarece e determina, pois “a ilustração visa aumentar a presença, concretizando uma regra abstrata 

por meio de um caso particular, [pois] é comum a tendência de nela ver uma imagem” 

(PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 410). 
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O caso particular ainda fundamenta o argumento do modelo e o argumento do antimodelo. 

Nos dois casos, a noção que entra em funcionamento é a de conduta, ou seja, um determinado 

comportamento serve como justificativa para a imitação da conduta descrita. Quando se trata do 

argumento do modelo, temos uma argumentação de cunho defensivo, pois o modelo é aquilo que 

deve ser seguido; por sua vez, o argumento do antimodelo segue a direção inversa, isto é, a 

argumentação tende a ser acusatória, pois se pressupõe que o orador utiliza o antimodelo para 

condenar determinada conduta. 

Independentemente disso, é preciso pontuar que esses argumentos põem em cotejo o valor 

da pessoa tomada como ponto de referência na argumentação, mobilizando, assim, a noção de 

prestígio de uma pessoa ou de um grupo para valorizar ou desprezar seus atos. 

 

b) O raciocínio pela analogia 

 

A estrutura da analogia põe em funcionamento a série identidade-semelhança-analogia. 

Perelman e Tyteca (1996) refletem sobre o caráter frágil da argumentação pela analogia 

considerando tanto o modo como ela foi aplicada na filosofia quanto sua aplicação no empirismo. 

Não obstante, em Direito, os autores dizem que “seu valor argumentativo será posto em evidência 

com maior clareza se encararmos a analogia como uma similitude de estruturas” (PERELMAN e 

TYTECA, 1996, p. 424); para eles, a analogia consiste na similitude entre quatro termos, cuja 

estrutura consiste em afirmar que A está para B, assim como C está para D. 

Contudo, parece-nos mais produtivo, do ponto de vista discursivo, analisar a analogia como 

um processo de transferência no qual o valor atribuído a um dado X é, por semelhança, atribuído ao 

dado Y conduzindo à conclusão de que, se se aceita o dado X, o dado Y será, consecutivamente, 

aceito. Tecnicamente, Perelman e Tyteca (1996, p. 424-425) afirmam que, na estrutura das 

analogias, acomodam-se dois termos básicos que eles chamam de tema e foro: 

 
Propomos chamar de tema o conjunto dos termos A e B, sobre os quais repousa a conclusão 

[…] e chamar de foro o conjunto dos termos C e D, que servem para estribar o raciocínio 

[…]. Normalmente, o foro é mais bem conhecido que o tema cuja estrutura ele deve 

esclarecer, ou estabelecer o valor, seja valor de conjunto, seja valor respectivo dos termos. 

 

Como exemplo, esses autores apresentam a seguinte passagem retirada de Aristóteles: 

“Assim como os olhos dos morcegos são ofuscados pela luz do dia, a inteligência de nossa alma é 

ofuscada pelas coisas mais naturalmente evidentes”. No exemplo, o tema são os termos 

“inteligência da alma” e “evidência” e o foro “olhos dos morcegos” e “luz do dia”, a analogia se 

estabelece a partir do princípio de similitude entre os quatro termos básicos que compõem o 

enunciado.  
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Fica patente a relação entre a analogia e as figuras retóricas, considerando, principalmente, a 

metáfora e a metonímia, isto é, o argumento pela analogia é construído com base na mesma 

estrutura das figuras ou, melhor dizendo, o argumento pela analogia deve, necessariamente, ser 

conjugado às figuras retóricas para que seja mantido seu impacto argumentativo.  

Nesse aspecto, Perelman e Tyteca (1996) fazem uma série de considerações a respeito da 

metáfora e de seu uso a partir da analogia sem, contudo, considerá-la um mecanismo realmente 

argumentativo legando-lhe o valor somente de adorno para a analogia, porque, para esses autores, 

 
o essencial, numa analogia, é a confrontação do tema com o foro; ela não implica, em 

absoluto, que haja uma relação prévia entre os termos de um e de outro. Mas, quando existe 

uma relação entre A e C, entre B e D, a analogia se presta a desenvolvimentos em todos os 

sentidos e que são um dos aspectos de uma analogia rica.  

 

A argumentação pela analogia pressupõe o acordo prévio entre orador e auditório de 

reconhecer mutuamente a relação existente entre os termos, caso contrário, seu valor argumentativo 

se perde e, consequentemente, a figura construída a partir da analogia realmente ganha o estatuto de 

puro adorno retórico. 

As estruturas argumentativas discutidas até aqui são, todas, baseadas na associação de 

noções; a seguir, discutiremos os tipos de argumentos abrigados sobre a dissociação de noções e sua 

implicação para o discurso retórico-argumentativo. 

 

4.2.4 A dissociação das noções 

 

As três primeiras superestruturas argumentativas discutidas e os tipos de argumentos sob 

elas abrigados consistiam em mostrar serem solidárias duas noções que, a princípio, poderiam ser 

tomadas como independentes. O processo argumentativo estabelecido é justamente demonstrar ao 

auditório que as duas noções em causa possuem um vínculo, uma relação e, por isso, conduzem a 

uma conclusão, qual seja, a tese defendida pelo orador. 

Inversamente, o movimento discursivo para construir uma argumentação pode basear-se no 

processo de o orador separar duas noções cuja relação já é aceita pelo auditório. Esse processo que 

inverte a estrutura do raciocínio até agora examinada é denominado por Perelman e Tyteca (1996) 

como dissociação de noções. 

Os autores chamam a atenção, inicialmente, para o fato de haver uma diferença entre a 

ruptura de ligação e a dissociação de noções. Para eles, antes de iniciar a argumentação com base 

nesses processos, o orador precisa verificar se tratará as noções que pretende cotejar como 

“naturais” ou “artificiais”; “essenciais” ou “acidentais”. Essa distinção é que fornecerá a orientação 

discursiva da argumentação, pois, na dissociação de noções, 
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mostrar-se-á, notadamente, que uma ligação que fora considerada aceita, que fora 

presumida ou desejada, não existe, porque nada permite constatar ou justificar a influência 

que certos fenômenos examinados teriam sobre aqueles que estão em causa e porque, em 

consequência, é irrelevante levar-se em consideração os primeiros. (PERELMAN e 

TYTECA, 1996, p. 467). 

 

Já a técnica de ruptura de ligação consiste em “afirmar que são indevidamente associados 

elementos que deveriam ficar separados e independentes” (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 468). 

Dito de outro modo, se o objetivo do orador é demonstrar que associações nocionais 

consideradas “naturais” ou “essenciais” são realizadas de modo arbitrário e forçoso, deverá orientar 

a argumentação no sentido da dissociação das noções. Por outro lado, se o auditório considera as 

noções associadas como “artificiais” ou “acidentais”, será mais vantajoso para o orador, do ponto de 

vista argumentativo, orientar seu discurso no sentido de realizar a ruptura da ligação, analisando as 

noções associais de modo independente. 

Assim, enquanto na ruptura das ligações cabe ao orador apenas apartar a relação pressuposta 

entre os termos colocados em causa, na dissociação das noções, o orador precisará modificar a 

estrutura na qual os termos nocionais cotejados repousam (Cf. PERELMAN e TYTECA, 1996).  

Necessariamente, dissociar noções é estabelecer, discursivamente, relações hierárquicas. 

Isso porque, para Perelman e Tyteca (1996), as noções são sempre pares filosóficos cuja estrutura 

consiste em analisar dois termos específicos, porém correlatos, isto é, o termo I remete ao termo II: 

 

O termo I corresponde ao que é aparente, ao que se apresenta em primeiro lugar, ao atual, 

ao imediato, ao que é conhecido diretamente. O termo II, na medida em que se distingue 

dele, só é compreendido em relação ao termo I; é o resultado de uma dissociação, operada 

no seio do termo I, visando eliminar as incompatibilidades que podem surgir entre aspectos 

desse último. O termo II fornece um critério, uma norma que permite distinguir o que é 

válido do que não é, entre os aspectos do termo I […]. Com relação ao termo I, o termo II 

será, a um só tempo, normativo e explicativo. Por ocasião da dissociação, ele permitirá 

valorizar ou desqualificar determinados aspectos sob os quais se apresenta o termo I; 

permitirá distinguir, entre as aparências cujo estatuto é equívoco, as que não passam de 

aparência das que representam o real. (PERELMAN e TYTECA, 1996, p. 473). 

 

Em sua exposição, esses autores apresentam como principais pares colocados em análise: 

aparência/realidade, meio/fim, consequência/fato, ato/pessoa, acidental/essencial, ocasião/causa, 

relativo/absoluto, subjetivo/objetivo, multiplicidade/unidade, normal/norma, individual/universal, 

particular/geral, teoria/prática, linguagem/pensamento e letra/espírito. 

Desses pares, Perelman e Tyteca (1996) consideram como protótipo o par 

aparência/realidade e analisam a dissociação entre os dois como modelo para o discurso 

argumentativo baseado nessa técnica. Ao dissociar as duas noções em causa, cabe ao orador 

fornecer ao auditório os critérios que são utilizados para afirmar sua separação, porque 
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o empenho argumentativo consistirá ora em tirar partido das dissociações já aceitas pelo 

auditório, ora em introduzir dissociações criadas, ora em apresentar a um auditório 

dissociações aceitas por outros auditórios, ora em lembrar uma dissociação que se presume 

ter sido esquecida pelo auditório. […] O empenho argumentativo visa, com muita 

frequência, não à rejeição de pares estabelecidos, mas à sua inversão. (PERELMAN e 

TYTECA, 1996, p. 484; 485). 

 

Perelman e Tyteca (1996) mostram que, no discurso, algumas expressões servem para 

indicar a presença do termo I e sua diferença do termo II, assim como, para os autores, existem 

certos enunciados característicos da dissociação das noções. 

Por exemplo, o par aparência/realidade é mobilizado no discurso não apenas por meio da 

inserção de introduções referenciais substantivas que remetam, imediatamente, às noções, mas 

também por meio de adjetivos como “aparente” e “real”, bem como por meio dos advérbios 

derivados: “aparentemente” e “realmente” e seus correlatos semânticos. 

Se o termo II indica aquilo que é mais real, concreto, autêntico e verdadeiro, o uso do artigo 

definido e dos demonstrativos (como em “a solução”, “este mundo”) apresentam a predisposição 

discursiva de apresentá-lo na linearidade enunciativa. 

Para Perelman e Tyteca (1996, p. 496), expressões como pseudo, quase, não (como em 

pseudo-acadêmico, quase-digno, não humano em oposição ao verdadeiro acadêmico, ao realmente 

digno ao legitimamente humano) expressam, no discurso, o termo I do par cotejado. 

Além dessas expressões linguísticas, os autores ainda reconhecem que o termo I pode 

aparecer a partir da colocação de certos sinais tipográficos, como as aspas, que, para eles, revelam 

um caráter semântico negativo para o termo aspeado. 

Enunciados que exigem do auditório a dissociação das noções, segundo Perelman e Tyteca, 

são as tautologias aparentes, a negação de um termo por si próprio, a identidade dos contrários e 

expressões paradoxais. 

Além disso, as definições, que, apesar de serem colocadas como estratégias quase-lógicas, 

carregam consigo um toque de dissociação de noções, pois, à medida que fornecem um sentido para 

o termo definido, demonstram seu caráter verdadeiro, real em oposição ao sentido aparente. 

Essas estruturas e as três precedentes discutidas aqui são as que Perelman e Tyteca (1996) 

colocam como sendo a matéria-prima do discurso argumentativo. A seguir, discutiremos outras 

questões que estão relacionadas à argumentação: as noções de ethos e pathos como mecanismos 

argumentativos e, subsequentemente, traremos a discussão da Teoria da Manipulação da Palavra. 
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4.3 Ethos e Pathos e sua função argumentativa 

 

Como mencionamos anteriormente, Perelman e Tyteca (1996), embora reconheçam a tríade 

ethos, pathos e logos como constitutiva de toda argumentação e definam, ainda que rapidamente, 

esses elementos, eles não se dedicam a analisar a influência do ethos e do pathos no discurso 

argumentativo, concentrando seus esforços na análise do logos e das estruturas que o materializam 

discursivamente. 

Não obstante, por considerar esses dois elementos como fundamentais e, muitas vezes, 

determinantes para a eficácia do discurso argumentativo, daremos mais ênfase a essas noções nesta 

pesquisa. 

Tradicionalmente, o ethos é associado ao orador, ao passo que o pathos se relaciona com o 

auditório. A tradição também aceita, e o senso comum assumiu, que o conceito de ethos deve ser 

definido a partir da noção de ‘imagem’, isto é, o ethos seria a representação enunciativa projetada 

pelo orador através do discurso; já o conceito de pathos seria amparado pela noção de ‘paixão’, no 

sentido de sentimentos, afetos e emoções despertados no auditório pelo discurso de um orador. 

Teoricamente, o orador, consciente de seus objetivos, elabora e apresenta uma determinada imagem 

capaz de garantir a simpatia do auditório, assegurando, assim, uma predisposição deste para a 

adesão à tese proposta no discurso. 

No discurso, os dados, os fatos, as provas, as verdades e todo o material que constitui a 

matéria-prima da argumentação não podem ser apresentados de modo unicamente objetivo e lógico: 

é preciso que os enunciados sejam organizados de modo que o orador desperte as emoções do 

auditório, emoções estas que devem ser mobilizadas de maneira a conferir solidariedade aos dados 

apresentados, isto é, na medida em que o orador procura despertar os afetos do auditório que 

possam contribuir para a adesão à sua tese, ele precisa ficar atento e, de fato, evitar que emoções 

negativas, que afastariam a simpatia do auditório daquilo que está sendo defendido, entrem em 

funcionamento.  

Compreendemos que vários mecanismos linguísticos podem ser usados para isso, desde 

expressões qualificadoras, como adjetivos, passando por modalizadores, até glosas de modalização 

autonímica de reflexão enunciativa.  

Explícita ou implicitamente, várias teorias dedicaram-se a estudar as funções do ethos e do 

pathos no discurso. Os trabalhos reunidos por Amossy (2005) dão uma mostra dessa variedade de 

perspectivas sob as quais as noções são abordadas – a concepção enunciativa de Benveniste, a 

análise da conversação de Kerbrat-Orecchioni, a perspectiva semântico-argumentativa de Ducrot, a 

análise do discurso de Maingueneau e os Estudos Culturais oriundos da Sociologia. Além desses, os 
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trabalhos de Leff (2009), Moliterno (s/d), Sukiennik (2008) e Meyer (2009) também oferecem 

subsídios e parâmetros para a análise do ethos e do pathos como componentes inerentes ao processo 

argumentativo. 

Eggs (2005) analisa a noção de ethos assumida pela pragmática, principalmente pelo 

princípio de cooperação de Searle e as máximas conversacionais de Grice, a partir de sua herança 

aristotélica. Para ele, o importante é perceber que “o ethos e o pathos estão sempre ligados à 

problemática específica de uma situação e, sobretudo, aos indivíduos concretos nela implicados” 

(EGGS, 2005, p. 41). É, portanto, um jogo especular imaginário, porque o orador formula uma ideia 

do ethos que pretende assumir por meio de seu discurso e imagina as possibilidades de afetos que 

podem despertar a partir dessa imagem projetada discursivamente. Por sua vez, o auditório, com 

base em seus conhecimentos socioculturais, formula hipóteses do tipo de orador que se apresentará 

e, a partir desse jogo, constrói sua própria imagem. Nesse jogo, “seus movimentos, seus gestos, sua 

mímica ou suas maneiras de falar” (EGGS, 2005, p. 43) são indícios do tipo de imagem projetada 

pelo orador, imaginada ou inferida pelo auditório. 

É com base nessa formulação que Eggs (1998) propõe uma semiótica das paixões para 

formular uma proposta de classificação dos vários afetos mobilizados discursivamente para se 

solidarizarem na empreitada de defesa de uma ideia ou de uma tese. O fundamental dessa 

observação é notar que o ethos, bem como o pathos, são relativos à situação interacional, isto é, se 

modificam conforme as conveniências discursivas e, por isso, não podem ser analisados 

separadamente. 

Além disso, e talvez o seu caráter mais flagrantemente marcado como instrumentos 

argumentativos, é o fato de o ethos poder ser classificado. Os textos sobre o assunto falam do 

caráter aristotélico de o ethos dever ser discursivizado como o princípio da honestidade, isto é, na 

Retórica Clássica, mobilizar o ethos consistia em o orador mostrar que estava sendo sincero em seu 

discurso. Porém, na Análise de Discurso, sobretudo nos trabalhos de Maingueneau (2005), temos o 

ethos atrelado à noção de cena de enunciação, o que possibilita classificá-lo, com base em critérios 

linguístico-discursivos, em ethos de prudência ou de sabedoria, ethos benevolente ou colérico, entre 

muitas outras possibilidades.  

Maingueneau (2005, p. 71) também reconhece que “o público constrói representações do 

ethos do enunciador antes mesmo que ele fale” e, com base nessa reflexão, propõe as noções de 

ethos discursivo e ethos pré-discursivo. O primeiro dá conta da imagem propriamente projetada 

pelo enunciador através de seu discurso; o segundo tipo é construído pelo imaginário do auditório, o 

que, de certo modo, está consoante com a proposta de imagem especular para descrever o jogo entre 

ethos e pathos sugerida por Eggs (2005) e discutida anteriormente. 
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O fato é que o discurso acontece a partir de posições socialmente definidas, isto é, existe um 

ritual social, nos termos de Bourdieu, a ser observado e seguido ou, nos termos de Foucault, existe 

um protocolo de enunciação que precisa ser cumprido para que o discurso, sejam quais forem os 

seus objetivos, persuasivos ou não, consiga ser bem sucedido. É dentro desse ritual ou protocolo 

que o ethos e o pathos ganham notoriedade, pois o orador precisa estar autorizado a falar aquilo que 

fala, e a autorização advém das instituições sociais, em primeiro lugar, e do auditório em segundo 

lugar, porque é preciso haver um pacto, um acordo entre um e outro membro da interação. Nesse 

aspecto, o orador pode afastar-se ou aproximar-se de seu auditório à medida que aproxima ou afasta 

suas palavras (e, consequentemente, as palavras dos outros ou as outras palavras) de seu discurso.  

Pelos argumentos expostos até então, advogamos em favor de que a modalização 

autonímica, no formato das expressões de não coincidências do dizer, se apresenta como um campo 

fértil para a análise do ethos discursivo que o orador materializa por meio de seu discurso. 

Enunciados do tipo “...como você gosta de dizer...” ou “...como você não diz...” , que são 

exemplos de não coincidências interlocutivas, podem ser interpretadas como a construção de dois 

tipos de ethos distintos: o primeiro como um ethos que, tentando manter a simpatia de seu auditório 

e, consecutivamente, sua adesão à tese proposta, mostra-se com uma imagem condescendente, até 

compreensiva. O segundo mostra um ethos mais agressivo, que demonstra ter a coragem da 

nomeação verdadeira, real, coragem que falta ao auditório.  

