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AprESEnTAçãO

Eduardo Lopes Piris*

Isabel Cristina Michelan de Azevedo**

Este volume 1 de Discurso e Argumentação: fotografias interdiscipli-
nares reúne os trabalhos apresentados nas conferências e mesas-redondas
do III Seminário Internacional de Estudos sobre Discurso e Argumen-
tação (SEDiAr), realizado, em junho de 2016, no câmpus de São Cristó-
vão da Universidade Federal de Sergipe, com apoio financeiro da CAPES,
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Nestes últimos anos, o SEDiAr tem se constituído como espaço ca-
talisador dos estudos sobre discurso e argumentação, no qual pesquisa-
doras e pesquisadores têm discutido a natureza de seu objeto de
pesquisa, as distintas perspectivas teórico-metodológicas para sua abor-
dagem, as especificidades e possibilidades de seus corpora, a sua rele-
vância no cenário acadêmico tanto nas ciências da linguagem quanto
nas demais ciências humanas, ressaltando os enfoques disciplinar e in-
terdisciplinar suscitados por esse campo de investigação.

O SEDiAr é um evento itinerante e de periodicidade bianual, que
tem proporcionado o encontro entre participantes oriundos de todas as
regiões do Brasil e de distintas partes do mundo. Sua primeira edição
ocorreu, em 2012, na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC),
Ilhéus, Bahia; depois, foi acolhido, em 2014, pela Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, e, em 2016,
pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, Sergipe. Em

* Professor Titular da Universidade Estadual de Santa Cruz, membro do Programa de Pós-Gra-
duação em Letras – Linguagens e Representações, do Mestrado Profissional em Letras e do
Grupo de Pesquisa “Estudos de Linguagem, Argumentação e Discurso” (ELAD/CNPq).

** Professora Adjunta da Universidade Federal de Sergipe, membro do Programa de Pós-Gra-
duação em Letras – Linguagens e Representações, do Mestrado Profissional em Letras, do
Grupo de Pesquisa “Estudos de Linguagem, Argumentação e Discurso” (ELAD/CNPq) e do
Grupo de Pesquisa “Argumentação e Retórica Aplicadas” (GPARA/CNPq).
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2018, o SEDiAr foi organizado, pela primeira vez, fora do Brasil, sendo
acolhido pela Universidade de Buenos Aires (UBA), Argentina.

Não podemos deixar de mencionar que a realização do SEDiAr é
parte de um projeto mais amplo e integrador que visa impulsionar, for-
talecer, dar visibilidade aos estudos sobre discurso e argumentação, ar-
ticulando esse evento acadêmico com a publicação da EID&A, Revista
Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação, iniciada
em 2011, o registro do grupo de pesquisa Estudos de Linguagem, Ar-
gumentação e Discurso (ELAD), em 2014, no CNPq, Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e a constituição do Grupo
de Trabalho “Argumentação”, em 2017, no âmbito da ANPOLL, Asso-
ciação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. 

Essa articulação ocorre graças às parcerias estabelecidas para for-
mação de frentes de cooperação interinstitucional de âmbito nacional e
internacional, por meio das quais se torna viável a organização do SE-
DiAr, que apresenta entre seus resultados a publicação de anais e livros,
tal como este livro do III SEDiAr, em dois volumes, os quais revelam a
pluralidade epistemológica das abordagens teórico-metodológicas e pro-
porcionam ao leitor uma gama de perspectivas originais que instigam e
conclamam o debate sobre discurso e argumentação, revelando as foto-
grafias interdisciplinares atualmente em curso no Brasil e em outros
pontos do mundo. 