Em ambos os casos, à proporção que a imagem do orador é manifesta pelo discurso, a 

emoção do auditório é mobilizada. No caso da primeira expressão, o agente argumentador pode, 

aliviando as pressões de um discurso tenso, vencer uma possível barreira imposta pelo auditório; no 

caso da segunda expressão, o orador pode, deliberadamente ou não, provocar a indignação de um 

auditório atento ou a indiferença de um auditório que pode ver o orador como desautorizado a 

pronunciar o discurso. Evidentemente as possibilidades interpretativas são inúmeras, e sua 

confirmação somente é possível a partir da observação empírica dos resultados discursivos, que 

podem ser imediatos ou não. 

 

4.4 Teoria da Argumentação no Discurso e Teoria da Manipulação da Palavra 

 

Preocupado com os usos da palavra argumentativa na sociedade moderna com os seus meios 

de divulgação da informação de massa, Breton (1999) realiza um estudo, com base na retórica e na 

Teoria da Argumentação no Discurso, sobre o que ele chamou de Manipulação da Palavra. Em seu 

trabalho, este autor levanta inúmeros questionamentos a respeito das estratégias discursivas 

tomadas como ‘técnicas argumentativas’ colocando em dúvida se de fato o uso de determinadas 

estratégias é realmente argumentativo, ou se se trata, na verdade, de mecanismos manipulatórios. 
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Em princípio, faz-se necessário esclarecer que, segundo o autor, a manipulação está 

concentrada, sobretudo, na propaganda (vinculada à desinformação do público) e à política. No 

entanto, cabe levar em conta que, se existem, de fato, formas específicas de manipulação ao se usar 

a palavra, seria incoerente supor que essas formas estariam manifestas apenas nesses dois domínios 

discursivos. Assim, é justo que se avalie também a presença ou não de fórmulas discursivas 

manipulatórias em outros domínios, como tentaremos fazer nesta pesquisa. 

Também, antes de se passar à discussão das técnicas manipulatórias postuladas pelo autor, 

cabe esclarecer que a fronteira entre ‘argumentação’ e ‘manipulação’ não é exatamente clara. O 

autor limita-se a dizer que “a argumentação é o respeito pelo outro, e a manipulação é a privação da 

liberdade do público para obrigá-lo, por meio de uma restrição específica, a partilhar uma opinião 

ou a adotar determinado comportamento” (BRETON, 1999, p. 10). 

Dizer que a diferença entre o que é argumentar e o que é manipular encontra-se na diferença 

entre o respeito pelo outro e a privação desse respeito é um pouco vago. Por isso, ao expor o que 

propõe o autor, esperamos poder esclarecer um pouco mais essa diferença. 

Outra discussão que merece menção, antes de analisarmos as técnicas manipulatórias em si, 

é a questão da sociedade democrática de direito e sua relação estreita com a palavra. Pergunta-se se 

nesses espaços democráticos modernos, em que a informação é transmitida em larga escala e em 

tempo real, há verdadeiramente modos de se manipular o público, privando-o de sua liberdade de 

escolha no pensar e no agir. E é justamente com esse questionamento que Breton afirma, 

categoricamente, que é por causa dessa crença de que o público é livre que a manipulação tem seu 

berço, pois “a primeira etapa de toda manipulação consiste em fazer o interlocutor crer que é livre” 

(BRETON, 1999, p. 17). 

O manipulador tem, portanto, o trabalho inicial de elaborar seu discurso de modo tal que o 

interlocutor não perceba que está sendo manipulado, pois este interlocutor é “livre” para fazer suas 

escolhas. A manipulação é entendida, então, de maneira geral, como “uma ação violenta e restritiva 

que priva de liberdade aqueles a ela submetidos [...]. A manipulação consiste em entrar por efração 

no espírito de alguém para aí depor uma opinião ou provocar um comportamento sem que ninguém 

saiba que houve efração” (BRETON, 1999, p. 21).  

A efração, no caso, consiste em mascarar a manipulação por meio do acordo prévio, nos 

termos da TAD, isto é, o manipulador, para garantir o efeito de seu discurso, parte de um acordo 

prévio que ele sabe que o auditório aceitará, sem, contudo, levá-lo a cabo. Isto é, por meio da 

ruptura, instaura-se o processo manipulatório. 

De todo modo, para iniciarmos as discussões a que nos propomos, entendamos que a palavra 

manipulada tem como efeito principal “forçar o silêncio na interação a fim de aprisionar o outro 
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numa sequência contínua na qual ele não tem outra escolha senão se render” (BRETON, 1999, p. 

22). Entendamos ainda que a manipulação é um tipo de violência psicológica ou cognitiva que se 

manifesta por estratégias que Breton nomeou de amálgamas afetivo e cognitivo, ambos possuindo 

subclassificações, conforme veremos a seguir. 

 

4.4.1 Os amálgamas manipulatórios 

 

Breton (1999) subscreve as estratégias manipulatórias sob duas rubricas: os amálgamas 

afetivos e os amálgamas cognitivos. No primeiro grupo, a estratégia consiste em mobilizar os afetos 

(ethos e pathos) no sentido de inserir emoções no fio discursivo ou, por outro lado, provocar 

sentimentos no auditório, levando-o a aderir à tese proposta. 

No segundo grupo, a estratégia é fazer parecer que os enunciados que compõem o discurso 

possuem uma lógica inegável, isto é, o orador articula o logos manipulatoriamente, de modo que o 

termo ‘cognitivo’ é tomado como sinônimo de raciocínio.  

As superestruturas de que nos fala Breton por meio da nomeação de ‘amálgamas afetivos’ e 

‘amálgamas cognitivos’ baseiam-se, assim como em Perelman e Tyteca (1996), na associação de 

noções. Contudo, enquanto em Perelman e Tyteca (1996) essa associação nocional se dá de maneira 

a demonstrar a relação entre as noções, Breton propõe que, em alguns casos, a relação é apenas 

aparente e, no mais das vezes, racionalmente incompatível, e sua relação proposta no discurso não é 

acidental ou efeito de um equívoco. Ou, ainda, o argumento da contradição que mobilizada a noção 

do ridículo, como descrito por Perelman e Tyteca (1996), antes é o produto de uma ação deliberada 

do orador para levar o auditório ao engano e ao engodo.  

Os amálgamas afetivos consistem em 

 

tornar aceitável uma opinião ao construir uma mensagem que é uma mistura dessa opinião, 

sem questionamento de seu conteúdo, com um elemento exterior, na ordem do afeto, sem 

nenhuma relação imediata com essa opinião, mas considerado, por sua vez, suscetível de 

sensibilizar o público num sentido favorável [...]. Consiste em ir buscar no espírito do 

público a quem a mensagem se destina um elemento preexistente, ameno, agradável, 

prazeroso, até desejável, mas também, eventualmente, espantoso ou que evoca medo ou 

desgosto, e em seguida ligar esse elemento à mensagem assim ampliada [...] aumenta-se a 

mensagem em relação à sua dimensão informativa. (BRETON, 1999, p. 73) 

 

Nesse caso, a associação das noções com efeito sedutor consiste, portanto, em tomar uma 

noção da ordem dos afetos e ligá-la a um dado informativo. O procedimento não seria 

manipulatório se houvesse alguma relação natural ou acidental entre as duas noções postas em 

funcionamento. A polêmica (entre ser um procedimento argumentativo legítimo ou um amálgama 
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afetivo) se instaura no momento em que não há meios que justifiquem satisfatoriamente a relação 

entre as noções cotejadas, isto é, o sentimento evocado ou a emoção demonstrada não possui 

relação com a carga informativa que se pretende veicular, o recurso aos afetos redimensiona a 

mensagem transformando seu aspecto argumentativo em caráter manipulatório. 

É preciso, contudo, tomar cuidado com algumas questões. Inicialmente, assumimos, com 

Breton (1999), que o ser humano e seu discurso possuem, por assim dizer, uma conjuntura 

tridimensional composta por pathos, ethos e logos, de modo que os sentimentos são constitutivos 

tanto do orador como do auditório e, portanto, a objetividade racional despida de emoção é apenas 

uma ilusão, uma ficção teórica. Assim, não podemos dizer simplesmente que o apelo aos afetos é, 

por si mesmo, manipulatório, pois todo discurso possui, por definição, um caráter afetivo e, 

evidentemente, as entidades linguísticas usadas na produção dos enunciados possuem, cada uma a 

seu modo, certa carga afetiva e conotam, de algum modo, componentes ideológicos adquiridos na 

interação (cf. BAKHTIN, 1999). 

Desse modo, como dizer que os afetos foram convocados com objetivos manipulatórios? 

Ou, dito de outra maneira, que parâmetros utilizar para descrever uma técnica discursiva como 

palavra manipulada por meio do amálgama afetivo, já que dizer que as noções cotejadas não 

possuem relação natural ou acidental pode ser considerada uma afirmação arbitrária? 

Parece-nos que o critério no qual se baseia Breton (1999; 2003), embora não afirmado 

explicitamente em seus textos, é a noção de foco e fundo, nos termos da Linguística de Texto. Isto 

é, como componentes constitutivos do discurso, aos quais não se pode renunciar, os afetos devem 

ser tomados como fundo discursivo e não como foco; a manipulação se dá quando o orador inverte 

a posição estrutural dessas noções tornando as emoções a fonte principal de informação veiculada, 

aquela que o auditório deve levar em consideração na hora de fazer seu julgamento sobre a questão 

discutida. 

Os amálgamas cognitivos, como os afetivos, são construções de espaços discursivos em que 

a manipulação da palavra provoca efeitos imediatos e tão intensos que provoca a adesão do 

auditório sem discussão das ideias. A palavra lança no espírito das pessoas diversas imagens, 

imagens essas que são desencadeadoras de comportamentos, de atitudes em diversas direções, 

geralmente a direção que quer o manipulador. 

Uma leitura atenta de “A manipulação da palavra”, de Breton, nos faz crer que o que ele 

chama de amálgamas são rótulos para agregar as formas de manipulação que ele analisa, isto é, o 

amalgama cognitivo é definido pelo autor como “tornar aceitável uma opinião mediante a 

construção de uma mensagem que é uma mescla dessa opinião, sem discussão de seu conteúdo, 
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com um elemento exterior, sem relação imediata com essa opinião, mas considerada, por sua vez, já 

aceita pelo público” (BRETON, 1999, p. 95). 

Como se pode notar, a definição não difere muito do amálgama afetivo, pois ambas 

compartilham da mesma finalidade, diferenciando-se apenas nos mecanismos linguísticos 

empregados. 

A seguir, passamos a discutir as estruturas de manipulação descritas pelo autor. 

 

4.4.1.1 Os amálgamas afetivos: a manipulação dos afetos 

 

Segundo a tradição aristotélica, a linguagem e o discurso são constituídos da mesma 

essência do próprio ser humano, pois seriam a linguagem e o discurso exatamente a essência que 

nos torna humanos. Segundo essa mesma tradição, o homem, em sua essência, é composto de três 

porções, interligadas, interdependentes e indissociáveis: o pathos, o ethos e o logos. Assim, a 

linguagem e o discurso são, por associação, também compostos por essas três porções. Esses três 

elementos constitutivos do discurso são aceitos com relativa unanimidade por todos os teóricos da 

Retórica Clássica, da Nova Retórica e da Análise do Discurso. 

Na teoria da manipulação da palavra, o pathos é o termo que se refere às emoções que são 

mobilizadas pelo locutor na hora da interação, levando o seu auditório a identificar-se com o que se 

está defendendo por meio do apelo aos sentimentos; o ethos é a imagem que o locutor apresenta, 

nem sempre verdadeira ou real, porque, diversas vezes, um locutor pode vestir-se de uma 

determinada máscara apenas para ser aceito por um auditório particular; e o logos é a racionalidade, 

o texto em si, construído por meio de raciocínios demonstráveis, facilmente dedutíveis, e, segundo 

os teóricos da argumentação, a parte central do discurso, por ser exatamente sua essência, causa, 

objetivo e finalidade. 

Breton (1999) leva em conta, ainda que superficialmente, esses elementos constitutivos do 

discurso para, com base neles, estabelecer o primeiro pressuposto de sua teoria da manipulação da 

palavra, qual seja, o de que determinados usos que se faz da mobilização do pathos têm no fundo 

um objetivo manipulatório. A essas estratégias o autor nomeou de amálgamas afetivos. Segundo o 

autor, 

 

mobilizar os afetos parece ter por objetivo condicionar o público de tal maneira que ele 

aceite a mensagem sem discussão [...]. Manipular consiste de fato em paralisar o 

julgamento e em fazer tudo para que o receptor abra ele mesmo sua porta mental a um 

conteúdo que de outro modo não seria aprovado [...]. (BRETON, 1999, p. 64). 
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Nesse caso, como fica claro, os afetos são mobilizados não como um complemento 

necessário à própria produção discursiva, mas como um elemento capaz de neutralizar a capacidade 

de pensar, de julgar e de decidir do interlocutor, mantendo, assim, a noção (clássica, aliás) de que os 

sentimentos de um modo geral são “irracionais” e levam as pessoas a fazerem coisas que 

normalmente não fariam se não estivessem movidas por algum tipo de sentimento. 

Manipular utilizando esses recursos consiste justamente em velar o próprio recurso, de modo 

que o interlocutor não perceba que está agindo movido pela emoção. Recorrer aos sentimentos de 

modo manipulatório é inserir o próprio interlocutor na mensagem, de modo que ele se veja 

representado nela, de modo a sentir “na própria pele” e, portanto, a aderir ao que se está 

defendendo. 

Para Breton, os amálgamas afetivos, tomados como superestruturas, podem ser 

discursivizados por meio das seguintes estruturas: 

 

a) a sedução demagógica,  

b) a sedução pelo estilo,  

c) a manipulação pela clareza,  

d) a estetização da mensagem,  

e) a sedução pelo medo e o recurso à autoridade e  

f) o efeito fusional.  

 

 

a) A sedução demagógica 

 

Seduzir, no sentido que é aqui tomado, refere-se a uma prática própria (e necessária) das 

relações humanas, e tem sua definição na sua própria finalidade: convencer apoiando-se no engano 

e no engodo. Para o autor, “o sedutor é aquele que faz ou diz no momento desejado o que é preciso: 

ele demonstra uma total obediência à ocasião” (BRETON, 1999, p. 66); é, portanto, em uma 

palavra, um oportunista. 

A sedução demagógica ocorre quando o sedutor, aproveitando-se de uma determinada 

oportunidade, falando para um auditório particular, nos termos de Perelman e Tyteca (1996), ou 

para o represente médio de um auditório, nos termos de Bakhtin (1999), aplica ao seu discurso a 

flexibilidade absoluta de suas convicções, utilizando construções no mais das vezes ambíguas, 

muitas vezes provocando certa metamorfose semântica das palavras para atender a suas 
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expectativas. Foi o que fez, por exemplo20, Fernando Collor de Mello, em 1992, quando ameaçado 

de impeachment, ao conclamar o povo brasileiro com o discurso: “convoco o povo brasileiro, o 

povo livre, a, como eu, vestir-se de verde e amarelo e sair às ruas e praças, protestando contra as 

injustiças e contra aqueles que temem e impedem o progresso”21. 

A tentativa de manipulação é evidente, como evidente é a estratégia empregada. O locutor, 

no caso, o ex-presidente Fernando Collor, tenta mobilizar as emoções do povo brasileiro, 

seduzindo-o com a expressão ‘o povo livre’, tentando despertar no auditório o sentimento mais 

precioso do povo de uma nação, a liberdade. Convocar o povo livre a se vestir de verde e amarelo, 

cores que representam o Brasil, inclusive internacionalmente, e dizer que ele próprio se vestirá 

dessas cores é propor, veladamente, que ele se confunde com a própria nação, que ele é a nação e, 

portanto, deve ser defendido nas ruas e praças. O que temos aqui não é uma argumentação ou uma 

defesa contra uma acusação, mas uma manipulação pura e aplicada do discurso para mobilizar os 

afetos do povo em proveito próprio. 

O locutor ainda insere em seu discurso a ideia de que ele, além de representar a liberdade da 

nação, representa também os injustiçados, os sofridos, os oprimidos, porque a luta para a qual ele 

convoca é a luta contra a injustiça. Cabe chamar a atenção também para a escolha da expressão 

‘contra aqueles que temem e impedem o progresso’. Se prestarmos bem atenção ao contexto, ou, 

nos termos de Maingueneau (2005), à cena enunciativa em que esses eventos discursivos se 

sucederam, lembraremos que Collor de Melo foi o primeiro presidente efetivamente eleito por voto 

direto depois da redemocratização, portanto, é lícito supor que a estratégia aí empregada é a de 

suscitar medo no auditório, lembrando a ele que aqueles que temem e impedem o progresso são os 

antigos generais que suprimiram as liberdades individuais.  

Notemos que o sedutor em questão procura mobilizar os afetos do auditório de diversos 

modos, mas todos manipulatórios, pois procura levar o público a agir em seu benefício, sem nem ao 

menos dar-lhe a oportunidade de questionar as acusações, de levá-las em consideração, de pensar 

sobre elas. 

Provavelmente é na esfera política, comercial e religiosa que essa técnica é mais empregada, 

porém somente uma pesquisa mais apurada poderia trazer à luz essas afirmações.  

 

 

 

                                                           
20  Os exemplos apresentados nessa sessão são retirados das mais diversas fontes e atendem a uma necessidade 

meramente ilustrativa. 
21  Fonte: www.sampa.art.br/biografias/collor/governo 
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b) A sedução pelo estilo 

 

O estilo que se emprega para transmitir uma mensagem é um dos recursos mais antigos para 

o convencimento. Breton reconhece que é um recurso de legítima argumentação, porém a 

manipulação aparece quando o estilo, o “bem falar toma o lugar do próprio argumento, do qual 

deixa de ser um acompanhamento para tornar-se o elemento central da situação [...], pois a 

‘fórmula’ propõe-se a convencer quando não passa de um mero ornamento” (BRETON, 1999).  

A construção de figuras de estilo é largamente utilizada na propaganda, não raro, com fins 

manipulatórios. Determinados slogans são articulados para tornar o ornamento o próprio conteúdo 

da mensagem, esvaziando a mensagem em si e seduzindo o interlocutor pela sentença, geralmente 

curta e de fácil memorização. É o que ocorre, por exemplo, com o slogan publicitário do sabonete 

Dove: “Dove: você vai sentir na pele”22. 

O processo metafórico de transferência se instaura apelando justamente para onde o 

despertar dos sentimentos é mais sensível, a pele. Entra em jogo o papel do toque, bastante 

importante no processo da sedução. O locutor que fala através do slogan tenta seduzir o público, 

inclusive, mascaradamente, insinuando uma leve sensualidade, já que sabonete é utilizado de 

maneira íntima. Os compostos químicos que formam o sabonete, seus efeitos imediatos deixam de 

ser importantes, aliás, não são nem mencionados, em função do estilo, do modo de dizer e da 

construção da metáfora. A informação não faz parte do conteúdo da mensagem, apenas o próprio 

estilo e o modo de dizer, por isso a fórmula utilizada tem certa carga manipulatória, porque o 

ornamento passa a ser a própria mensagem. 

Talvez por isso Perelman e Tyteca (1996) não considerem as figuras de linguagem como 

técnicas argumentativas propriamente ditas, apenas as considerando na dissociação de noções, e 

delas somente a metáfora. 

Contudo os formuladores da Nova Retórica não são insensíveis ao fato de que o orador 

precisa estar atento ao estilo empregado e adaptar-se, estilisticamente, ao seu auditório sob a pena 

de não ser compreendido e, às vezes, até rechaçado.  

 

c) A manipulação pela clareza 

 

Breton argumenta que a clareza seduz. Segundo ele, a noção de que o discurso tem sempre 

que ser transparente e evidente por si mesmo é um recurso manipulatório porque leva o auditório a 

aceitar de imediato o que está proposto na mensagem, justamente devido ao fato de que este 

                                                           
22  Fonte: Propaganda veiculada por canais televisivos. 
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auditório não precisa fazer nenhum esforço para compreender a mensagem, haja vista que somente 

a clareza do discurso de si em si é o próprio argumento. 

Convencer pela clareza não é, segundo o autor, propriamente convencer, mas seduzir, pois a 

clareza deve ser um acessório do discurso e não sua própria finalidade. Para o autor, todo discurso 

verdadeiramente argumentativo deve levar o público a pensar sobre o conteúdo da mensagem, logo, 

a clareza, sendo posta como único argumento, manipularia o auditório no sentido de que a aceitação 

da mensagem se tornaria a única possibilidade para o interlocutor. 

Nesse ponto, vislumbra-se o que Breton (1999) entende por argumentar. Sem se fazer 

explícito, ao falar sobre os problemas com o “excesso” de clareza nos discursos, o autor deixa 

entrever que um discurso argumentativo é aquele que oferece sempre ao interlocutor possibilidades, 

opções, que leva o interlocutor a pensar sobre o conteúdo da mensagem. Portanto, qualquer discurso 

que tenha como única possibilidade a aceitação imediata do que se está propondo é um discurso 

manipulatório. É justamente por isso que a clareza seduz e, por conseguinte, pode se ter como efeito 

a manipulação, já que um discurso excessivamente claro priva o interlocutor dessas opções. 

 

d) A estetização da mensagem 

 

Falar de estetização da mensagem como recurso manipulatório pode, até certo ponto, ser 

confundido com a sedução pelo estilo. No entanto, quando se fala em estetização da mensagem, 

fala-se em transferir o que faz parte do plano de fundo para o centro, ou em embelezar a mensagem 

de tal modo que o conteúdo, que deveria estar no centro, passa para o plano de fundo. 

Segundo o autor, essa técnica é amplamente utilizada pelo cinema, quando pretende 

“vender” uma determinada mensagem, seja no nível dos valores, seja no nível dos costumes, seja no 

nível das tradições de um povo ou grupo. 

Manipular pela estetização da mensagem é desviar o foco da informação conteudística para 

a forma de apresentação, tornando-a sedutora, seja pelas cores, seja pelas formas empregadas, seja 

pelos mecanismos sonoros nela envolvidos. 

 

e) A sedução pelo medo e o recurso à autoridade 

 

Recorrer ao medo e à autoridade para manipular é uma forma antiquíssima de se obter a 

aceitação de uma mensagem. A própria tradição educacional dos filhos baseia-se justamente nisso. 

Não se argumenta: impõe-se uma opinião por despertar o medo nas crianças. No discurso religioso, 

principalmente, esse tipo de apelo ao medo é mais que evidente, já que as religiões, de um modo 

geral, procuram provocar determinados comportamentos em seus fiéis, comportamentos tidos como 
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desejáveis, dizendo-lhes que aqueles que não os praticarem terão suas almas lançadas no inferno 

para a danação eterna. 

Muito presente também no discurso político, de modo mais sutil, o apelo ao medo faz-se 

notar quando um político invoca o “argumento” de que, para a continuidade do progresso e da 

liberdade, é preciso manter seu partido no poder, senão o país poderá entrar em fase de recessão, 

declínio e dificuldade. Há exemplos de sobeja. 

Quanto ao apelo à autoridade, a manipulação ocorre porque invocar uma autoridade no 

discurso “permite fechar a questão sem discutir, com o intuito de fazer aceitar, custe o que custar, 

uma opinião ou provoque um comportamento” (BRETON, 1999, p. 71). 

Em Perelman e Tyteca (1996), o argumento de autoridade aparece como uma estrutura 

legítima do processo argumentativo. Os autores apresentam algumas ressalvas ao seu uso, 

indicando que é um argumento que somente funciona para auditórios particulares e que as 

autoridades convocadas somente serão consideradas autoridades em suas áreas específicas, isto é, 

há um acordo entre orador e auditório de que a voz convocada é reconhecida por ambos como 

alguém que está autorizado a falar naquela situação discursiva. 

Perelman e Tyteca (1996), assim como Breton, reconhecem que a força argumentativa dessa 

estrutura está no fato de a voz da autoridade convocada liquidar com a questão discutida, 

encerrando a polêmica instaurada, e é esse o critério que Breton utiliza para deslocar o argumento 

de autoridade das estruturas argumentativas para a as estratégias manipulatórias, cujo fundamento 

manipulatório consiste em despertar o medo no auditório em se contrapor a uma voz que é, naquele 

domínio, reconhecidamente um doutrinador. 

O apelo ao medo pode ser empregado com dois objetivos específicos, pois, de acordo com 

os psicólogos (cf. GOLEMAN, 1996; 1999), o medo suscita uma de duas prováveis reações: ou a 

apatia, advinda da ameaça disfarçada, que silencia o auditório por se considerar incapaz de contra-

argumentar; ou a motivação para se contrapor, ou seja, o apelo ao medo ou deixa o auditório 

discursivamente acuado ou o motiva aos embates discursivos. 

 

f) O efeito fusional 

 

Breton afirma que o efeito fusional “propõe aniquilar toda diferença no processo de 

comunicação. [...] Instaura-se diretamente entre as pessoas (o manipulador e o manipulado) como 

determinada maneira de apresentar a mensagem que lhe permite mais facilmente desarmar as 

defesas que o público poderia opor-lhe” (BRETON, 1999, p. 75). 
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Caracteriza esse recurso, segundo o autor, a repetição constante, que cansa o interlocutor, 

hipnotizando-o de tal modo que a única opção é acreditar na mensagem que se quer passar. Não se 

discutem as ideias, não se demonstram as razões, não se constroem verdadeiros raciocínios nem se 

chega a nenhum tipo de conhecimento, apenas se repete a mensagem, de modo contínuo e 

diferenciado, como acontece, por exemplo, na propaganda do chocolate Batom Garoto em que a 

imagem do chocolate é apresentada várias vezes, em vários lugares e situações diferentes, e uma 

voz repete sem parar “compre batom, seu filho merece batom, compre batom...”. 

 

4.4.1.2 A manipulação cognitiva 

 

Uma vez examinadas as técnicas de manipulação pelo recurso aos afetos, cabe agora 

examinar a manipulação cognitiva. Nesse caso, o manipulador emprega tipos específicos de 

raciocínios, aparentemente verdadeiros e legítimos, aprisionando o público, privando-o da 

possibilidade de livre discussão das ideias. Essas técnicas são: 

 

a) o enquadramento manipulatório, 

b) enquadramento mentiroso, 

c) reenquadramento abusivo e  

d) enquadramento restritivo. 

 

a) O enquadramento manipulatório 

 

Os vários níveis de enquadramentos classificados pelo autor apoiam-se na distinção entre 

fatos, crenças e opiniões. Note-se a semelhança com as condições para o estabelecimento do acordo 

prévio em Perelman e Tyteca (1996), que afirmam ser fatos, verdades e presunções os objetos 

discursivos dos acordos prévios. 

 Segundo Breton, manipular cognitivamente por esses enquadramentos consiste na aceitação 

geral de que todo ato comunicativo – argumentativo ou não – necessita de um ponto de referência 

comum aos interlocutores. O manipulador utilizará apenas os fatos, dispensando ou procurando 

apagar as crenças e as opiniões (aqui o sentido do termo “opinião” se estende para “valores”), e 

esses fatos serão mais atestados como tais na medida em que forem compartilhados pela maior 

quantidade possível de pessoas. 

Breton afirma que  
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enquadrar consiste, pois, em certa maneira de ordenar os fatos [...] (e) a manipulação 

implica uma distorção dos fatos, sua reorganização, com o objetivo de obter, por exemplo, 

um consentimento que não fora conseguido de antemão, à custa de uma violentação da 

situação. O enquadramento manipulatório apresenta três grandes variações possíveis: 

transformar de uma forma ou de outra o verdadeiro em falso e reciprocamente; orientar os 

fatos de tal modo que a realidade seja deliberadamente deformada; mascarar uma parte dos 

fatos de tal maneira que se ocultem as consequências de aceitação de um enquadramento 

dado. (BRETON, 1999, p. 81-82). 

 

O enquadramento mentiroso está na primeira das variações de que fala o autor. Em termos 

de cotidiano, todos sabemos como funciona o que comumente se chama de “mentira”: tornar 

verdadeiro um fato falso, ou vice-versa. Em termos mais técnicos, o enquadramento mentiroso tem 

a ver com a ‘desinformação’, no sentido militar do termo, em que determinada informação é 

veiculada de um determinado modo, levando o interlocutor a tomar más decisões, geralmente, as 

piores para ele. Esse recurso é, provavelmente, o mais poderoso mecanismo de manipulação, 

porque aprisiona o interlocutor, levando-o a comportamentos e crenças nocivas, muitas vezes 

violentas. 

“A desinformação, jogo mentiroso e manipulatório sobre a informação, deve ter uma 

importância crescente à proporção que nossas sociedades atribuem um lugar central à informação” 

(BRETON, 1999, p. 85), adverte-nos o autor. Sendo um recurso mascarado, apesar de inúmeras leis 

federais que pretendem proteger os consumidores desse tipo de prática, é possível reparar que 

determinadas propagandas lançam mão (ou tentam sistematicamente) dessa estratégia, por exemplo, 

os efeitos do cigarro e a composição de certos produtos aparecem em letras miúdas nas 

propagandas, quase imperceptíveis, tornando a mensagem manipulatória, ao mesmo tempo em que 

a empresa não “viola a lei”, já que a informação se encontra lá, no entanto, o modo como esta 

informação se apresenta passa quase que despercebida; é, no fundo, um modo de “desinformar” o 

consumidor.  

Quanto ao reenquadramento abusivo, este “consiste em ordenar os fatos de tal maneira que a 

nova imagem da realidade assim composta suscite a convicção, de algum modo sobre bases falsas” 

(p. 86). Realiza-se por meio de palavras de conteúdo tendencioso ou duvidoso, ambíguo, de difícil 

interpretação; ou por meio de “traços mentais” construídos propositalmente para prender o 

interlocutor como fórmulas “enaltecedoras, depreciadoras, neutralizantes, de justificação, de 

isenção de responsabilidade etc.” (p. 88). Essas fórmulas geralmente são empregadas para se iniciar 

os discursos, mantendo a atenção do auditório, seja elogiando-o (com fórmulas enaltecedoras), seja 

depreciando algo que o manipulador sabe que o auditório compartilha; o reenquadramento abusivo 

dos fatos também se realiza por meio da naturalização do real, isto é, tornar efeito da natureza algo 

que tem um responsável direto, isentando, assim, esse responsável da culpa ou de julgamento. É o 

que ocorre, por exemplo, quando se fala na “tragédia do Iraque”. 
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No que se refere ao enquadramento restritivo, o autor explica que “consiste em obter do 

público assentimento a uma opinião, ou a adoção de um comportamento, que não apresenta nenhum 

problema de aceitação. Mas a aceitação dessa opinião [...] faz aceitar uma segunda opinião (aquela 

que interessa ao manipulador)” (p. 92-93). 

Por exemplo, imagine-se o presidente de uma empresa que reúne seus funcionários do sexo 

feminino para explicar-lhes uma redução em seus salários e “argumenta”: “Sabemos que as 

mulheres conquistaram seu espaço na sociedade moderna e que devem ser respeitadas em todos os 

setores, uma vez que são tão capazes quanto os homens e que é retrógado e antiquado falar em 

diferenças por causa de sexo, já que vivemos na época de direitos iguais. No entanto, a nova lei 

recentemente aprovada pelo Congresso que garante à mulher seis meses de licença maternidade 

pode trazer prejuízos para a empresa, por isso, é necessário fazer um corte de salário, para 

compensar essa possível perda de produção”. 

O exemplo é artificial, mas cumpre seu objetivo de ilustrar o que é realmente um 

enquadramento restritivo. Partindo de uma opinião compartilhada, teoricamente, por todos, de que 

as mulheres merecem respeito e que possuem direitos iguais, o locutor de certo modo conquista o 

assentimento (antecipadamente) da segunda opinião, a opinião que ele pretende incutir: menores 

salários. Ao fazer uma concessão inicial, o locutor desvia, momentaneamente, a atenção do 

interlocutor, privando-o de clareza no momento de discernir sobre a segunda opinião. 

Outro modo de se proceder a um reenquadramento restritivo é por meio do que Breton 

chamou de “manipulação experimental”; nesse caso, o procedimento é o mesmo, com a diferença 

de que o manipulador “experimenta”, primeiro, transmitir a mensagem manipulada para um grupo, 

depois para outro e mais outro, e assim sucessivamente. 

Em resumo, “o enquadramento restritivo consiste nisto: se se desejar obter um 

comportamento A, solicitar um comportamento B muito mais oneroso – e completamente inventado 

para a situação” (p. 95). 

Em tempos em que o uso da palavra se tornou a ferramenta mais importante para as relações 

humanas, é mais do que oportuno analisar os modos de uso dessa palavra, verificando até que ponto 

seu emprego é abusivo ou democrático; é mais do que relevante pensar sobre os modos de 

articulação, elaboração e veiculação das mensagens, porque vivemos o tempo da informação, do 

texto (verbal e não-verbal), da linguagem (articulada, imagética, gestual). 

Pode-se crer, erroneamente, que há manipulação por toda parte e que não haveria, depois do 

que aqui se examinou, produção de linguagem que não fosse manipulatória, mas, felizmente, isso 

não é verdade. A manipulação é apenas mais um dos aspectos discursivos e, como tal, precisa ser 

levada em conta nas nossas interpretações e análises linguísticas. 
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Neste capítulo apresentamos a Teoria da Argumentação no Discurso associando-a às 

questões postas por Breton sobre a manipulação da palavra. Como deve estar claro a essa altura, há 

um conflito entre o sujeito-enunciador das heterogeneidades enunciativas e o sujeito-enunciador da 

argumentação, nossa intenção é fazer uma conciliação entre esses dois pressupostos teóricos. O 

capítulo que segue tenta realizar essa conciliação de modo a não invalidar as análises que 

tencionamos realizar. 
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CAPÍTULO 5 

HETEROGENEIDADES ENUNCIATIVAS NUMA PERSPECTIVA ARGUMENTATIVA: A 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos os resultados encontrados a partir da aplicação empírica das 

teorias convocadas aos textos que compõem o corpus estabelecido para testar nossa hipótese inicial, 

qual seja, que é possível atribuir uma interpretação argumentativa para as heterogeneidades 

enunciativas em seu formato de não coincidências do dizer e das figuras do bem dizer. 

Inicialmente abordamos os textos com o intuito de localizar a presença de estruturas 

linguísticas das não coincidências do dizer e/ou das figuras do bem dizer, em seguida, procuramos 

determinar, de acordo com a teoria, em qual tipo de evento, de acordo com a classificação proposta, 

seria este evento classificado; após isso, o passo seguinte foi determinar em que tipo de argumento 

o evento de não coincidências do dizer estaria inserido e, por fim, propor uma função argumentativa  

do evento naquele tipo específico de argumento. 

Assim procedendo, realizamos a leitura dos textos e, nos textos do gênero artigo acadêmico, 

localizamos 143 eventos de não coincidências do dizer, dos quatro tipos de não coincidências do 

dizer; inversamente, nos textos do gênero artigo de opinião, localizamos apenas 23 passagens nas 

quais foram identificadas estruturas de não coincidências do dizer, somente de três tipos: não 

coincidências interdiscursivas, com a presença de citações e/ou alusões; não coincidência entre as 

palavras e as coisas; e não coincidências das palavras consigo mesmas, estas últimas construídas a 

partir de elementos tipográficos ou orações subordinadas apositivas. 

Esta primeira constatação já nos mostra que os artigos de opinião, diferentemente dos 

artigos acadêmicos, não são tão propícios ao uso de expressões de não coincidências do dizer. Uma 

explicação possível pode ser a do domínio discursivo onde estes tipos de textos são veiculados: 

enquanto os artigos acadêmicos pertencem a um domínio onde há uma indefinição muito grande 

nos termos utilizados, portanto geradores de hesitação quanto à aplicação de um ou outro termo 

para definir um conceito, por exemplo, o artigo de opinião, por definição, deve exprimir uma 

argumentação em favor ou contra uma determinada tese, o que, em tese, obrigaria o seu autor a 

evitar expressões que possam denotar hesitação ou “medo” de enunciar seus argumentos e, 

consequentemente, conseguir a adesão à tese proposta. Nesse tipo de gênero o autor precisa, 

necessariamente, estar seguro de seu dizer para que o outro atenda e adira às suas proposições. 
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Dessa conclusão possível, outra se nos impõem: o problema do sujeito. Podemos dizer, 

mesmo que provisoriamente, que o sujeito que se expressa nos textos acadêmicos é um sujeito 

hesitante, logo um sujeito-efeito de sentido, enquanto que o sujeito que se expressa nos artigos 

acadêmicos é um sujeito pragmático, um sujeito que está-no-mundo, no sentido da Pragmática 

Existencial, logo um sujeito origem do dizer. É possível, portanto, que um mesmo sujeito se 

expresse de maneiras distintas ao enunciar-se em gêneros diferentes, logo, o sujeito pode (e, de 

acordo com nossos dados, de fato o faz), alternar-se entre sujeito efeito e sujeito origem do sentido 

– logo, o redesdobramento que propusemos no capítulo anterior deve ser considerado. 

Na apresentação dos dados, a seguir, optamos por trazer primeiro os encontrados em artigos 

de opinião para depois apresentar os eventos encontrados nos artigos acadêmicos. Esta decisão foi 

tomada com o objetivo de facilitar uma comparação no uso das expressões em um e outro gênero. 

 

5.1 As não coincidências do dizer em artigos de opinião 

 

O trecho a seguir pertence ao Art. 1 – “A copa não vale isso”. Nesse texto, o autor propõe a 

tese de que o governo não pode acatar todas as decisões do Comitê Organizador Local da Copa. 

Para apresentar a tese, o autor coloca a suspensão de todos os voos que ocorreriam no aeroporto 

Santos Dummont, no Rio de Janeiro, durante uma festa organizada para os dirigentes de clubes de 

futebol oferecida pela Fifa em julho de 2011. 

Antes de apresentar seus argumentos contrários à decisão do governo de atender ao pedido 

do comitê, o autor apresenta os argumentos que embasaram o pedido, ou seja, anuncia que fará um 

texto estruturado em argumentação quase-lógica, compreendida como a que melhor se presta a 

contra-argumentações. 