É consenso (não significa que seja inquestionável) na literatura da
área que as teorias da argumentação configuram uma reinvenção dos
estudos do sistema lógico, dialético e retórico por séculos deslegitimados
(cf. Plantin, 2008 [2005]), as quais foram influenciadas por duas obras
basilares, a saber: o Tratado da Argumentação, de Chaïm Perelman e
Lucie Olbrechts-Tyteca, e Os usos do argumento, de Stephen Toulmin.
Ambas as obras foram publicadas em 1958 e, embora apresentem bases
teóricas distintas, são dotadas, segundo Christian Plantin (2010 [1996],
p. 11), de um mesmo objetivo, pois seus autores “procuram, no pensa-
mento argumentativo, um meio de fundar uma racionalidade específica,
própria às coisas humanas”. Em outras palavras, isto quer dizer que ne-
nhuma das concepções de argumentação eregidas por esses autores se
confunde com a ideia de demonstração construída por meio de racio-
cínio lógico, marcada pela atemporalidade e universalidade de esque-
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mas, tipologias e modelos abstratos, pois a argumentação está presente
nas mais distintas práticas sociais de linguagem e, consequentemente,
caracteriza-se por sua dinamicidade e multidimensionalidade. Entre al-
guns autores que tratam dessa questão, podemos citar o trabalho de Rui
Alexandre Grácio, que, em seu livro Perspetivismo e Argumentação
(2013), afirma que reconhecer a multidimensionalidade da argumenta-
ção é compreender que os fenômenos argumentativos possuem sua di-
mensão cognitiva, linguística, interativa, afetiva, filosófica, lógica,
retórica, social e, complementarmente às ideias desse autor, textual, dis-
cursiva, histórica, cultural e ideológica.

Como desdobramento de uma longeva história de deslegitimações
e reinvenções ou renascimentos, podemos encontrar, atualmente, um
panorama muito amplo de perspectivas sobre a argumentação, a partir
do qual é possível listar, pelo menos, uma dezena de distintas teorias da
argumentação, as quais são representadas por renomados autores como:
Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, Stephen Toulmin, Charles
Hamblin, Jean-Blaise Grize, Michel Meyer, Charles Willard, Frans van
Eemeren e Rob Grootendorst, Douglas Walton, Anthony Blair e Ralph
Johnson, James Arnt Aune, Michael Calvin McGee, Raymie E. McKer-
row, Oswald Ducrot e Jean-Claude Anscombre, Christian Plantin, Marc
Angenot, Ruth Amossy, entre outros. Afora isso, há tantas outras disci-
plinas que procuram explorar os fenômenos argumentativos a partir de
seus pressupostos teóricos, como o fazem algumas correntes da Linguís-
tica Textual e dos Estudos Discursivos, recorrendo, às vezes sim, às vezes
não (uma opção questionável, porque se opta por negligenciar a litera-
tura da área), às obras que constituem a argumentação enquanto disci-
plina e campo de pesquisa.

Cada teoria da argumentação é, de um modo ou de outro, uma re-
tomada de ideias que outrora e alhures ocuparam espaço legítimo na
academia, defendendo e rechaçando perspectivas de pensamento e po-
sicionamentos políticos de sua época. E, igualmente, como a atualização
de uma matriz epistemológica não ocorre sem os movimentos de apro-
ximação e distanciamento entre perspectivas teóricas, é pertinente com-
preender também o contexto geral da produção do conhecimento que
constitui o campo de investigação da argumentação. 
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Nesse quadro amplo em que a argumentação está associada às dis-
tintas práticas sociais de linguagem, não é possível ainda evitar a polis-
semia do próprio termo “argumentação”, pois podemos encontrar na
literatura da área não apenas inúmeras maneiras de conceber a ideia de
argumentação, mas também inúmeras, distintas e antagônicas concep-
ções de língua, linguagem, fala, interação, diálogo, prática, contexto,
texto, discurso etc. E esse é um fator que coopera para a profusão de
possibilidades de entendimento sobre a natureza da própria argumen-
tação enquanto objeto de estudo, haja vista que uma dada concepção de
língua ou de interação, por exemplo, orientará um ponto de vista sobre
a argumentação. Nesse sentido, além das perspectivas de estudos da ar-
gumentação acima citadas, podemos notar a diversidade teórica e me-
todológica acerca dos estudos sobre a argumentação advinda de outras
disciplinas, como atestam as contribuições das teorias da enunciação,
da pragmática, da linguística textual, do discurso, bem como das abor-
dagens cognitivas e da linguística aplicada.