Após rica exposição dos fatos e explicações de diversas ordens, o autor assevera: 

 

[01] 

Os cartolas alegam também que os aviões poderiam afetar os equipamentos 

de transmissão da festança, que será transmitida para 200 países, com 

expectativa de uma audiência de 500 milhões de pessoas. É o caso de 

perguntar: se sabiam disso, por que escolheram para a sua realização 

um local exatamente numa das rotas aéreas de maior movimento no 

País? 
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Observamos que, na construção de seu argumento, apresentado somente no final do trecho 

sob a forma de uma pergunta retórica, típica dos argumentos pragmáticos, o autor lança mão de uma 

exposição dos argumentos daqueles que propuseram a festa, isto é, em um trecho rico em ironias, o 

autor impõe o argumento do ridículo, não propriamente apresentado, mas posto de modo sub-

reptício por meio das expressões irônicas, ao final do que expressa a sua opinião por meio da figura 

do bem dizer classificada como um dizer preenchido pelo equívoco, construído a partir da 

expressão – É o caso de perguntar. Lembramos que expressões colocadas como um dizer 

preenchido pelo equívoco não demonstram hesitação do sujeito, antes revelam um sujeito que 

aproveita o “acaso”, o “momento oportuno” de dizer aquilo que precisa ser dito, mas que, sem a 

oportunidade enunciativa certa, não seria possível fazê-lo. 

Uma interpretação argumentativa para essas expressões nos leva a um sujeito-enunciador 

que se encontra no “momento feliz” de uma enunciação anterior (a argumentação do Comitê para a 

suspensão dos voos) e apresenta um argumento pragmático para ser contrário, qual seja, seria 

possível realizar a festa em outro lugar que não prejudicasse o funcionamento do aeroporto em 

questão. 

Contudo, é preciso atentar para o fato de que o enunciador, no trecho em questão, não se 

assume completamente. O uso da expressão – é o caso de perguntar – no lugar de usar uma 

expressão mais contundente para defender sua causa e utilizar uma pergunta retórica no lugar de 

uma afirmação, por exemplo, imprime ao texto uma tentativa de manter o acordo prévio da 

argumentação, qual seja, manter o diálogo aberto para o debate de ideias. 

Note-se que aí se encontra mais contundentemente a função argumentativa dessa figura do 

bem dizer: renovar um acordo prévio construído ao longo do texto, pois ambas as partes consideram 

que há um inconveniente com a escolha do local da festa a ser realizada: uma das partes, o Comitê, 

pede a suspensão das atividades do aeroporto porque o local da festa é rota de aviões; do outro lado, 

o colunista considera a suspensão um absurdo, como ele mesmo expressa no trecho a seguir: 

 

[02] 

É absurda a decisão do governo de, a pedido do Comitê Organizador 

Local da Copa – que por sua vez, atendia à reivindicação da Fifa –, 

suspender todas as operações no Aeroporto Santos-Dummont, durante 

quatro horas, para não prejudicar a festança organizada pelos cartolas 

nacionais e internacionais na Marina da Glória, na área centra do Rio de 

Janeiro, durante a qual serão sorteados os grupos das eliminatórias para a 

Copa de 2014. 
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Notemos que, ao nomear como “absurda” a decisão, o autor do texto estrutura seu texto por 

meio do dizer como ato pessoal, isto é, uma figura do bem dizer que coloca o sujeito enunciador 

como fonte e origem da nomeação. Argumentativamente falando, temos aqui a apresentação da tese 

que será defendida para o autor, assim, a função argumentativa da figura do bem dizer aqui anuncia 

um sujeito que assume na totalidade sua enunciação, um sujeito que se responsabiliza por aquilo 

que diz. A figura é construída sem a marca formal prevista na teoria, a qual seria a presença do 

verbo dizer/chamar antecedendo o termo. Contudo, como já mencionamos em capítulo anterior, 

defendemos que há outros modos de marcação, além daqueles previstos, nesse caso, a marca é o 

próprio contexto, de onde se infere que o autor chama de “absurda” a decisão do governo. 

Por trás dessas duas figuras – o dizer preenchido pelo equívoco e o dizer como ato pessoal – 

há a expressão de um sujeito que preenche as falhas no discurso-outro (a argumentação para a 

suspensão das atividades do aeroporto), revelando um sujeito agenciador de fendas (como 

expressamos no capítulo anterior), um sujeito que aproveita o momento oportuno da enunciação 

para se fazer enunciar, para fazer valer a sua opinião sobre o tema tratado. 

Os dois trechos a seguir são retirados do Art. 02 – A reforma da “bomba-relógio”. No texto, 

o autor discute a reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional e apresenta a tese 

de que a proposta é insatisfatória para o país. 

 

[03] 

A reforma tributária "fatiada", ou em etapas, que gerou expectativas 

otimistas, dará lugar, segundo a imprensa, com base em fontes oficiais, 

à reforma da "bomba-relógio", a que fará "explodir" a Previdência 

Social, patrimônio dos trabalhadores e que tem sido, em nosso país, 

graças à contribuição dos empregadores, um instrumento indispensável 

à paz social. Numa inaceitável demonstração de descoordenação entre 

setores da administração e inobstante as diretrizes presidenciais no sentido 

da integração governamental, o Ministério da Fazenda, ao arrepio da área da 

Previdência, teria acolhido proposta para eliminar a contribuição 

previdenciária patronal, constitucionalmente obrigatória desde a Carta de 

1934, e substituir a respectiva receita por mais um imposto incidente sobre o 

faturamento das empresas. 

A proposta, todavia, é, financeira e tecnicamente, insustentável e provocará 

um desnecessário desgaste político para o governo. No que tange ao ângulo 
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financeiro, a reforma manterá a mesma carga tributária sobre as empresas, 

pois o imposto com base no faturamento terá de proporcionar receita 

idêntica à que deriva das contribuições previdenciárias patronais, estimada, 

no corrente ano, em cerca de R$ 240 bilhões. Como bem acentuou o 

editorial do jornal O Estado de S. Paulo de 2/6 (Desoneração e reforma, 

A3), "será inútil, do ponto de vista da eficiência econômica, trocar a 

contribuição sobre a folha por um tributo de outro tipo". 

 

O primeiro evento destacado apresenta a não coincidência entre as palavras e as coisas. O 

trecho: “fatiado”, ou em etapas – construído por meio da indecisão entre o uso de um termo ou 

outro, marcado pelo uso de aspas no termo glosado, é utilizado, argumentativamente, para 

apresentar ao leitor a tese inicial. Contudo, é preciso reparar que, apesar de assumir a tese, o autor 

do texto lança mão de uma outra não coincidência do dizer, qual seja, a não coincidência 

interdiscursiva, construída através do evento – segundo a imprensa. Isto é, o autor do texto 

apresenta sua tese com base na tese de um outro enunciador, revelando aí uma função 

argumentativa para as não coincidências do dizer: servir de base argumentativa para uma nova 

argumentação, uma argumentação mais contundente, mais incisiva de um mesmo tema, o que 

demonstra o caráter eminentemente dialógico das heterogeneidades enunciativas. 

Essa interpretação se confirma a partir do segundo trecho em destaque no evento [03], no 

qual o autor lança mão, mais uma vez, da não coincidência interdiscursiva, ao citar o editorial do 

jornal o Estado de S. Paulo. Argumentativamente falando, uma citação é o chamado argumento de 

autoridade, construído sintática e estilisticamente nos mesmos moldes das não coincidências 

interdiscursivas, e aqui nos cabe analisar essas duas interpretações. Na Teoria da Argumentação no 

Discurso, o argumento de autoridade é posto para que a discussão da tese proposta receba um apoio 

exterior, um apoio de alguém ou algum grupo considerado respeitado no assunto em questão. É 

justamente essa definição teórica que faz com que uma não coincidência interdiscursiva seja 

interpretada como fortemente argumentativa, já que sua definição é de uma voz exterior que se faz 

presente no discurso, isto é, o enunciador, ao desdobrar-se em sujeito hesitante, já que necessita de 

outra voz para afirmar o seu dizer, o faz de modo tão consciente que não pode ser interpretado 

necessariamente como um sujeito hesitante, mas, antes, como um sujeito que aproveita os outros 

dizeres para referendar, para auferir seu próprio dizer. Não é uma “enunciação do medo”, mas uma 

enunciação da oportunidade, um sujeito consciente do seu e de outros dizeres e, portanto, um 

sujeito capaz de manipular os vários outros que se apresentam no seu dizer a favor da tese que 

pretende defender. 
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Assim, as não coincidências interdiscursivas apresentam a função argumentativa de reforçar, 

reformular, propor uma tese que se defende, como fica claro por meio do trecho a seguir, retirado 

do Art. 4 – Roubar não pode mais. No texto, o autor defende a tese de que a postura política da 

atual presidente em combater a corrupção é frágil, porém determinada. Ao apresentar sua tese, o 

autor convoca uma não coincidência interdiscursiva ao citar o discurso da presidente: 

 

[04] 

O contraste fica cada vez mais evidente. De um lado, uma tradição de oito 

anos de pacífica e ostensiva convivência com a malversação de recursos 

públicos, escorada nos ombros largos da governabilidade. De outro, uma 

completa devassa no Ministério dos Transportes, provocada pelas recentes 

denúncias de irregularidades praticadas desde que aquela pasta se 

transformou, no governo petista, em feudo do Partido da República (PR), 

componente da base aliada. "Sairão todos, independentemente de 

endereços partidários", garantiu a presidente Dilma Rousseff em 

entrevista de 80 minutos concedida a cinco jornalistas na última sexta-

feira, no Palácio do Planalto.  

 

Pode parecer, à primeira vista, que a não coincidência interdiscursiva presente no trecho não 

tem relação com a tese que o autor propõe, contudo é a partir desse evento metadiscursivo que todos 

os argumentos serão construídos, quase todos, no decorrer do texto, formados por meio de não 

coincidências interdiscursivas, em alguns trechos para mostrar que o que foi dito pela presidente foi 

cumprido; em alguns trechos para demonstrar, por meio dos eventos metaenunciativos, a 

determinação da presidente, como no trecho a seguir: 

 

[05] 

Apesar de algumas indecisões e recuos diante das crises políticas que tem 

enfrentado nos seus primeiros seis meses de governo - todas elas 

alimentadas por suspeitas e denúncias de corrupção –, a serena 

determinação demonstrada por Dilma Rousseff na conversa com os 

jornalistas que recebeu na sede do governo indica que, se depender 

apenas dela, o mau hábito de passar a mão na cabeça de corruptos e 

"aloprados", bem como tentar transferir para a oposição e a imprensa a 

responsabilidade por todos os malfeitos, faz parte do passado. 
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O trecho destacado revela a opinião do autor de que a presidente é determinada no combate 

à corrupção e justifica sua tese por meio da não coincidência interdiscursiva marcada pela alusão à 

entrevista concedida por ela. Revela-se um sujeito disposto a assumir sua enunciação, 

argumentando por meio de outro discurso, como se dissesse ao coenunciador: “Veja, eu tenho 

razão! Ouça esse discurso-outro”. 

A função argumentativa presente nesse trecho não é a de apresentar uma tese, mas, sim, 

justificá-la por meio do argumento de autoridade apontado. Contudo, temendo que a alusão simples 

não seja suficiente, o autor do texto em questão “redobra” o argumento no parágrafo seguinte, 

transcrito a seguir: 

 

[06] 

Dilma falou sobre tudo o que lhe foi perguntado, sem demonstrar 

impaciência ou irritação com as questões mais espinhosas. Mostrou-se 

muito à vontade e confiante quando tratou de assuntos econômicos, mas em 

nenhum momento revelou desconforto com problemas políticos. Procurou, 

é claro, minimizar a importância e a gravidade das denúncias de corrupção, 

das notícias sobre crises no governo e de suas divergências com o 

antecessor: "Eu entendo que dá manchete ter crise, mas de que ruptura 

vocês estão falando? Com quem?". E procurou se comportar como a 

magistrada que precisa ser, insistindo em que "não se pode demonizar a 

política nem a relação com os Ministérios", até porque "é preciso ter 

cuidado, porque tem gente que é inocente". E acrescentou: "Não 

podemos olhar só o governo, só o Congresso e a sociedade. É função 

intrínseca do governo impedir que haja conluio em qualquer lugar". E 

manifestou sua disposição de remover todo e qualquer entrave ao bom 

funcionamento da máquina do Estado: "Eles (os eleitores) me botaram aqui 

para isso".  

 

Toda a argumentação contida no trecho – na qual o autor insiste na determinação da 

presidente Dilma – é permeada pela presença das não coincidências interdiscursivas, todas 

marcadas tipograficamente por aspas, nas quais trechos randômicos do discurso da presidente são 

utilizados de modo a compor o texto do autor, inseridos estrategicamente para justificar cada uma 

das afirmações do autor, configurando aquilo que, nas heterogeneidades enunciativas, chamamos de 
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injunção de vozes. O argumento da ilustração fica evidente, pois, à medida que o autor defende a 

presidente por suas qualidades políticas – sem demonstrar impaciência ou irritação […] mostrou-se 

muito à vontade e confiante – vai “ilustrando” aquilo que afirmou sobre ela, por meio de seu 

próprio discurso, convocado do exterior. 

O trecho a seguir foi retirado do Art. 7 – Os quatro cavaleiros da utopia. Nele o autor 

defende a tese do que ele chama de desenvolvimentismo. Para isso, faz um retrospecto histórico do 

que ele chamou de “motores da transformação”: os princípios do constitucionalismo, do 

federalismo, do abolicionismo e do desenvolvimentismo. Após longa exposição histórica sobre os 

três primeiros princípios, o autor defende sua tese, basicamente com argumentos pragmáticos, como 

os que estão contidos no trecho transcrito, que apresenta como “sustentação” dos argumentos 

pragmáticos uma não coincidência interdiscursiva. No entanto, nesse trecho específico, a não 

coincidência apresenta uma configuração inusitada, porque mostra um “discurso-terceiro” e não um 

discurso-segundo. 

Ao dizer “discurso-terceiro”, estamos nos referindo a uma prática discursiva relativamente 

comum: a de citar o já-citado como discurso-novo, isto é, aquilo que no meio acadêmico é chamado 

de apud, que consiste em citar um trecho de autor, cujo texto não foi lido, mas que foi citado por 

outro autor, cujo texto foi lido, isto é, um “desdobramento” das não coincidências interdiscursivas, 

como se elas exercessem a função “redobrada” de sustentar três vozes: a do enunciador atual, a do 

enunciador citado, com cuja presença enunciativa o enunciador atual não teve contato; e a do 

enunciador intermediário, aquele por meio do qual o enunciador atual teve acesso à enunciação 

convocada: 

 

[07] 

Foi apenas nos anos 1950, no ambiente democrático do segundo governo 

Vargas, que o ideal desenvolvimentista encontrou sua forma na obra de 

Celso Furtado. Na visão de Furtado – e para resumi-la me baseio em 

excelente artigo de Vera Cepeda (2009) –, a predominância da economia 

agroexportadora baseada na monocultura era a principal responsável pelo 

nosso atraso econômico e, ao descuidar-se do mercado consumidor interno, 

também pela escassez e pelo custo dos alimentos.  
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Na sequência, apresentaremos um trecho do Art. 12 – O uso empresarial ilícito dos serviços 

públicos. A tese do autor é de que a situação atual da saúde no país é grave e que será agravada com 

a aprovação, no estado de São Paulo, do decreto-lei 1.131/2010, por meio do qual os hospitais 

públicos são obrigados a reservar 25% dos atendimentos nas unidades públicas para pacientes 

particulares dos planos de saúde. 

Para defender sua tese, o autor lança mão de argumentos que fundam a estrutura do real 

como o argumento do exemplo, da ilustração, do modelo e do antimodelo, bem como argumentos 

baseados na estrutura do real, como as ligações de coexistência. O trecho posto em cotejo, no qual 

encontramos a presença das heterogeneidades enunciativas, é um argumento por dissociação de 

noções, em que o par aparência/validade que sustenta a superestrutura desse argumento: 

 

[08] 

Ao criar a “dupla porta” de acesso ao atendimento público da saúde, o 

decreto atenta, a um só tempo, contra o princípio da universalidade da saúde 

pública e contra o princípio da isonomia, da igualdade entre os cidadãos. 

Configura, nesse sentido, tratamento claramente desigual, inaugurando 

no Estado de São Paulo um SUS diferente daquele existente no restante do 

país. Um SUS “censitário”, onde quem paga é tratado com inaceitável 

privilégio em detrimento do todo da cidadania, em especial, aos setores 

mais carentes da comunidade.  

 

O par que constitui a dissociação das noções – aparência/validade – é construído por meio 

de uma não coincidência entre as palavras e as coisas, através do uso da expressão “dupla porta” 

marcada no trecho original entre aspas, apontando que o sujeito enunciador toma a expressão em 

um sentido especial, um sentido que põe a Lei – aparentemente benéfica – em seu devido contexto – 

validamente injusta, por privilegiar uns em detrimentos de outros. A confirmação da não 

coincidência vem logo em seguida, quando o sujeito enunciador especifica o sentido no qual usou o 

termo, e é reafirmada no evento seguinte, quando o sujeito enunciador coloca o termo “censitário” 

entre aspas, reafirmando, categoricamente, o sentido no qual os termos devem ser interpretados. 

Na argumentação proposta, o sujeito enunciador é que diz de que maneira cada expressão 

deve ser interpretada, como deve ser “lido” naquele contexto. A enunciação, bem como a 

argumentação, será, pois, o resultado de suas decisões de significados, como que afirmando “eu 

digo como interpretar”, é o resultado específico de construir um argumento com não coincidências 
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do dizer, cuja função argumentativa nesse contexto é garantir o acesso à macroestrutura 

argumentativa da dissociação das noções. 

A seguir, pomos em análise um trecho do Art. 13 – O direito à livre expressão homoerótica. 

Como o próprio título sugere, a tese é a de que a sociedade, por meio das instituições estabelecidas, 

vem derrubando o discurso autoritário e preconceituoso em relação à expressão pública de afeto 

homoerótico. Antes de explicitar a tese, o autor apresenta, como ilustração para iniciar o debate, o 

primeiro casamento gay realizado no Brasil e autorizado pelo Superior Tribunal Federal. Após a 

exposição do fato, somente no sexto parágrafo do texto, o autor propõe sua tese: “No que percebo 

em meu cotidiano de classe média, o preconceito autoritário contra o homoerotismo vem sendo aos 

poucos emparedado por sua absoluta incompatibilidade com a vida numa sociedade livre e 

complexa”. 

A partir da tese, e sempre levando em conta a decisão do STF, o autor coloca: 

[08]  

Isso se observa no conteúdo discursivo da homofobia, onde quer que ele se 

produza, das mesas de almoço familiar de domingo aos discursos 

parlamentares, como os do deputado Bolsonaro ou da deputada Myriam 

Rios. Atualmente, sempre se iniciam com a “desculpa” de não serem 

preconceituosos contra a prática homoerótica, centrando fogo no que há de 

relevante, sua expressão pública, sua aceitação social como prática amorosa. 