Feitas essas considerações, passamos a apresentar os trabalhos que
integram o volume 1 deste Discurso e Argumentação: fotografias inter-
disciplinares.

Abrindo os trabalhos, Ruth Amossy, em “‘Uma guerra civil’ na
França: a polêmica pública após os atentados de 2015”, discute a polê-
mica pública que se estabeleceu na mídia francesa em torno da expres-
são “guerra civil” após os atentados de 2015, analisando como as
posições conflitantes propõem pontos de vista que atacam os do Opo-
nente, sem provocar confrontos diretos, para tentar persuadir não o ad-
versário mas o Terceiro e, então, unir aqueles que compartilham as
mesmas opiniões. É interessante notar que Amossy trata a polêmica
como uma modalidade argumentativa que privilegia o confronto de po-
sições antagonistas, caracterizando-se pela dicotomização das oposições,
polarização dos participantes em grupos antagonistas, desqualificação
da palavra do adversário e, até mesmo, do próprio adversário. 

Em seguida, no texto intitulado “A retórica: exercício e experiência
da transgressão”, Loïc Nicolas se propõe a discutir o que ele chama de
concepção habitual da retórica e, assim, revisar sua definição, para, então,
mostrar em que medida a retórica pode ser encarada como um exercício
e uma experiência da transgressão, ou seja, como um modo de ultrapas-
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sar linhas preconcebidas, aprender a se desfazer da ilusão petrificante e
assinalar a precariedade das certezas, das evidências indiscutíveis, das
ideologias totalizantes. O autor parte do princípio de que reduzir a retó-
rica a apenas um simples acessório do pensamento e do conhecimento é
ignorar o que se faz no espaço do discurso, em que o social, o político, o
cognitivo, o simbólico e o antropológico se relacionam.

Atenta à proposta da obra, Lineide Salvador Mosca, em “Fronteiras
e limites da interdisciplinaridade: confluências da argumentação”, preo-
cupa-se em discutir o papel da retórica e da argumentação na produção
do conhecimento científico nas ciências humanas, destacando a força
simbólica da palavra na construção de consensos e dissensos, bem como
a historicidade dos argumentos mobilizados para interpretar o mundo.
Desse modo, apresenta um retrospecto histórico da arte do bem falar,
apontando as diferentes maneiras de compreender os sentidos de elo-
quência que atravessaram os séculos, partindo do contexto greco-ro-
mano, passando por Santo Agostinho, até chegar à contemporaneidade.
Para situar a argumentação nas ciências humanas, distingue o raciocínio
argumentativo do raciocínio demonstrativo, ressaltando a natureza e as
especificidades do primeiro em relação ao segundo. A partir daí, ilustra
as relações que se estabelecem entre as Teorias da Argumentação e as
Ciências Humanas, como a Antropologia, as Ciências da Religião, a Po-
lítica, a Economia, a Filosofia, o Direito, a História, as Ciências Sociais,
a Educação, a Psicanálise, as Ciências da Informação e Publicidade.

Em “Discursos sobre a voz do povo: a fala popular na Retórica an-
tiga e na mídia contemporânea”, Carlos Piovezani explora a milenar
construção do preconceito que as chamadas e/ou pretensas classes aris-
tocráticas dirigem às classes populares, especialmente no que diz res-
peito à voz de suas lideranças. Assim, discorre sobre a voz em
Aristóteles, Cícero e Quintiliano para destacar não o elogio ou a apologia
que se pensa fazer à voz, mas o fundamento de um estigma construído
há muito tempo e que perdura por séculos. Como exemplo contempo-
râneo desse preconceito sobre a voz do orador, o próprio orador e seu
auditório, Piovezani analisa um artigo publicado em 2012 pela revista
Época que se refere à voz do ex-presidente Lula e seus eleitores, do qual
podemos sublinhar o seguinte enunciado: “sua voz rouca, com erros de
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português, metáforas de futebol e piadas do povão, era o elo com a
massa”.