 

O trecho é uma clássica apresentação de argumentos quase-lógicos, nesse caso, o argumento 

da contradição, ainda não apresentado no trecho em questão, mas apenas introduzido, insinuado por 

meio do uso das aspas no termo desculpa. As aspas aí colocadas, utilizadas em sua função de 

questionamento ofensivo, remetem às não coincidências das palavras consigo mesmas, por meio 

das quais os sentidos são questionados. Para construir sua argumentação – de que o homoerotismo 

pode ter manifestação pública –, o autor do texto procura contrapor-se aos discursos contrários à sua 

tese – os públicos e os privados – por meio da citação direta, não a discursos específicos dos 

deputados mencionados, mas a todo o conjunto de discursos já expressos por eles sobre o tema, 

mostrando que esses discursos reproduzem sempre uma estrutura constante, e é aí que aparece a não 

coincidência: de se desculparem pelo seu dizer. 

Assim, a não coincidência examinada nesse trecho possui a função argumentativa de 

introduzir os argumentos que servirão à tese, expressos no parágrafo seguinte do texto, transcrito a 

seguir: 
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[09]  

Afirmações correntes no sentido de que gay bom e aceitável é o “low 

profile”, que não expõe publicamente sua afetividade e erotismo, ou mesmo 

aquele que é “masculino” em seu comportamento (ou “feminino”, no caso 

das mulheres), ou seja, que gay legal é aquele que não é “bicha”. São claras 

manifestações de qual é o foco do preconceito, do que mais incomoda o 

fascismo heteronormativo cotidiano, qual seja, a expressão pública de 

homoafetividade, ou mais precisamente do homoerotismo.  

 

 

Observemos que a introdução no trecho [08], por meio da não coincidência do dizer do 

argumento de contradição, revela-se verdadeira no trecho [09] em que a “desculpa” que inicia esses 

discursos são contraditórias com aquilo que o conteúdo dos discursos realmente revela. 

O trecho [09], um argumento de contradição, é estruturado com três não coincidências do 

dizer, a primeira o “low profile”, outra língua presente no discurso, uma não coincidência 

interdiscursiva, pois, como foi dito no capítulo três, esse tipo de não coincidência do dizer possui 

um conceito mais abrangente do que entendê-lo como uma manifestação da intertextualidade ou da 

interdiscursividade. Essas não coincidências do dizer expressam vários tipos de outro: outra época, 

outro dialeto, outra língua, ou seja, qualquer diferença entre o discurso um, toda e qualquer 

manifestação de um elemento enunciativo trazido do exterior daquela enunciação. A presença da 

expressão inglesa aponta para a heterogeneidade da linguagem em sentido estrito: a existência de 

vários idiomas ao redor do mundo. 

Na sequência, o autor expressa, por meio de uma oração explicativa, o termo utilizado, e 

ainda nessa explicação realiza a inserção de nova não coincidência do dizer, dentro da estrutura que 

já vinha utilizando. O autor faz isso ao inserir o termo “masculino” na sua explicação sobre o 

sentido da expressão “low profile” também entre aspas, dessa vez usando as aspas de proteção, 

como para se distanciar daquele sentido empregado, apontando que ele, enunciador atual, não 

compartilha daquele sentido, justamente por este sentido ser contraditório com a tese proposta. 

Construindo uma não coincidência das palavras consigo mesmas, o autor propõe o argumento de 

contradição. 

Essa interpretação fica ainda mais evidente ao analisarmos o parágrafo seguinte do texto, 

por meio do qual o autor reafirma a sua tese inicial lançando mão de uma não coincidência 

interdiscursiva: 
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[10]  

O amor é um sentimento que exige expressão. O relato, a manifestação 

sígnica, seu discurso mesmo gestual, no sentido de Roland Barthes, é “o 

tributo que o enamorado deve pagar ao mundo para reconciliar-se com 

ele”. Beijar em bancos de praça e andar de mãos dadas pelas calçadas são 

condutas próprias da paixão e do amor em sua expressão pública. São dele 

conteúdo e não apenas continente. Até o amor secreto carece de alguma 

forma de ser expresso em sua intimidade e discrição; mesmo tendo o sabor 

intenso e o natural ônus da transgressão, sempre carece de expressão. 

 

É interessante observar que, mesmo enquanto reafirma a tese da livre expressão do amor, 

seja ela homoerótica ou não, o autor do texto segue construindo a argumentação, insinuando um 

argumento de regra de justiça, amparado na noção de “amor”. A argumentação aí estruturada na 

associação de noções é que é impossível dissociar “amor” de “expressão do amor”. O autor realiza 

esse movimento discursivo quando insere a não coincidência interdiscursiva, convocando para o seu 

discurso a voz de Roland Barthes. A não coincidência presente nesse trecho, ao mesmo tempo em 

que embasa a associação de noções, por meio da qual percebemos o efeito de sentido do argumento 

da regra de justiça – todo tipo de amor deve ter direito à expressão pública – apresenta-se, também, 

secundariamente como um argumento da analiticidade, pois, se expressar o amor é o “tributo ao 

mundo” e se a comunidade heterossexual tem direito de pagar esse tributo, por analogia, a 

comunidade homossexual também o terá. 

A função argumentativa da não coincidência do dizer é assim redobrada: sustentar o 

argumento de contradição exposto no trecho anterior e ser ela mesma um argumento para a tese em 

debate. O Art. 16 – Marcha da Maconha e violência – revelou dados interessantes no que diz 

respeito à demonstração argumentativa por meio do argumento de autoridade. Nele o autor renuncia 

a nomes de pessoas específicas, no interesse de grupos de pessoas, sem deixar de marcar esse 

movimento enunciativo como uma não coincidência do dizer. Por exemplo, ao iniciar o texto, para 

apresentar a tese, o autor escreve: 

 

[11]  

A difundida máxima “decisão judicial se cumpre” tem como 

sustentáculo o reconhecimento do Judiciário como poder fundamental à 

preservação da ordem democrática. A observância e respeito às decisões 

judiciais é conduta inerente aos valores fundamentais do Estado 
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Democrático de Direito, tais como superioridade e aplicação universal da 

Lei, segurança jurídica, entre outros. 

 

Convocando, logo de início no texto, a voz de uma máxima popular, do valor quase 

indiscutível da sabedoria de muitos, da voz-sem-nome que se enuncia de algum lugar, sem que se 

saiba exatamente qual sua origem ou qual sua fonte e, apresentando a tese a ser debatida no texto, o 

autor, sujeito no mundo, nos termos da Pragmática Existencial, assume na totalidade essa voz que 

não é a sua, portanto uma marca da heterogeneidade no texto, e uma marca forte, uma vez que se 

presta à apresentação de uma tese argumentativa. 

A tese, proposta de maneira genérica, é a introdução para outra tese, desta vez específica no 

texto, transcrita no trecho abaixo: 

 

[12]  

É sob essa compreensão que reputo equivocada a liminar da 2ª Câmara 

de Direito Criminal do TJ-SP, que declarou ilegal a manifestação em 

defesa da legalização da maconha. Notem que a marcha não foi convocada 

com o intuito de defender o uso da droga, nem propunha que as pessoas 

fumassem maconha, o que seria instigação ao crime, mas sim mudar a lei 

penal que criminaliza o consumo, conferindo um caráter inequívoco de 

exercício das liberdades de opinião e reunião.  

 

Notemos que a especificação da tese se apresenta por meio do Dizer como Ato Pessoal, 

flagrante pelo uso da primeira pessoa do singular no verbo “reputar” seguido da nomeação do 

objeto em foco como “equivocada”. Embora discutindo decisão judicial, já assumida como 

condição da democracia, posição expressa na transcrição [11], o autor do texto, por decisão pessoal, 

nomeia seu objeto de escrutínio como “equivocado”. 

A decisão pessoal de nomear o objeto dessa maneira irá requerer que o sujeito enunciador 

justifique sua escolha, o que ele faz por meio do argumento pela ilustração e pelo caso particular 

expressos no trecho a seguir: 
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[13]  

Ficou patente que a decisão dos desembargadores atentou contra o direito à 

livre expressão do pensamento e ao direito de reunião. Com a proibição, os 

manifestantes transformaram a marcha em protesto pela liberdade de 

expressão. Um cartaz com os dizeres “legalizem o debate” ilustrava com 

precisão o sentimento dos manifestantes. Sob pretexto de fazer valer a 

decisão, as forças policiais usaram cassetetes e bombas de gás para 

dispersar a marcha, transformando em violência o que deveria ser um justo 

e justificado exercício da liberdade de expressão – repórteres que faziam a 

cobertura jornalística da marcha chegaram a ser agredidos.  

 

É na expressão destacada do texto que a não coincidência interdiscursiva se apresenta, a 

citação de um dos cartazes, servindo para ilustrar o argumento. No entanto, novamente a voz que 

fala não é uma voz específica, é a voz de um grupo, a voz de muitos, de todos aqueles que se 

encontravam na chamada “marcha da maconha”. Além disso, percebemos o uso de um “batismo do 

dizer”, aquele em que a não coincidência é estruturada com expressões como “x, é a palavra exata”, 

no entanto, no trecho em questão, o movimento é mais amplo, o batismo do dizer deixou de ser um 

instrumento para determinar o grau de “exatidão” de um termo específico numa enunciação e 

passou a ser a expressão de quando toda uma enunciação é colocada sob interpretação. Em outras 

palavras, o autor do texto transcreve em seu texto os dizeres de um cartaz e avalia esses dizeres em 

relação ao que eles remetem e, nesse caso, o autor concluiu que aquela enunciação em si é a 

enunciação exata para expressar o sentimento daquele grupo. O autor faz esse movimento 

metaenunciativo ao afirmar que a enunciação convocada por ele para ilustrar seu argumento 

“ilustrava com precisão o sentimento dos manifestantes”. 

Percebemos, com isso, uma ampliação dos usos da metaenunciação. Se, na teoria original, o 

desdobramento metaenunciativo é previsto como um modo de o sujeito-enunciador avaliar um 

signo, é possível que o conceito possa ser aplicado a manifestações linguísticas superiores, como 

avaliar todo um enunciado. 

No Art. 21 – O poder da validação – para justificar sua tese, o autor utiliza, entre outros, o 

argumento da inclusão, estruturando-o por meio de uma não coincidência das palavras consigo 

mesmas, na função de batismo do dizer. Vejamos: 
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[14]  

Segurança depende de um processo que chamo de "validação", embora 

para os estatísticos o significado seja outro. Validação estatística significa 

certificar-se de que um dado ou informação é verdadeiro, mas eu uso esse 

termo para seres humanos. Validar alguém seria confirmar que essa 

pessoa existe, que ela é real, verdadeira, que ela tem valor.   

 

Para assegurar que o argumento servirá à tese proposta – a questão da segurança no país –, o 

autor propõe, por meio do batismo do dizer estruturado por meio do verbo chamar em primeira 

pessoa do singular, uma definição normativa (outro tipo de argumento) para dizer o que é 

“segurança”. Observemos que, ao mesmo tempo em que nos deparamos com um batismo do dizer, 

deparamo-nos com um dizer como ato pessoal. A proposta, no trecho em questão, é “incluir” no 

sentido geral de “segurança” o sentido que o autor do texto propõe e aplicar o termo, agora com o 

sentido incluso no contexto geral do debate que está sendo travado. 

Apresentamos aqui 14 eventos dos 23 localizados nos textos que compõem a parte do 

corpus formada por artigos de opinião, isto porque os demais eventos localizados repetiam-se em 

estrutura e em função, logo para que evitássemos repetições desnecessárias optamos por trazer 

apenas aqueles mais representativos, cujas funções fossem mais efetivamente destinadas ao 

engendramento argumentativo do texto. 

A seguir, apresentaremos os eventos encontrados nos artigos acadêmicos.  

 

 

5.2 As não coincidências do dizer em artigos acadêmicos  

 

Diferentemente do que ocorreu nos artigos de opinião em termos numéricos de 

aparecimento de não coincidências do dizer, nos artigos acadêmicos, como já mencionado, 

localizamos 143 ocorrências – desse número, 67 ocorrências são de não coincidências 

interdiscursivas, 33 de não coincidências interlocutivas, 23 de não coincidências entre as palavras e 

as coisas e 20 ocorrências de não coincidências das palavras consigo mesmo. Pela constatação 

numérica, evidencia-se que, assim como nos artigos de opinião, há uma predominância de 

ocorrências de não coincidências interdiscursivas, o que pode ser interpretado como a real 

necessidade de o enunciador encontrar sustentação argumentativa no discurso-outro. 
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Nos artigos acadêmicos, essa necessidade é, na verdade, uma imposição do próprio gênero 

que, por definição, necessita dos apoios exteriores – da fundamentação teórica – para expor suas 

ideias sobre uma temática da área. 

Contudo, diferentemente do que ocorreu nos artigos de opinião, houve o surgimento dos 

demais tipos de não coincidências do dizer, o que revela uma maior predisposição nos artigos 

acadêmicos em “permitir” ou “aceitar” esse tipo de expressão linguística. 

Vejamos o funcionamento dessas estruturas nesse gênero, propondo para elas uma 

interpretação argumentativa. Sendo um gênero diferente do artigo de opinião, daremos um 

tratamento diferente à apresentação dos dados, optando por apresentar as ocorrências pela 

classificação, começando por aquelas em que houve menos ocorrências, qual seja, as não 

coincidências das palavras consigo mesmas, seguida da apresentação das não coincidências das 

palavras consigo mesmas, das não coincidências interlocutivas e, por fim, das não coincidências 

interdiscursivas; a escolha por esse formato de apresentação e interpretação dos dados justifica-se, 

em primeiro lugar, pela suposição baseada na quantidade de cada tipo, pois infere-se que uma 

menor quantidade aponta para uma menor função argumentativa e vice-versa. 

 

5.2.1 As não coincidências das palavras consigo mesmas 

 

Postas a serviço das heterogeneidades enunciativas e examinadas apenas no escopo dessa 

teoria, esse tipo de NCD representa o instante em que é a pluralidade de sentidos, a polissemia, é 

que causa a hesitação do sujeito enunciador, mergulhando-o na falta, no equívoco, na lalangue 

lacaniana. 

Essas realizações colocariam em jogo as palavras e seus sentidos (discursivos, contextuais, 

lexicais ou dicionarizados), promovendo uma abertura da enunciação ao exterior do discurso, uma 

vez que o contexto interno não é suficiente para estabelecer o sentido do termo glosado, como 

demonstramos em trabalho anterior (Cf. FONSECA, 2007). 

Se examinarmos essas ocorrências sob a perspectiva da argumentação, podemos notar que 

elas se prestam a uma interpretação argumentativa, na medida em que sua inserção na cadeia 

discursiva tem a função de estabelecer um ponto fixo de sentido na cadeia discursiva, do qual o 

coenunciador não pode se desviar, isto é, ao inserir uma dessas estruturas no discurso, o sujeito 

enunciador “prende” o coenunciador, e, se a interpretação for correta, então será lícito dizer que o 

uso de não coincidências das palavras consigo mesmas está relacionado à manipulação da palavra, 

já que na argumentação há sempre a possibilidade de recusa, de resposta. Seriam essas estruturas, 

então, uma espécie de amálgama cognitivo no qual o coenunciador ficará preso, pois sua única 

opção é aceitar a tese proposta. Vejamos alguns exemplos: 
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[15] 

Embora a redação do vestibular, normalmente, tenha um caráter 

dissertativo, apresenta uma heterogeneidade tipológica, / no sentido de 

diferentes sequências discursivas, / a serviço da dissertação. 

(ReVEL. Texto 08) 

 

[16] 

[...], excluindo o texto histórico-social / (entendendo aqui história no 

sentido marxista) / mantido por Bakhtin e Kristeva em suas reflexões. 

(ReVEL. Texto 09) 

 

[17] 

A noção de intertextualidade é operacionalizada na medida em que se 

estuda o texto (escritura) em relação ao texto histórico-social e aos 

arquitextos / (no sentido genettiano) / que o precedem. 

(ReVEL. Texto 09) 

 

[18] 

Sobre a questão da classificação de cor / – classificação no sentido de 

Bourdieu, / conforme interpretação de Fairclough [...]. 

 

 

No evento [15], o autor defende a tese de que a redação do vestibular não é necessariamente 

um gênero de caráter dissertativo. Para assegurar sua tese, o autor estabelece uma estrutura 

argumentativa, por meio da NCD, aprisionando o leitor num espaço cognitivo do qual ele não pode 

desvencilhar-se, pois o autor fixa o ponto de interpretação – o tipo de texto analisado pelo autor 

possui um caráter de heterogeneidade tipológica e não de dissertação –, o argumento é simples: no 

sentido x, isto é, o leitor terá que interpretar o termo naquele sentido específico e, se desse sentido 

sair, não interpretará corretamente a argumentação proposta. 

O mesmo ocorre nos exemplos [16], [17] e [18], nos quais seus autores, introduzindo a 

NCD, “exigem” que os termos propostos sejam interpretados num ponto fixo, “exigindo” a 

concordância do coenunciador por meio de um amálgama cognitivo. Além disso, no interior dessas 

NCD e de seus formatos, classificados na teoria original como não coincidências das palavras 
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consigo mesmas, é possível inferir-se a presença, ainda que sub-reptícia das não coincidências 

interdiscursivas: os termos marxista, no evento [16] e genettiano, no evento [17] apontam para a 

convocação do discurso de Marx e de Genette, e o evento [18] nomeia explicitamente Bourdieu, ou 

seja, ainda que de maneira velada, o argumento de autoridade se faz presente. 

Essa sobreposição classificatória das NCD pode ser o resultado de essas estruturas não 

serem excludentes, isto é, uma determinada estrutura que, formalmente, classificamos como não 

coincidências das palavras consigo mesmas, por exemplo, pode conter elementos que façam com 

que possamos classificá-la como não coincidências interdiscursivas, como nos exemplos 

apresentados acima, posicionamento teórico não previsto na teoria original que em Fonseca (2007) 

já defendíamos e continuamos defendendo pelas razões expressas acima. 

Como estruturadas a partir de não coincidências interdiscursivas, esses eventos podem ser 

interpretados como possuindo uma função argumentativa de argumento de autoridade. A 

problemática é determinar, então, se essas estruturas exercem ou não a função de manipulatória, ou 

se exercem a função manipulatória e concomitantemente a função de argumento de autoridade; se, 

por um lado, assumirmos que as duas funções são exercidas no interior das estruturas, assumiremos, 

portanto, que o argumento de autoridade, por definição, será uma estratégia manipuladora; se, por 

outro lado, pretendermos isolar a função manipuladora da função argumentativa, negando seu 

espaço no contexto da enunciação, então seremos obrigados a renunciar ao conteúdo fortemente 

marcado do uso dessas expressões, que é justamente o de convocar a voz da autoridade para 

conferir maior peso à argumentação e deixar o argumento mais forte. 