O artigo “Reflexões sobre a noção de representação: das Ciências
Cognitivas para os Estudos Discursivos”, escrito por Paulo Roberto Gon-
çalves-Segundo, discute a noção de representação, para debater as pos-
sibilidades de articulação entre diferentes áreas, visando explorar
também as implicações dessa articulação. O texto está dividido em cinco
partes – a saber: analisa a relação entre língua, discurso e representação,
dentro dos Estudos Críticos do Discurso; apresenta dois principais mo-
delos cognitivos vigentes e como eles concebem o funcionamento men-
tal da representação; discute uma proposta sociocognitiva que toma o
discurso como elemento central para o conhecimento humano; debate
aspectos centrais de modelos corporeados, favorecendo a identificação
de avanços e fragilidades; articula, de forma sintética dois modelos cor-
poreados para propor a compreensão das operações cognitivas que es-
truturam a língua e o discurso –, o que favorece o acompanhamento das
reflexões pelo leitor. Ao final, o autor propõe integrar os estudos da cog-
nição corporeada às análises discursivas, visando oferecer sustentação de
base cognitiva à noção de representação, ampliar a compreensão acerca
do papel do discurso na geração e na transmissão de conhecimento e
intensificar nossos conhecimentos acerca de outras semioses que cola-
boram, com a língua, na construção do sentido.

Luís Fernando Bulhões Figueira, em “Texto, discurso, ideologia”,
discute as noções de texto, discurso e argumentação, na perspectiva da
Análise do Discurso dita de “linha francesa”, em uma filiação materia-
lista alinhada à proposta teórica de Michel Pêcheux. Por conceber que
a noção de ideologia incide como um elemento constitutivo dos proces-
sos discursivos, ele reconhece que a conjuntura histórica, embora pareça
desfavoravelmente incontornável, frente aos condicionantes e às restri-
ções impostas pelo real da contingência, do inconsciente, da equivoci-
dade, serve também como possibilidade para o advir, porque a crítica
argumentativa pode promover a desmistificação ideológica e a visão de
pontos de abertura, de falha, de instabilidade, localizados no todo com-
plexo dos referenciais de cada sujeito.

Em “Argu(meme)ntando: argumentação, discurso digital e modos
de dizer”, Mónica Graciela Zoppi-Fontana analisa a relação entre a ar-
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gumentação e os conceitos de língua, enunciação, discurso e sujeito em
uma perspectiva materialista. Assim, propõe pensar os modos pelos
quais a linguagem verbal (e outras materialidades significantes) permi-
tem direcionar o dizer para uma conclusão, inscrevendo os discursos
nos conflitos ideológicos que constituem uma sociedade. A argumen-
tação é admitida como uma relação entre: as formas de língua, a textua-
lização das mesmas em determinadas condições de produção e o
interdiscurso, no qual se inscrevem as contradições ideológicas presen-
tes na sociedade. Propõe aos leitores reconhecer que o meme funciona
como uma modalidade de argumentar própria do discurso digital: a
argu(meme)ntação. Trata-se de um tipo de discurso lúdico que visa à
produção de efeitos de humor, promovido pelo imbricamento de mate-
rialidades significantes e pela sobreposição de imagem (eventualmente
som) e de enunciados verbais, que instauram no meme a incongruência
necessária para produzir um movimento de releitura/reinterpretação.

Na sequência, Vanda Maria da Silva Elias e Mônica Magalhães Ca-
valcante, em “Argumentação e sentido na interação online”, discutem o
processo argumentativo decorrente de uma produção hipertextual e si-
tuam as reflexões em um quadro teórico de base sociocognitiva. As au-
toras entendem que, nesse processo, ocorre a construção de
posicionamentos em produções hipertextuais que pressupõem a parti-
cipação e colaboração de usuários na interação online e também que,
nesse processo, o contexto e a referenciação concorrem para a constru-
ção de sentidos. Em uma perspectiva pluritextual, a concepção de con-
texto, como uma interpretação subjetiva da situação comunicativa com
todos os elementos que lhe são constitutivos, e a de coerência, como um
processo que leva em conta não apenas uma ação individual, mas, sim,
uma ação coletivamente empreendida. Os resultados da análise de co-
mentários retirados do Facebook indicaram que o processo referencial
é elemento de fundamental importância na instauração e na compreen-
são do posicionamento dos usuários nos comentários que produzem em
rede, solicitando do analista que adote uma perspectiva que promova o
estabelecimento de conexões entre textos e suas variadas linguagens,
bem como o estabelecimento de conexões entre textos, contextos hu-
manos e tecnologias da mente e da experiência.
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Em “A Argumentação multimodal na compreensão e na transfor-
mação de contextos escolares”, elaborado por Fernanda Liberali, acom-
panhamos discussões sobre o papel da argumentação multimodal na
constituição de expansão da aprendizagem, em sua relação com uma
perspectiva multimodal, em contexto escolar. Ao discutir a força de
eventos dramáticos selecionados, foi possível perceber a ampliação do
olhar sobre a variedade de enunciados multimodais, focalizando como
a cultura e a história dos sujeitos se revelam, entram em conflito, com-
binam-se, reconstituem-se, além de evidenciar como o engajamento dos
sujeitos, por meio de diferentes instrumentalidades, multimodalmente
constituídas, no embate discursivo, viabiliza (ou não) a produção de
novos significados.

Para finalizar, Grenissa Bonvino Stafuzza nos brinda com seu texto
intitulado “Dos diálogos de Ulisses, de James Joyce: o discurso religioso
católico carnavalizado na literatura joyciana”, no qual ela analisa os enun-
ciados literários de James Joyce a partir de posicionamentos discursivos.
Por meio da observação do estatuto da ficção no discurso literário, tendo
por base as concepções teóricas de Bakhtin em torno dos conceitos de
cultura, linguagem, festividade e cronotopia do carnaval, Stafuzza propõe
tomar por base a produção de sentidos constitutivos dos diálogos trava-
dos no e pelo discurso literário de Ulisses, de James Joyce. As discussões
em torno de três temas (antinacionalismo, antifeminismo e anticlerica-
lismo) e as relações estabelecidas com o discurso religioso católico, apon-
tam que a linguagem literária joyciana é combativa, cética, composta por
digressões, fluxo da consciência, ironias, paródias, misticismo; apresenta
inúmeras referências da música, da economia, da medicina, da filosofia,
do estudo sobre as línguas, de leituras de diversas obras literárias, por
isso causa problemas de classificação e nos convida a contínuas reavalia-
ções de sua escrita e interpretações.

Dessa maneira, esperamos que esta obra possa, enfim, ter capturado
o momento atual, a fotografia, em que se encontram os estudos sobre
argumentação e discurso que têm sido realizados no Brasil e em outras
partes do mundo, de modo a suscitar futuras interlocuções e talvez fru-
tificar novas reflexões e trabalhos nesse vasto e interdisciplinar campo
de investações da argumentação. 
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“UmA gUErrA Civil” nA FrAnçA: A pOlêmiCA
públiCA ApóS OS ATEnTADOS DE 2015

Ruth Amossy*

Tradução de Angela M. S. Corrêa**

introdução
Escolhi focalizar, neste artigo, a expressão “guerra civil” tal como foi

veiculada e debatida no espaço público francês após os atentados san-
grentos dos dias 7 e 8 de janeiro (contra o semanário Charlie Hebdo), e
os de 13 de novembro de 2015, em Paris - uma expressão recorrente que
se pode chamar de “fórmula”, no sentido adotado por Alice Krieg-Plan-
que (2003, 2009). De fato, certas expressões convencionais adquirem,
num dado momento, um status que as dota de implicações sociais e po-
líticas importantes. Correndo de boca em boca e de texto em texto, elas
se tornam uma passagem obrigatória para falar de um determinado as-
sunto, como na guerra da ex-Iugoslávia (a famosa “purificação étnica”).
Todo mundo as reconhece e acredita compreendê-las, até mesmo
quando sua significação permanece vaga e suscetível de discussão – e,
de fato, tratam-se de vetores de polêmica e que suscitam até mesmo con-
frontos em praça pública.