Perelman e Tyteca (1996) reconhecem que o argumento de autoridade se presta à 

argumentação na medida em que seu uso tem a função de “fechar” uma questão, pois a convocação 

da voz de uma autoridade reconhecida no assunto não pode ser questionada, como mostramos no 

Capítulo 4. Por sua vez, nesse mesmo capítulo, apontamos que Breton (1997) coloca que a 

argumentação legítima é aberta ao diálogo e ao questionamento e que a manipulação se fecha para 

esse diálogo, impedindo a possibilidade de resposta. Assim, comparando as afirmações e analisando 

os dados transcritos acima, só nos resta concluir que, mesmo na chamada argumentação legítima, há 

uma parcela de manipulação que, nesses casos, é exercida pelas expressões de não coincidências do 

dizer. 

Os dois exemplos a seguir fazem parte de dois textos distintos que defendem, ambos, a 

existência de subjetividade, mesmo em textos científicos que, por definição, deveriam ser “textos 

objetivos”, isto é, sem a presença de sujeito. Vejamos: 
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[19] 

Entenda-se aqui essa necessidade de uma instância subjetiva / não no 

sentido de um sujeito empírico, mas no sentido de uma posição ou lugar, ou 

ainda no sentido de uma função /. 

(ReVEL. Texto 09) 

 

[20] 

[...] a materialidade expressa em um discurso traz a marca da subjetividade 

que a produziu, / mas não no sentido de ser apenas expressão da 

individualidade do autor, / pois o que está ali expresso é a relação entre uma 

individualidade, posta em um tempo e espaço definidos historicamente, e 

uma realidade que está sendo representada por essa individualidade, com 

consciência do que está fazendo, mas sem o domínio de todas as alternativas 

postas por essa mesma realidade. 

(LeD. Texto 07) 

 

 

Observemos que, diferentemente dos exemplos anteriores, esses exemplos foram 

estruturados sem a insinuação de não coincidências interdiscursivas. O jogo estabelecido continua o 

mesmo: fixar um ponto específico de sentido, nesses casos, negando outros sentidos, julgando-os 

inoportunos. 

Em termos argumentativos, os exemplos [19] e [20] se apresentam como argumentos por 

definição normativa. À medida que o sujeito enunciador realiza o movimento enunciativo de inserir 

a NCD em sua argumentação, define como os termos devem ser interpretados, e somente daquela 

maneira esses termos poderão ser interpretados, sob o risco de ocorrer um “mal-entendido” entre os 

enunciadores. Os exemplos a seguir foram retirados, assim como os dois anteriores, de textos que 

defendem a tese da subjetividade em textos científicos. Vejamos a estrutura das não coincidências 

do dizer neles presentes: 

 

[21] 

[...] nesse espaço sobra um lugar em que o sujeito pode atuar como Eu, ou 

melhor, ele pode retornar, emergir, alternando a posição-cientista estrita 

com a que dele fica / – é o caso de dizer – / à “margem” da FD. 

(LeD. Texto 08) 
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[22] 

[...] uma reflexão sobre o discurso empregado nesta era digital era em que 

nos encontramos e da qual não há como escapar, pois a realidade nos 

engloba de tal forma que dela nos tornamos reféns, sem escolha de negá-la 

que não representa a total exclusão da sociedade, / por que não dizer, / de 

nós mesmos. 

(ReVEL. Texto 06) 

 

 

O exemplo [21] recorre à estrutura de uma figura do bem dizer – o Dizer preenchido pelo 

acaso – figura aliás também presente nos dados obtidos dos artigos de opinião. Nesse exemplo, a 

expressão é o caso de dizer aponta para o momento oportuno da nomeação, do batismo da 

enunciação proporcionado pela ocasião; contudo, nos artigos de opinião, essas estruturas se 

apresentaram inseridas em argumentos quase-lógicos, já aqui elas funcionam como uma redefinição 

do lugar da argumentação do qual partiu o autor – o lugar da qualidade. Sua função argumentativa, 

nesse caso, não é estabelecer argumentos, mas reafirmar o lugar do qual os argumentos postos no 

restante do texto devem ser entendidos, devem ser interpretados. 

O exemplo [22] apoia-se na estrutura do dizer preenchido pelo equívoco na expressão por 

que não dizer, a qual, por trás da polissemia da língua que lança a enunciação no perigo da 

multiplicidade de sentido, apresenta esse sentido como uma oportunidade “bem-vinda” que o 

sujeito acolhe e usa. 

A expressão por que não dizer que estrutura a não coincidência do dizer revela-se como 

argumentativa na medida em que pode ser interpretada como uma “licença”, um “pedido de 

desculpas” que o sujeito enunciador empreende em direção ao coenunciador, isto é, revela-se como 

uma espécie de negociação entre enunciador e coenunciador, negociação esta própria da 

argumentação, sem a qual um orador não pode vencer qualquer tipo de barreira existente no 

auditório. É interessante notar que, no trecho em questão, o sujeito enunciador, mesmo dando a 

entender que é um sujeito hesitante, um sujeito temeroso de enunciar-se, faz isso de maneira 

consciente, isto é, se compreendermos que a NCD possui uma carga argumentativa e, nesse caso, se 

presta à negociação do acordo prévio, o sujeito enunciador utiliza a expressão sendo conhecedor de 

seus efeitos em seu auditório, novamente, o sujeito sobrepõe-se ao efeito para, a partir do efeito, 

alcançar um objetivo argumentativo. 
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5.2.2 As não coincidências entre as palavras e as coisas 

 

Essas estruturas, interpretadas a partir da proposta original, cumprindo as funções previstas, 

mostram que o espaço enunciativo em que as palavras enunciadas não coincidem com a coisa 

nomeada caracteriza-se pelo traço subjetivante da enunciação que a põe girando em torno de si 

mesma. O caráter opacificante desta maneira de dizer, marcado por incisas desestruturantes do fio 

linear da cadeia enunciativa, torna visível uma titubeação discursiva que vem rubricada por uma 

distribuição temporal que desatrela o ato de fala de sua referência pontual. Realça uma outra 

dimensão do enunciado no exato momento em que se dá a enunciação. 

Agregar a função argumentativa a esse tipo de construção, levando em conta essa 

característica, imprime às estruturas o rodopio da própria enunciação, que, para além de dialogar 

com outros enunciados, dialoga consigo mesmo, num redobramento do dialogismo bakhtiniano em 

que é inserido nos vários corredores enunciativos anteriores e posteriores motivados pelo diálogo 

amplo, universal e pétreo no qual a linguagem está mergulhada e, por meio dela, mergulha o sujeito 

enunciador, no duelo ideológico previsto por Bakhtin (1998), quando predisse que a linguagem é a 

arena na qual os debates ideológicos se realizam: 

 

[23] 

[...] ser impossível atribuir-lhes um referente se não conhecemos como 

participantes, / ou testemunhas, os actantes / e o âmbito espaço-temporal da 

enunciação. 

(ReVEL. Texto 01) 

 

[24] 

[...] o mais importante é levar em conta a diferença fundamental entre 

gêneros primários, / ou simples, / e secundários, / ou complexos /. 

(ReVEL. Texto 05) 

 

[25] 

A etnografia crítica refere-se ao processo reflexivo de escolha entre 

alternativas conceptuais e de julgamento de significados e métodos, 

principalmente para desafiar a pesquisa e o monitoramento, / ou 

policiamento, / entre outras formas da atividade humana. 

(D.E.L.T.A. Texto 05) 
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[26] 

A noção de mestiçagem, / ou mistura impura, / remete à questão do 

hibridismo cultural, própria do mundo pós-colonial, em que as diferentes 

culturas constituem, [...] 

(D.E.L.T.A. Texto 06) 

 

[27] 

[...] verifica-se ainda a possibilidade de estabelecer diferentes tipos de 

relação entre as categorias depreendidas (quais são as categorias que se 

associam, quais se equivalem ou se excluem, etc.), configurando-se o que se 

denominou análise de contingência / (ou de co-ocorrência) /. 

(D.E.L.T.A. Texto 10) 

 

Se uma maneira de argumentar é por meio da definição, nos deparamos com definições 

descritivas, nos eventos acima, diferentemente dos eventos analisados na sessão anterior. Não há 

nestes um ponto fixo, uma regra de interpretação de sentido que o orador exige que seja seguida, 

antes; o orador oferece opções de interpretação, como que cedendo um pouco de espaço em seu 

discurso para que o auditório opte pela nomeação que melhor lhe agradar. Utilizar inúmeras 

designações na tentativa de melhor dialogar com o auditório é mostrar um ethos aberto ao diálogo, 

um ethos disposto a fazer concessões, a oferecer espaços em seu discurso para que haja a 

participação do próprio auditório, já que será este que irá definir qual dos termos empregados 

melhor representaria o referente tratado. 

Evidentemente, em qualquer discurso, mostrar-se disposto e aberto ao diálogo é um 

elemento indispensável para o entendimento das partes (orador e auditório) e, certamente, 

evidenciar isso, deixando claro que há outras possibilidades de nomeação, justamente num dos 

ambientes discursos onde os embates ideológicos são intensos – o meio acadêmico –, é um modo de 

argumentar, é nesse sentido que o ethos deixa de ser, no nosso entendimento, um elemento 

constitutivo da enunciação argumentativa, como disseram Perelman e Tyteca (1996) e passa a ser 

uma estrutura argumentativa em si mesma, construída nesse caso não só pelos recursos externos à 

linguagem, como postura, modo de apresentação, entonação, tom de voz, mas interna à linguagem, 

como a escolha dos itens lexicais empregados em suas enunciações. 

 



153 

Nesses casos, é nas NCD acima que encontramos funções argumentativas diversas: são, de 

fato, definições descritivas – pois seu uso “indica qual o sentido conferido a uma palavra” 

(PERELMAN E TYTECA, 1996, p. 239), e isso é indicado por meio da conjunção alternativa “ou” 

como quem afirma: uso o termo x, mas você pode usar o meu termo no sentido y, ou z... –, numa 

demonstração de que o orador reconhece outras possibilidades (ideológicas) do uso do termo e são 

também um modo de expressar um ethos aberto ao diálogo e ao debate, aceitando a participação de 

seu auditório, outorgando-lhe o direito de barganha discursiva, numa tentativa de manter o acordo 

prévio. 

Outra forma de enunciar as não coincidências entre as palavras e as coisas, de um modo 

mais elaborado, é explicitando o verbo “dizer”, que, de acordo com a teoria original, revela um 

sujeito angustiado pela imperfeição do sistema linguístico (Cf. FONSECA, 2007). É preciso 

analisar de que maneira essas expressões podem, se puderem, exercer alguma função 

argumentativa: 

 

[28] 

[...] o conteúdo metaplícito / (ou, melhor dizendo, ultraplícito) / é “aquele 

que só pode ser construído mediante a situação de comunicação” [...] 

(ReVEL. Texto 04) 

 

 

[29] 

Em 1975 (cf. PÊCHEUX e FUCHS, 1990), a par de uma definição do 

quadro epistemológico, estabelecendo um dispositivo que associa formação 

social, língua e discurso, esboça-se na AD uma teoria não-subjetiva da 

subjetividade / (ou dizendo melhor, da enunciação – o que leva a pensar na 

posição do sujeito que enuncia) /. 

(LeD. Texto 08) 

 

 

[29] 

[...] motivo pelo qual pretendemos justificar nossa opção por um trabalho 

numa ótica discursiva, tal avanço parece ter ocorrido / – seria melhor dizer 

"tal avanço parece vir ocorrendo"? – / paulatinamente. 

(D.E.L.T.A. Texto 10) 
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Na teoria original, o que mais importa é a aparição do verbo “dizer” explicitado. Authier-

Revuz (1998), estudando a “imperfeição” do sistema linguístico, apontou para o fato de que o verbo 

dizer possui o caráter de mostrar que o sujeito está refletindo sobre o seu enunciado e não 

preocupado com o conteúdo. Estas são, para ela, as formas mais explícitas de metaenunciação, na 

classificação da autora, metaenunciação de nível. Sem discordar da autora, queremos nos debruçar 

sobre o advérbio “melhor”; em nossa opinião é aí que reside o aspecto argumentativo desse 

“Melhor Dizer”. 

O “melhor dizer” é uma espécie de comparação – um argumento de comparação. O sujeito 

enunciador compara o que disse com aquilo que dirá em seguida, uma comparação implícita, mas 

inferida por meio do “melhor”, por meio da qual fica clara qual a escolha do orador em relação ao 

termo/expressão empregado(a). Ao dizer “melhor”, o segundo termo/expressão é aquele pelo qual 

ele opta. 

Interessante notar a estratégia manipulatória contida no exemplo [29], no qual o “melhor 

dizer” é acompanhado por uma interrogação. Nesse caso, não temos apenas uma comparação na 

qual o orador escolhe o segundo termo, temos um movimento discursivo manipulatório em que os 

afetos são amalgamados por meio da interrogação. Ao interrogar, no lugar de afirmar o “melhor 

dizer”, o orador “agrada” ao auditório. A estratégia é manipulatória porque, ao formular a expressão 

como uma interrogação, o orador dá a entender que está aberto ao diálogo, contudo isso é uma 

sedução demagógica, pois sua opção fica clara por meio do “melhor dizer”: efetivamente, ele opta 

pela segunda expressão e finge deixar aberta a escolha para o auditório. 

Exemplos nos quais as NCD servem a propósitos claramente manipulatórios são os 

transcritos abaixo: 

 

[30] 

“É isto e não aquilo o que quero dizer”, é mais ou menos esse o enunciado 

que materializa esta (re)investigação, que comporta no nível da enunciação 

um movimento de defesa, / se assim posso dizer, / contra o recalcado. 

(LeD. Texto 02) 

 

[31] 

O sistema é frouxo, / digamos assim, / e obriga a escolhas, a uma estética – 

um estilo, / por que não? /– da existência. Estamos longe do sujeito 

assujeitado. 

(LeD. Texto 05) 
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[32] 

A importância dessa distinção vem de que um traço semântico tem, / por 

assim dizer, / existência independente, sendo essencial para descrever um 

fato, a saber, o significado de um item [...]. 

(D.E.L.T.A. Texto 03) 

 

Vamos pôr em análise, primeiro, o exemplo [30]: a expressão – se assim posso dizer. A 

expressão denota um sujeito enunciador que hesita, mas que resiste e, resistindo, molda-se ao desejo 

de expressar-se supondo uma negativa implícita, uma recusa, um sujeito que se reconhece vacilante 

no universo discursivo, receoso de sua conduta linguística. Não obstante a isso, a expressão é, 

também, um pedido, o sujeito pede para que o auditório “permita” que ele enuncie; ora, se aparece 

aí um jogo discursivo, o sujeito está manipulando o auditório na medida em que tenta seduzi-lo pelo 

estilo: o estilo de uma não coincidência do dizer, já que, de uma maneira ou de outra, o orador 

enuncia, ainda que, pelo estilo, demonstre um ethos temeroso – mesmo que falso – para vencer 

qualquer resistência que exista no auditório. 

O exemplo [31] possui duas expressões a serem analisadas: digamos assim e por que não?. 

A primeira é a chamada de injunção de vozes, por meio da qual o sujeito-enunciador convoca o 

outro a falar com ele, a assumir os riscos da enunciação com ele, a realizar os sentidos do enunciado 

com ele, evidenciando um medo de enunciar sozinho e, ao mesmo tempo, um modo de estabelecer 

ou reafirmar o acordo prévio da argumentação em curso. É uma maneira de lembrar ao auditório 

que ele fez um acordo e deve mantê-lo até o fim; uma maneira de dizer que ele, orador, não está 

falando sozinho, que o auditório fala junto e, por isso, precisam ir até o fim do evento enunciativo. 

A segunda expressão do trecho [31] – por que não? –, em termos de interpretação 

metaenunciativa, revela um sujeito vacilante, embora não se saiba ao certo a quem ele pergunta se 

pode enunciar(-se): se a si mesmo, se a uma outra instância discursiva como o inconsciente ou se ao 

próprio coenunciador. Isso revela também – consciente ou não – um reenquadramento restritivo na 

medida em que o orador “experimenta”, isto é, testa se o enunciar é aceito por uns; se o for, a termo 

pode – e será – reempregado em outras situações enunciativas. 

As estruturas analisadas nesta seção apontam que as NCD exercem funções 

metaenunciativas e, ainda assim, podem agregar funções de nível argumentativo ou manipulatório 

diverso, sem que uma ou outra função se perca. Isso porque o enunciador, o sujeito, o autor, o 

orador, pouco importa o termo, é, de acordo com a própria Authier-Revuz (2000), fragmentado, e 

esses fragmentos coexistem e co-habitam na e pela linguagem. Em nenhuma interpretação proposta, 
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procurou-se uma concorrência, mas procurou-se, sobretudo, uma coexistência de funções e, 

consequentemente, de sujeitos de que expressam, daí a necessidade da redefinição de sujeito que 

propusemos no capítulo 5, um sujeito agenciador de falhas, um sujeito administrador de 

enunciações e de enunciados que faz – ou procura fazer – do efeito de seus enunciados, inegável 

existência, uma ponte para a origem de seus enunciados, igualmente inegável em sua existência. 

O sujeito que se expressa no mundo, o “estar-no-mundo” da Pragmática Existencial, faz 

deste Estar-No-Mundo o elemento capaz de diminuir as angústias advindas da fragmentação 

existencial do processo pós-moderno no qual nos encontramos e do qual não podemos escapar. 

Na próxima sessão, examinaremos os casos em que esse sujeito fica cada vez mais evidente. 

Analisaremos as não coincidências interlocutivas. 

 

5.2.3 As não coincidências interlocutivas 

 

Esse tipo de não coincidência do dizer é o que melhor, e mais visivelmente, expressa a 

subjetividade. É o tipo de NCD por meio do qual o sujeito procura demonstrar-se senhor de seu 

dizer, que, de acordo com a interpretação inicial, é um modo ilusório de restaurar o UM da 

enunciação. É o lugar, pontual, em que enunciador, a partir do encaixamento sintático, introduz, no 

plano temporal inerente ao processo linear da cadeia enunciada, uma duração que se encarrega de 

suspender instantaneamente o imaginário fluxo regular da enunciação, de onde fala um sujeito a se 

constituir, por vezes mostrando um sujeito que é senhor (ainda que imaginário) de seu dizer e, por 

vezes, mostrando um sujeito que faz do incerto, do improviso, o lugar realçado para que se efetive 

um dado processo de subjetivação. Nessas estruturas também encontramos o maior número das 

figuras do bem dizer como ato pessoal, aquele assumir da nomeação, do batismo do dizer, do 

sufrágio da nomeação já existente. Nessas expressões, encontramos com mais frequência a 

existência de um enunciador que se mostra capaz de abrir espaço em seu discurso, convocando o 

outro a falar consigo, a dizer consigo, a dividir o discurso. 

 

[33] 

Daí estar suspenso, como no movimento dos dados no ar, antes (de)caírem, 

ou do chicote no ar, antes de tocar a carne, de estar encarnado. / Isto que 

chamarei de a suspensão do sujeito, / com toda a ambiguidade que a 

expressão traz, / tem início quando o bebê, ainda um infans, pode advir 

como um sujeito ao ser falado por um Outro (geralmente encarnado na 

mãe). 