A noção de “guerra”, repetida à exaustão pelo Presidente da Repú-
blica (“A França está em guerra”), provocou um debate menos visível,
de imediato, mas nem por isso menos intenso: o que trata da eventuali-
dade de uma guerra civil no Hexágono1. Ora, o adjetivo “civil” qualifi-
cando “guerra” reorienta completamente a reflexão. Este adjetivo a
vincula a cisões interiores suscetíveis de desencadear a violência armada

* Professora Emérita da Universidade de Tel-Aviv, Israel. Líder do Grupo de Pesquisa “Analyse
du discours, argumentation, rhétorique” (ADARR). Editora da revista “Argumentation et
Analyse du Discours”.

** Professora Associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Programa de
Pós-Graduação em Letras Neo-latinas da UFRJ.

1 N.T.: “Hexágono” designa a parte continental da França metropolitana, pela sua semelhança
com a forma geométrica de 6 lados.
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no país. A designação “guerra” para descrever a luta da França contra o
terrorismo islâmico tem como objetivo irmanar todos os franceses con-
tra um inimigo exterior comum. Trata-se de um roteiro que pretende
unir os cidadãos de todas as origens e religiões contra as forças da des-
truição e do mal que ameaçam a todos. A expressão “guerra civil”, ao
contrário, acentua a divisão e a violência que ameaçam colocar os cida-
dãos uns contra os outros. Ao invés da narrativa oficial, propõe-se a de
uma nação dividida entre forças hostis e inconciliáveis.

Proponho-me a estudar, aqui, a polêmica que se estabeleceu por
algum tempo na mídia francesa e, em particular, nos jornais de grande
circulação e na internet, em torno da expressão “guerra civil”, que, apesar
de ser anterior aos acontecimentos de 2015, surge com uma intensidade
singular no contexto dos ataques terroristas. As posições apresentam-se
em dicotomia (Dascal, 2008) polarizando os grupos em torno de teses
antagonistas (King e Anderson, 1972): a mídia opõe, de um lado, aqueles
que apontam para um grave problema de sociedade – as dissenções pro-
fundas2 que dilaceram a sociedade civil – e, do outro, aqueles que rejeitam
um ponto de vista considerado contrário à ideologia republicana. Deve-
se ou não falar de “guerra civil”? Tal designação comporta, evidente-
mente, implicações sociais e políticas importantes (Koren, 2016). Trata-se
de saber se é preciso continuar com a ideia de uma República una, ou
fazer a denúncia de que há uma França dividida e prestes a explodir; se
pensamos que a nação francesa pode e deve permanecer unida em torno
de seus valores fundamentais, ou se expomos uma situação conflituosa
em que o fosso que separa a população muçulmana do resto da França
está repleto de ameaças. Por conseguinte, as posições antagonistas levam
a atitudes incompatíveis diante da população muçulmana da França, e a
orientações de política interna divergentes, e mesmo conflituosas. 

De maneira geral, considero a polêmica como uma modalidade ar-
gumentativa, que privilegia o confronto e o choque das posições anta-
gonistas. Segundo a definição que apresentei no livro Apologie de la
polémique [Apologia da polêmica] (2014), ela se baseia na dicotomiza-
ção (exacerbando as oposições), na polarização (dividindo os partici-
pantes em grupos antagonistas) e no descrédito do Outro (procurando

2 Sobre a noção de dissensão profunda, conforme Fogelin (2005 [1995]).
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desqualificar a palavra do adversário, e até mesmo o próprio adversário
[Kerbrat Orecchioni, 1980]). O pathos e a violência verbal frequente-
mente a acompanham, mas não são atributos obrigatórios. A polêmica
exerce funções sociais diversas: pode autorizar posicionamentos políti-
cos, tentar persuadir não o adversário, mas o Terceiro, unir aqueles que
compartilham as mesmas opiniões, dar voz a um protesto que reivindica
uma mudança, permitir uma coexistência no dissenso ao canalizar o
conflito e ao impedi-lo de descambar para a violência física. A polêmica
é, em todos os casos, uma modalidade particular da argumentação re-
tórica, a que privilegia o choque das posições antagonistas. 