(LeD. Texto 02) 
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[34] 

[...] diante disto, talvez possamos dizer que os esquecimentos nº 1 e 2 atuem 

na construção do “eu” porque procuram apagar a submissão do sujeito à 

ideologia, / que defino como formações imaginárias que procuram 

universalizar o sujeito, / calando o retorno de seus significantes primordiais 

ao preenchê-los de significados compartilhados pelos seus “semelhantes”. 

(LeD. Texto 02) 

 

Examinando o evento [33], encontramos o fenômeno que, de acordo com Authier-Revuz 

(1998), é um dizer como ato pessoal. O ato pessoal da nomeação inicial, do batismo do dizer, por 

meio do qual o enunciador se responsabiliza na totalidade pela expressão empregada, mostrando a 

solidão do “eu”, em sua singularidade, que assume os riscos de seu desejo. 

A partir disso, evidencia-se o ethos argumentativo da responsabilidade, da certeza, já que o 

orador, ainda que sozinho no risco de nomear a “coisa”, assume o seu desejo, levando ao auditório a 

crença naquele orador, naquele momento específico, naquela situação de enunciação, a crença de 

que todo o conteúdo posto no texto – tese e argumentos – é verdadeiro e justo. O dizer como ato 

pessoal mobiliza o pathos da confiança. Observemos ainda que, no evento em questão, o próprio 

orador deixa claro que há riscos envolvendo a nomeação proposta – com toda a ambiguidade que a 

expressão traz – mostrando ao auditório que ele, orador, está disposto a correr os riscos pelo 

discurso do qual se fez sujeito. Esse “assumir os riscos” e “mostrar os riscos” ao auditório nada 

mais é do que a expressão do jogo entre ethos e pathos presentes no discurso argumentativo e que 

desencadeia, ou ajuda a desencadear, a adesão às teses propostas. 

Tudo que dissemos do exemplo [33] pode ser aplicado ao exemplo [34], com a diferença de 

que, no exemplo [34], o orador mobiliza ethos e pathos quando utiliza o verbo “definir” na primeira 

pessoa do singular, assumindo, pela dêixis pessoal, a enunciação e, ao mesmo tempo, propõe um 

argumento por definição. O argumento por trás da definição cumpre a função de levar o auditório a 

aceitar a tese proposta. 

Uma das fórmulas que despertam interesse são aquelas da permissão ou do desculpar-se. 

Consideramos essas fórmulas interessantes porque elas estão, eminentemente, a serviço do ato 

argumentativo, por evidenciarem a negociação. Vejamos um exemplo: 
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[35] 

Podemos, entretanto, em nossas discussões teóricas e análises, falar do 

sujeito sem falar do autor. Acredito que aqui o óbvio aparente se desfaz, 

pois, além da não sobreposição destas duas noções, vislumbramos, / se me 

permitem a expressão, / uma assimetria entre elas. 

(LeD. Texto 02) 

 

Ao pedir permissão, por meio da fórmula – se me permitem a expressão –, o orador 

apresenta o ethos do respeito, mostrando que o auditório é respeitado, conquistando sua simpatia e 

garante maior probabilidade de adesão à tese. É um modo especial de enunciar no formato de não 

coincidência interlocutiva – uma vez que o jogo entre o “eu” e o “outro” entra na ordem 

argumentativa, não apenas como um ornamento, um estilo discursivo, mas com uma função clara e 

bem definida. 

Outras estruturas classificadas como não coincidências interdiscursivas e que possuem um 

aspecto argumentativo são as que estão transcritas a seguir: 

 

[36] 

A sistematização realizada por Genette auxilia, pois, na medida em que 

caracteriza tipos específicos de relações intertextuais / no sentido forte / (ou, 

como ele chama, relações transtextuais).  

(ReVEL. Texto 09) 

 

[37] 

Nascimento denomina esta forma de desracialização ideológico-discursiva 

de “sortilégio da cor”. / Eu proponho nomeá-la, seguindo Fairclough 

(2003) e Chouliaraki e Fairclough (1999), “esteticização” 

(“aestheticization”) das identidades raciais / no sentido de que esta forma 

discursiva, de classificação racial através de uma gama variada de cores, nos 

leva, de modo mais ou menos consciente, do campo da origem étnica ou 

cultural para o campo da cor da pele, com o propósito de criar uma imagem 

particular dessas identidades. 

(LeD, Texto 09) 
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Se examinarmos o evento [36] com cuidado, perceberemos que há um jogo entre o que 

denominamos “interior” e “exterior” ao discurso. É bem verdade que o discurso possui sempre 

“exteriores”, e são nesses exteriores que nos abrigamos ao enunciar. O “exterior” é marcado na 

dêixis pessoal – ele. Se há um já-lá, há um “aqui”, o discurso do Um, do sujeito que enuncia. 

No evento [37], o dizer como ato pessoal é mais efetivamente marcado pela presença do 

dêitico da primeira pessoa do singular por meio da qual o sujeito enunciador assume a nomeação 

proposta, contudo, é o caso de atentar para o fato de que, nesse exemplo, o dizer como ato pessoal 

agrega-se a uma concordância com outros que já nomearam, em outra língua, em outro lugar, em 

outra situação discursiva, mas nomearam. Há, então, não uma nomeação em si, como batismo do 

dizer, mas uma designação sufragista, de aceitação. Nesse caso, é necessário perceber a 

complexidade de uma classificação rígida para as não coincidências do dizer, porque na teoria de 

base não há critérios claros para uma ou para outra ordem de estruturas. À medida que vamos 

analisando as estruturas, vamos percebemos que há a presença de elementos que podem remeter a 

uma ou a outra classe de estruturas; justamente por isso estamos defendendo desde o início que a 

classificação não é excludente, depende dos elementos linguísticos aos quais damos ênfase. 

Essa explicação leva à explicação das funções, e, igualmente por isso, defendemos desde o 

início que as NCD possuem funções sobrepostas, não excludentes, e, exatamente por isso, possuem 

um componente argumentativo. 

Nos exemplos [36] e [37] acima, é perfeitamente possível compreender as expressões em 

pauta como subestruturadas por meio do argumento de autoridade, quando os sujeitos enunciadores 

os evidenciaram – Genette, Fairclough, Chouliaraki e Fairclough – se temos aqui uma injunção de 

vozes, através da qual o sujeito enunciador convoca outros para falar consigo, não foi “qualquer” 

outra voz que foi convidada ou convocada a compartilhar a nomeação proposta, antes foram vozes 

de autoridades nas temáticas debatidas, vozes respeitadas, vozes que seriam, ao menos, 

indiscutivelmente, ouvidas. Se assim é, é lícito dizer que os metaenunciados aqui postos cumprem 

suas funções subjetivas, ao mesmo tempo em que cumprem funções argumentativas. 

É com esse olhar que defendemos a natureza eminentemente complexa desse tipo de 

fenômeno linguístico e defendemos sua intricada capacidade de exercer funções diferentes nos 

enunciados nos quais estão inseridos. 

Na próxima sessão, apresentaremos os eventos das não coincidências interdiscursivas, 

confrontando sua natureza heterogênea com sua natureza argumentativa. 

 

5.2.4 As não coincidências interdiscursivas 
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Recapitulando o que foi dito anteriormente, as não coincidências interdiscursivas 

representam momentos pontuais na enunciação em que as fronteiras entre duas ou mais enunciações 

são rigorosamente demarcadas. São estratégias discursivas utilizadas por um sujeito-enunciador 

para balizar, polemizar, atestar, contradizer etc. Nesse tipo de metaenunciação, percebemos que 

entrar na ordem discursiva, enunciar, sobretudo na comunidade acadêmica, é render um espaço da 

enunciação às outras enunciações (e consequentemente a outros sujeitos-enunciadores). É praticar 

um exercício de criação de si presente no modo de escrever que necessita das outras vozes para 

sustentar (quando se trata de “balizagem apropriada”) ou motivar (quando se trata de “incerteza”) a 

enunciação. Vejamos alguns exemplos: 

 

 

[38] 

[...] o segundo estatuto, de acordo com Kristeva, é o da palavra objetal: 

 

/A palavra objetal é o discurso direto das “personagens”. 

Tem uma significação objetiva direta, mas não se situa ao 

mesmo nível do discurso do autor, encontrando-se 

distanciada dele. É ao mesmo tempo orientada para seu 

objeto e ela mesma objeto de orientação do autor. Mas a 

orientação do autor para a palavra objetal não penetra nela; 

toma-a como um todo, sem alterar seu sentido, nem sua 

totalidade; ela o subordina a suas próprias tarefas, sem se 

introduzir uma outra significação. Dessa maneira, a palavra 

(objetal), convertida em objeto de uma outra palavra 

(denotativa), não é “consciente” dela. A palavra objetal é, 

portanto, unívoca, como a palavra denotativa (1974, p. 71-

2)./ 

 

A palavra objetal pode ser vista como a fala das personagens utilizada 

apenas como “elemento decorativo” em uma narrativa. Bakhtin chama tal 

estilo de pictórico, pois o sujeito da enunciação manipula a palavra do outro 

com vistas a dar um certo colorido em seu próprio discurso. 

(ReVEL. Texto 09) 
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Em termos de funções metaenunciativas, este evento agrega várias funções. Inicialmente 

evidencia o verbo dizer sem o explicitar na sequência inicial “de acordo com Kristeva” (tomado 

por: “de acordo com o que diz Kristeva”). Possui um termo glosado, ‘palavra objetal’, que cumpre 

a função de motivar o sujeito-enunciador a entregar a voz da enunciação ao outro convocado 

(Kristeva) como balizagem apropriada. Ao requerer para si novamente a enunciação, o sujeito-

enunciador re-insere na cadeia enunciativa o termo antes glosado, transformando-o num autônimo, 

mas o re-nomeia dando uma nova vestimenta a uma ideia já posta na ordem discursiva da 

comunidade: ‘palavra objetal’ por ‘elemento decorativo’. Este último, por sua vez, é marcado 

explicitamente por aspas duplas, não para marcar distanciamento entre as palavras do sujeito-

enunciador e as palavras dos outros convocados no ato enunciativo, mas para fazer mergulhar a 

interpretação a partir dos sentidos possíveis (‘elemento decorativo’ poderia ser tomado como efeito 

estilístico das figuras de linguagem, o que não é o caso), protegendo-se, assim, dos sentidos 

indevidos, ou inoportunos. Ainda assim, mesmo já tendo entregue a enunciação a outro para 

sustentar sua voz, o sujeito-enunciador convoca uma terceira voz, substituindo o termo glosado por 

outro, mantendo, contudo, a expressividade positiva: ‘elemento decorativo’ por ‘tal estilo’. 

Acentuando as funções marcadas da heterogeneidade, o evento apresenta os eventos formais já 

previstos para a escrita acadêmica: dois pontos, seguidos de recuo de página para citação direta com 

mais de três linhas. Isso completa a evidência da heterogeneidade por meio da explicitação de que a 

enunciação é de outra época (a marca formal da publicação no final da citação). A heterogeneidade 

é evocada, primeiro, por meio das palavras do outro, tipograficamente marcadas, depois pela 

renomeação do objeto de disputa enunciativa realizada pelo sujeito enunciador, seguida de uma 

comparação com um terceiro, que tem uma outra forma de nomear o mesmo conceito, explicitando 

o não-Um da linguagem: três sujeitos-enunciadores, três épocas, três nomeações e o mesmo objeto 

de enunciação. Apesar da complexidade enunciativa aí comprovada, que poderia ser minimizada se 

dividíssemos o evento em várias partes, escolhemos não fragmentá-lo, sob pena de perdermos 

justamente essa dinâmica da heterogeneidade que procuramos evidenciar. 

Uma vez realizada a interpretação do ponto de vista da metaenunciação, cumpre agora 

examinar a maneira pela qual esses elementos se prestam à interpretação argumentativa. Não basta 

apenas dizer que é um argumento de autoridade, compreendemos que os elementos em si mesmos, 

da maneira em que foram organizados no discurso, cumprem funções argumentativas que podem 

ser exploradas. 

As marcas formais mencionadas acima – recuo, menção direta ao nome do outro – 

caracterizam, sem deixar margem para dúvida, o evento como um argumento de autoridade. O 
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objetivo do argumento, entretanto, é renomear o referente – palavra objetival – com outra 

especificação. É nesse ponto em que o orador precisa convencer o auditório de que a palavra 

objetival é um “elemento decorativo”, então realiza o trabalho discursivo, metaenunciado e 

inserindo a voz do terceiro convocado – Bakhtin –, comparando as duas nomeações. Ora, se a voz 

do segundo convocado – Kristeva – já define a palavra objetival – note aí a presença/sobreposição 

do argumento por definição servindo ao argumento de autoridade: convocar Bakhtin é a 

reafirmação do argumento proposto. 

É a interação entre os argumentos – argumento de autoridade inserindo um argumento por 

definição – retornando depois seu próprio enunciado, apresentando novo argumento de autoridade 

que constrói a “invencibilidade” da proposta de que “palavra objetival”, “elemento decorativo” e 

“estilo pictórico” podem, em determinados contextos, concorrerem, servindo aos próprios teóricos, 

uma vez que, nos três casos – e eis aí a conclusão do argumento – as nomeações indicam que: o 

sujeito da enunciação manipula a palavra do outro com vistas a dar um certo colorido em seu 

próprio discurso. 

Outras ocorrências nas quais a palavra do outro é convocada para compor o discurso, 

mostrando a existência do heterogêneo e que podem ser interpretadas como argumentos de 

autoridade, estão transcritos abaixo: 

 

[39] 

Segundo Bardin (1995), podemos distinguir três momentos de 

desenvolvimento da AC: anos 40, anos 50 e desdobramentos posteriores a 

1960. 

(D.E.L.T.A. Texto 10) 

 

 

[40] 

/Nas palavras de Eleni Martins (1990)/, esse sujeito que se apresenta em 

relação de intersubjetividade linguística é o que sustenta a teoria dialógica 

de Bakhtin e só existe pelo pressuposto da subjetividade. 

(ReVEL. Texto 10) 
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[41] 

/Nas palavras de Simon, Bakhtin e Bhabha/, em situações históricas e 

políticas diferentes, refletem sobre o hibridismo como abertura de espaços 

novos de enunciação que redesenham a geometria das relações culturais 

contestando sua hierarquia de poder. 

(D.E.L.T.A. Texto 07) 

 

No entanto, Perelman e Tyteca (1996) nos ensinam que o argumento de autoridade nem 

sempre aparece com a explicitação da autoridade materializada em uma pessoa: às vezes, pode ser 

um conjunto de pessoas ou uma doutrina, por exemplo. Assim também, nas heterogeneidades 

enunciativas, essa possibilidade está contemplada. Vejamos ocorrências desses casos: 

 

[42] 

Pronomes possessivos, expressões que situam o leitor no âmbito espaço-

temporal do “eu-lírico”,/ para usar um termo da Teoria da Literatura,/ bem 

como as flexões verbais, indicam a presença do dêitico pessoal na poesia. 

(ReVEL. Texto 01) 

 

 

[43] 

[...] por estar apoiado na noção de assujeitamento, continua excluindo 

explicitamente condições internas do sujeito, e isto a partir da própria 

formulação do conceito de sujeito, conforme seus objetivos e necessidades 

teóricas, o que pode ser visto como uma “petição de princípio”, / ou, num 

jargão matematizante, uma “operação axiomática”/. 

(LeD. Texto 04) 

 

[44] 

/Na linguagem corrente,/ o termo "menor" costuma ser aplicado a crianças e 

adolescentes na faixa etária até 18 anos [...] 

(D.E.L.T.A. Texto 08) 
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Se seguirmos a interpretação metaenunciativa proposta, o evento [42] apresenta a voz do 

linguista e toma emprestado um termo de uma outra voz, explicitamente marcado por meio da 

metaenunciação, convocando o discurso da ‘Teoria da Literatura’, grafando, inclusive, teoria da 

literatura com iniciais maiúsculas, para reafirmar o lugar de direito nos discursos teóricos de uma 

disciplina autônoma. Os limites que aí se impõem dizem respeito às fronteiras da enunciação em 

curso e dão conta de presenças estrangeiras, ao menos no que toca aos limites e diálogos das áreas 

do conhecimento entre si. O sujeito revela uma disputa entre um discurso purista – o da Linguística 

(com L maiúsculo) – e seus termos técnicos próprios, que não deveriam precisar de termos 

advindos de outros lugares, nesse caso, do discurso da Teoria da Literatura. 

Em termos argumentativos, a função é cumprida justamente na convocação de todo o 

conjunto de discursos já produzidos naquela disciplina – é um modo de reforçar o argumento de 

autoridade, já que assumido por muitos e não por poucos, estabelecendo, assim, por meio da 

metaenunciação, que o lugar da argumentação proposto é o lugar da quantidade e não o lugar da 

qualidade: aquilo que serve a muitos é melhor do que aquilo que serve a poucos (Cf. PERELMAN 

E TYTECA, 1996), logo, convocar a voz de um conjunto de discursos é garantir a eficiência do 

traço argumentativo presente na enunciação. Essa interpretação se aplica igualmente aos exemplos 

[43] e [44], nos quais o discurso convocado é o discurso da matemática, ainda que em instância do 

“jargão”; e pela expressão “linguagem comum”, que servem de lastro para auferir a argumentação. 

Faremos a seguir uma discussão a partir dos dados encontrados e aqui analisados, na 

perspectiva de compreender melhor o funcionamento das não coincidências do dizer, tanto em nível 

subjetivo quanto em nível argumentativo. As reflexões que seguem são, em parte, motivadas pela 

necessidade de avaliar o objetivo a que nos propusemos, qual seja, propor uma interpretação 

argumentativa para as NCD e, em parte, para avaliar o próprio funcionamento dessas estruturas 

quando aplicadas e comparadas a gêneros diferentes. 

Além disso, essas discussões têm a função de expor as inquietações advindas da pesquisa 

que culminou nesta tese, que, muito além de nos responder perguntas sobre a presença, a 

emergência e as funções dessas estruturas nos textos e discursos, abriu novas perguntas, novas 

hipóteses, novas dúvidas. 

 

5.3 As não coincidências do dizer em gêneros diferentes: sugestões para uma futura comparação 

 

Authier-Revuz, em todos os seus textos, sempre afirmou que a linguagem é o ambiente do 

não-Um, expressão cunhada por ela para descrever o fenômeno que ela perseguiu durante mais de 

três décadas: a heterogeneidade enunciativa, que a autora considerou, sempre, como um fenômeno 
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constitutivo da linguagem. Sendo constitutivo, não haveria, ainda segundo ela, formas empíricas de 

atestar a sua existência; não aceitando isso como definitivo, passou a buscar elementos, formas, 

pontuais, na enunciação que denunciassem a presença da heterogeneidade constitutiva; a essas 

formas ela chamou de heterogeneidades enunciativas (no plural), formas diversas que apontavam 

para o fenômeno abstrato. 

A autora, como tentamos mostrar aqui, catalogou, descreveu e apontou funções diversas 

para essas formas. Em seus textos, Authier-Revuz sempre defendeu a ideia e argumentou muito 

ricamente a tese de que as formas de heterogeneidades enunciativas estariam presentes em qualquer 

gênero discursivo – da fala cotidiana aos elaborados trabalhos literários de Proust, Dostoiévsky ou 

Tolstoi – tese esta à qual aderimos e assumimos a partir de então. 

Em estudo anterior (FONSECA, 2007), mostramos que, de fato, a tese é para além de 

possível, provável. Escolhemos um gênero propositalmente considerado “objetivo” – artigos 

acadêmicos, sem muita esperança de encontrar essas estruturas presentes lá, mas encontramos um 

número considerável no corpus, um número que superou nossas expectativas: 149 eventos de não 

coincidências do dizer, dos quatro tipos previstos pela autora. 

O passo seguinte, a ser realizado em nova pesquisa, seria escolher outro gênero e verificar o 

funcionamento dessas estruturas em gêneros diferentes, com a inclusão de um desafio: acrescentar 

às funções previstas na teoria de Authier-Revuz a função pragmática da argumentação, e foi o que 

realizamos na presente pesquisa. Feitos esses apontamentos, cabe-nos agora mostrar algumas 

constatações a que chegamos e algumas inquietações que se apresentaram. 

Ao escolher o gênero artigo de opinião, um gênero de sequência dominantemente 

argumentativa, era de se esperar que as não coincidências do dizer exercessem de fato funções 

argumentativas sobrepostas às funções enunciativas, como ficou confirmado nas análises 

empreendidas acima; o fato novo foi a ausência de todos os tipos de estruturas. Como dissemos 

anteriormente, somente encontramos três, dos quatro tipos de não coincidências do dizer, e três, dos 

quatro tipos de figuras do bem dizer. Diferentemente, nos artigos acadêmicos, encontramos todos os 

tipos de não coincidências do dizer e todos os tipos de figuras do bem dizer. 

Enquanto nos artigos de opinião a forma dessas estruturas se apresentou de modo muito 

limitado – como alusão e citação, redefinição de termos por meio de metaenunciação, batismo do 

dizer, definição de sentido –, nos artigos acadêmicos as estruturas se apresentaram de forma 

extraordinariamente variada: redefinição de termo com valoração positiva, redefinição de termo 

com valoração negativa, redefinição de termo sem valoração, redefinição de termo por meio de 

orações subordinadas apositivas, indecisão quanto à nomeação, reconhecimento de nomeação 

imprópria ou provisória, e muitas outras formas. 
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Pensamos, a princípio, que a discrepância numérica da emergência dessas estruturas em um 

e outro gênero deu-se pelo fato das características próprias de cada gênero, pois, por definição, cada 

um desses gêneros exige um enunciador diferente. Enquanto o artigo de opinião precisa ser 

assumido por um enunciador mais forte e seguro, um sujeito que não seja hesitante, já que defende 

uma tese e busca a adesão de outros enunciadores, nos artigos acadêmicos o enunciador parece 

poder assumir uma postura menos “agressiva” quanto a suas escolhas léxicas e semânticas. 

Depois, percebemos que a diferença no aparecimento de tipos de não coincidências do dizer 

em um e outro gênero pode estar relacionada com o domínio discursivo em que cada gênero circula. 

Os artigos de opinião circulam em corredores sociais mais amplos, prestam-se a defender teses de 

temas os mais diversos e, sendo textos essencialmente argumentativos, não favorecem o 

aparecimento de determinadas estruturas como as não coincidências interlocutivas e o dizer de 

acordo com as leis do dizer. Já os artigos acadêmicos circulam em ambientes muito mais restritos, 

destinados a públicos específicos (considerando aqui que os artigos acadêmicos que constituem o 

corpus são exclusivamente da temática em Linguística), e construídos num universo discursivo 

onde as definições, as terminologias, as conceituações são fugidias, diversas e efetivamente 

heterogêneas em suas raízes. 

Se compararmos o formato das não coincidências do dizer, nos artigos de opinião, com o 

formato dessas estruturas nos artigos acadêmicos, perceberemos também uma diferença flagrante: 

as marcas que elas apresentam nos artigos de opinião são muito menos diversas que o formato que 

elas apresentam nos artigos acadêmicos. Naquele, as marcas limitam-se a perguntas que introduzem 

o dizer preenchido pelo acaso, o dizer como ato pessoal, marcado apenas pelo elemento contextual, 

por marcas tipográficas, como aspas e itálico e oração apositiva; neste, as marcas são variadíssimas: 

as marcas próprias da metaenunciação, como longas glosas explicativas, o verbo 'dizer' empregado 

como instrumento para refletir sobre o enunciado, o verbo dizer implícito e inferido pelo contexto, a 

retomada de termo, os sinais tipográficos, enfim, todas as marcas previstas por Authier-Revuz. 

É difícil descrever uma possível razão para essa diferença. Supomos que, provavelmente, a 

marcação funciona como um distanciamento do enunciador com as palavras e o sentido enunciado, 

logo, como uma hesitação, uma espécie de medo de assumir a responsabilidade pelo que está sendo 

dito. Se for verdade, é lícito dizer que, nos artigos de opinião, o enunciador sente-se na obrigação 

enunciativa de atender às expectativas de seu auditório, assumindo um ethos de segurança, que fala 

de uma posição autorizada institucionalmente e, portanto, incompatível com a hesitação discursiva, 

assim, mascara a hesitação tentando driblar os efeitos que as marcas explícitas da metaenunciação 

provocam. Muito bem. 
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Como nos artigos acadêmicos essas marcas são mais explícitas, supomos que, justamente 

por elas apontarem para esse distanciamento da responsabilidade por aquilo que vai sendo 

enunciado, o enunciador sente-se mais à vontade para utilizá-las sem mascaramentos, pois concebe 

um auditório mais aberto às pluralidades dos enfrentamos ideológicos e, assim, mais sujeito às 

contraposições. Assume essas marcas, portanto, como proteção, como um ponto de 

redesdobramento de si mesmo enquanto enunciador aberto às variações de sentido presentes nos 

discursos de sua comunidade discursiva. 

Nas nossas análises, mostramos que em ambos os gêneros as não coincidências do dizer 

podem, sim, receber uma interpretação argumentativa sem que se percam de vista as funções 

iniciais dessas expressões. Contudo, evidenciou-se um fato: enquanto nos artigos de opinião as 

expressões funcionavam como instrumentos das próprias técnicas argumentativas e de seus 

pressupostos, como o acordo prévio e o estabelecimento dos lugares da argumentação, nos artigos 

acadêmicos essas expressões funcionavam argumentativamente como justificavas de escolhas de 

sentido utilizadas pelo enunciador, ou como argumento para propor um novo “nome” para um 

conceito ou, inversamente, um conceito novo para um “nome” já disponível no domínio discursivo; 

ou ainda para justificar a indecisão numa pluralidade de termos. Isto é, enquanto nos artigos de 

opinião as expressões estão direta e necessariamente relacionadas à argumentação em si, então, 

relacionadas ao logos, nos artigos acadêmicos, parece-nos, elas estão mais argumentativamente 

relacionadas ao ethos e ao pathos. 

Essa diferença, atribuímos ao fato, hipotético ainda, já que não testamos essa possibilidade, 

de que o “estilo” argumentativo do emprego das técnicas argumentativas em artigos de opinião é 

diferente do “estilo” argumentativo do emprego de técnicas argumentativas em artigos acadêmicos; 

dito de outro modo, supomos que a argumentação empreendida em artigos de opinião é diferente da 

argumentação empreendida em artigos acadêmicos, sem com isso querer dizer que a própria 

argumentação é diferente; antes, queremos crer que a argumentação é a mesma com seus 

pressupostos e técnicas argumentativas, o que difere é o modo de aplicação desses conceitos, ou 

seja, ao mudar-se os objetivos da construção argumentativa, necessariamente, há que se mudar o 

modo que suas técnicas são empregadas, logo essa possibilidade acarreta uma diferença, 

relativamente grande, no que se refere à interpretação argumentativa das não coincidências do dizer 

em um e outro gênero. Não obstante, reconhecemos que essa afirmação é apenas uma suposição e 

carece de investigação mais aprofundada e detalhada, inclusive acrescendo outros gêneros para 

testagem. 

Isto posto, mantemos a tese inicial proposta por Authier-Revuz de que as heterogeneidades 

enunciativas estão presentes em qualquer gênero, contudo, percebemos que, flagrantemente, essas 
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expressões exercem funções distintas – mesmo se consideradas dentro de um mesmo escopo, aqui o 

argumentativo – dependendo do gênero em que elas se apresentam; reconhecemos que há um 

conjunto genérico de funções, agora incluindo as funções argumentativas, e que nem sempre todas 

as funções ou todos os tipos de heterogeneidades estarão presentes em um gênero específico.  

Justamente por isso, reconhecemos que há muito o que se fazer ainda nessa temática e que o 

que realizamos foi apenas o começo para novos achados em pesquisas futuras – institucionais ou 

não. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Procurar demonstrar que as heterogeneidades enunciativas possuem um componente 

argumentativo em suas funções subjetivas. Procuramos demonstrar também que as funções não se 

excluem, antes elas se completam, assim como procuramos mostrar que uma classificação menos 

rígida dos tipos de não coincidências do dizer é mais produtivo, isto porque Authier-Revuz coloca 

os eventos metaenunciativos em quatro grupos bem delimitados. Nossos dados nos levam a crer que 

esta classificação deve levar em conta um continuum, um tipo de escalonamento enfático. 

Assim, o que defendemos, diferentemente do que está implícito nos textos de Authier-

Revuz, é que a classificação e as funções de um evento metaenunciativo de desdobramento 

reflexivo não devem ser feitas de maneira excludente, mas deve levar em conta os efeitos enfáticos 

que cada evento transmite no ato discursivo. 

Também tentamos demonstrar que a função argumentativa deve ser levada em conta quando 

da análise de uma não coincidência do dizer. Além disso, realizamos uma comparação entre a 

presença, os tipos, as formas e as funções das não coincidências do dizer nos textos que 

compuseram nosso corpus e, ao fazer isso, percebemos que há muitas perguntas sem resposta sobre 

o funcionamento desse fenômeno. Com isso, abrimos um caminho para que novas pesquisas surjam 

para auxiliar a descrever o fenômeno que, parece-nos, fica cada vez mais complexo, assim como 

complexa é a própria existência da linguagem. 

Tomamos como ponto de partida uma problematização das Heterogeneidades Enunciativas, 

em seu formato de não coincidências do dizer, com base em suas funções descritas por Authier-

Revuz (1998; 2000a; 2000b; 2004) buscamos dialogar com a teoria na perspectiva de investigar as 

funções exercidas na enunciação por esse modo “desdobrado” de enunciar. Nosso objetivo era 

propor que as formas metaenunciativas, além de cumprir as funções previstas, prestar-se-iam a uma 

abordagem retórico-argumentativa, no sentido de que as estruturas estariam a serviço da 

argumentação. 

Abordamos textos do gênero jornalístico e do gênero acadêmico localizando nesses textos 

166 eventos atestados nos quais o fenômeno se realizava. Desse número, 143 eventos foram 

encontrados nos artigos acadêmicos e 23, apenas, em artigos de opinião. Essa constatação nos leva a 

crer que o alto número de ocorrências nos artigos acadêmicos em oposição ao baixo número nos 

artigos de opinião dá-se em função de características específicas de cada gênero, no sentido de que, 

no artigo acadêmico, há, em geral, uma proliferação de termos técnicos, conceitos movediços, 

definições redundantes que fazem com que o sujeito enunciador se mostre mais hesitante, portanto, 
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mais disposto a usar expressões de não coincidências do dizer. Por sua vez, o artigo de opinião, por 

definição, é um gênero no qual se apresenta uma tese e se argumenta em favor dessa tese, logo um 

espaço menos propício a hesitações enunciativas. Contudo, essa é apenas uma hipótese advinda dos 

dados dessa pesquisa, e fazer essa afirmação com mais propriedade exigiria que se cruzassem dados 

de um número maior de gêneros diversos. 

Dos 143 eventos de não coincidências do dizer presentes nos artigos acadêmicos, 67 eventos 

foram classificados, seguindo os critérios da teoria de base, como não coincidências 

interdiscursivas, 33 eventos de não coincidências interlocutivas, 23 eventos de não coincidências 

entre as palavras e as coisas e 20 eventos de não coincidências das palavras consigo mesmas. 

Quanto aos artigos de opinião, das 23 ocorrências, 12 foram classificadas como não 

coincidências interdiscursivas, 8 ocorrências de não coincidências entre as palavras e as coisas e 03 

ocorrências de não coincidências das palavras consigo mesmas. 

Como podemos observar pelos números, as não coincidências interdiscursivas são as que 

mais se apresentam, justamente porque, em ambos os gêneros, mas principalmente no artigo 

acadêmico, a balizagem exigida para referendar teses é uma necessidade do próprio gênero; 

inversamente, as não coincidências das palavras consigo mesmas são as que menos ocorrem. Nossa 

interpretação para esse tipo de fenômeno é de ordem teórica: a definição proposta para essa 

categoria é a menos rigorosa, o que dificulta uma aplicação estável aos dados empíricos, isto é, as 

fórmulas sintáticas se misturam com as fórmulas sintáticas das não coincidências das palavras com 

as coisas, obrigando o analista a estabelecer, ele próprio, um critério. 

Com essa dificuldade, optamos por propor que há uma sobreposição classificatória, ou um 

continuum, cuja análise se dá de modo gradativo, buscando localizar quais os efeitos interpretativos 

mais fortes, podendo, inclusive, com base na explicação de uma categoria, encontrar funções 

diferentes ao considerar a outra categoria. Assim, uma de nossas contribuições foi realizar uma 

revisão teórica que não levasse em conta critérios de separação tão rígidos na classificação das não 

coincidências do dizer. 

Quanto às funções, consideramos todas as que estavam previstas na teoria de origem para 

cada categoria. No entanto, mantivemos nosso posicionamento de não considerá-las excludentes, 

isto é, o mesmo procedimento para a classificação foi empregado para a interpretação, considerando 

que estas poderiam se sobrepor e coocorrer, sem, contudo, se excluírem. 

Este ponto é que consideramos ser a nossa maior contribuição. Mostramos que, sem perder 

de vista o foco das funções previstas, é possível descrever as não coincidências do dizer como um 

instrumento da argumentação, para tanto, propusemos que: 
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As não coincidências interdiscursivas: 

 exercem a função de introduzir uma nova argumentação quando um sujeito enunciador, 

valendo-se dela, organiza a proposta de sua tese; 

 propõem, reforçam ou reformulam a tese inicial, quando o sujeito enunciador, por meio 

dela, discute a tese proposta no início do texto; 

 são a balizagem para o argumento; 

 justificam a tese proposta; 

 são usadas como argumento de autoridade; 

 tornam-se argumento pela ilustração; 

 especificam uma tese; 

 tornam-se argumento por definição. 

 

As não coincidências interlocutivas: 

 mobilizam o pathos do auditório; 

 demonstram o ethos argumentativo; 

 tornam-se argumento de autoridade; 

 tornam-se argumento por definição. 

 

As não coincidências entre as palavras e as coisas: 

 apresentam a tese proposta; 

 tornam-se argumentos por dissociação das noções; 

 são argumentos de contradição; 

 introduzem argumentos; 

 servem à sedução demagógica; 

 servem ao reenquadramento restritivo. 

 

As não coincidências das palavras com elas mesmas: 

 tornam-se argumentos por definição; 

 demonstram o ethos argumentativo; 

 tornam-se argumentos de comparação; 

 reafirmam o acordo prévio. 
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Das figuras do bem dizer, que consideramos, assim como a autora, uma forma específica de 

não coincidências do dizer, de acordo com os dados analisados, encontramos: 

 

O dizer preenchido pelo equívoco: 

 mantém o acordo prévio; 

 apresenta argumentos pragmáticos; 

 torna-se argumento por definição. 

 

O dizer como ato pessoal: 

 apresenta a tese proposta; 

 propõe a conclusão da tese; 

 introduz argumento por identidade. 

 

Assim como nas funções clássicas, assumimos inteiramente que as funções argumentativas 

exercidas pelas não coincidências do dizer coocorrem sem haver necessariamente uma exclusão. 

Isto porque o que definirá as funções exercidas são, em princípio, os elementos linguísticos 

formadores da expressão e, principalmente, a ênfase que se dá a um ou outro elemento. 

Consideramos que muito das possibilidades de interpretação das heterogeneidades 

enunciativas se perde se não tivermos em conta sua relação com a argumentação, porque, em 

princípio, esse fenômeno ocorre em qualquer gênero textual e, também em princípio, todo gênero 

textual comporta uma parcela, ainda que mínima, como na poesia, de argumentação. 

Por fim, tocamos na problemática do sujeito. Como sabemos, Authier-Revuz, em todos os 

seus textos, sustenta a noção de sujeito-efeito de sentido, um sujeito é mais falado do que fala, um 

sujeito amparado, se não totalmente, ao menos em parte, pela construção subjetiva descrita na 

Psicanálise. Sabemos também que o sujeito da Psicanálise é aquele que não tem controle total dos 

sentidos daquilo que enuncia, já que é o sujeito do desejo, o sujeito do inconsciente que vez ou 

outra emerge na cadeia significante e se faz falar. 

Por outro lado, o sujeito que argumenta, necessariamente, deve ser o sujeito da pragmática, 

o sujeito que sabe o que diz e sabe por que diz, justamente porque aqueles eram, precisamente, os 

sentidos que ele desejava enunciar. Um sujeito consciente, capaz de controlar sua enunciação de 

modo a veicular os sentidos pretendidos em sua intenção. Logo, surgiu o dilema: como incorporar 

um componente argumentativo à interpretação das não coincidências do dizer e não levar em conta 

a problemática do sujeito? Não seria possível ignorar o fato de que a subjetividade é fator essencial 



173 

na linguagem e por ela se expressa, deixando suas marcas ao longo da enunciação. Destarte, seria 

preciso lidar com o tema. 

Assim, ainda que hesitante, empreendemos a tarefa de realizar uma “conciliação” entre esses 

dois tipos de sujeito. Realizamos, então, uma empreitada teórica, apresentada no capítulo 5, com o 

objetivo de forjar um conceito de sujeito que pudesse ser considerado na nossa proposta. Assim, 

tencionamos que a nossa contribuição nesse sentido possa gerar e motivar outras pesquisas e 

inquietações, outros questionamentos a respeito das teorias e de seus pressupostos. 

O que aqui realizamos foi um diálogo muito mais teórico do que uma aplicação empírica 

propriamente dita. Usamos os dados na direção de mostrar ser possível a proposta e comprovamos 

que é. Esperamos que outros, concordando ou não, possam dar prosseguimento ao que iniciamos 

nesta pesquisa. 
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Os exemplos retirados de textos da revista ReVel encontram-se disponível no endereço 

eletrônico: http://www.revellp.cjb.net. 

Os exemplos retirados de textos da revista Linguagem em (dis)curso encontram-se 

disponíveis no endereço eletrônico: 

http://www3unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/0102/02.htm 

Os exemplos retirados de textos da revista DELTA encontram-se disponíveis no 

endereço eletrônico: www.scielo.br/scielo.php?script=sci 

Os artigos de opinião analisados foram retirados dos endereços eletrônicos: 
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