Antes de abordar o corpus, destacaremos que, como é frequente no
caso das polêmicas públicas, os discursos difundidos no espaço das mí-
dias se cruzam e se superpõem, sem necessariamente se corresponder
simetricamente. Essa fluidez é inerente aos dispositivos midiáticos – as
ocorrências de “guerra civil” surgem nas declarações políticas citadas
pelos jornalistas, em artigos autônomos, em blogs onde a palavra do con-
traditor muitas vezes aparece em filigrana, quando não é apagada. As
posições conflitantes, alimentadas do que se diz e do que se escreve num
momento de crise, propõem pontos de vista que atacam os do Opo-
nente, mas nem por isso provocam confrontos diretos. Trata-se mais da
circulação de discursos (isto é, de um dialogismo generalizado e infor-
mal) do que de um diálogo ou de um debate contraditório estruturado. 

1. A recusa da noção de guerra civil: o governo de esquerda
Em seu discurso de 16 de novembro de 20153, diante do Parlamento

reunido em congresso em Versalhes, o Presidente da República francesa,
François Hollande, declara: “Estamos numa guerra contra o terrorismo
jihadista que ameaça o mundo inteiro e não somente a França”. Ele es-
pecifica que um dos objetivos dos ataques é “de semear o medo para nos
dividir aqui”, e que isso põe à prova “nossa capacidade de viver juntos”,
acrescentando: “Nós erradicaremos o terrorismo porque os franceses
querem continuar a viver juntos sem nada temer de seus semelhantes”.

3 Disponível em: http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-repu-
blique-devant-le-parlement-reuni-en-congres-3
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Os temas da divisão nacional e da coexistência no interior do país (o
viver-junto) são valorizados sem que, por conta disso, apareça o espectro
da guerra civil, negado de início no sobressalto republicano e no apelo
à união sagrada.

Um dia depois, na terça-feira 17 de novembro de 2015, o Primeiro
Ministro Manuel Valls é interrogado durante o programa 7/9 de France-
Inter com Patrick Cohen4, e é instado a responder a uma ouvinte que
coloca a questão da guerra civil: “(Ouvinte) Nossos responsáveis políticos
dizem que a França está em guerra, ora, os terroristas são franceses, deve-
se falar em guerra civil?”. Valls responde:

É essa junção entre o inimigo exterior e interior que deve ser com-
preendida. nós não estamos numa guerra civil, há uma guerra
contra o Daech[5] e seus cúmplices em nosso país. […] Estamos
em guerra contra um inimigo que se apoia em pessoas de nosso
território, mas se falássemos de guerra civil daríamos razão aos
terroristas. (grifo meu)

A “guerra civil” é rejeitada aqui por uma negação polêmica (Nølke,
2017), reafirmando a noção oficialmente adotada de “guerra” contra o
Daech e o terrorismo (Hollande fala de “erradicar o terrorismo”). A ou-
vinte retraduziu a guerra contra o terrorismo em termos de guerra in-
terna que opõe os franceses entre si. Ora, Valls havia proclamado, desde
os atentados de 13 de janeiro, “que nós estávamos em guerra, que nós
encarávamos uma ameaça particular, um inimigo exterior e interior” –
declaração que repercutia aquela de outubro de 2012, quando era Mi-
nistro do Interior: “A ameaça terrorista está aqui, presente em nosso solo
[...], em particular em nossos bairros populares. Dezenas de indivíduos
são, por seus perfis, suscetíveis de passar à ação. Devemos combater esse
inimigo interior”, declarou M. Valls no fechamento do congresso do sin-
dicato Alliance Police Nationale em Marselha6.

É interessante notar que em 13 de fevereiro de 2013, no Fórum de
Munique sobre a política da Defesa, Valls retomou essas palavras:

4 Disponível em: http://www.franceinter.fr/emission-le-79-manuel-valls-chacun-doit-savoir-
que-nous-sommes-menaces-et-pouvons-subir-de-nouvelles

5 N.T.: Designação do Estado Islâmico.
6 Disponível em: http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20121012.FAP0401/terrorisme-valls-

met-en-garde-contre-l-ennemi-interieur.html
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Eu havia evocado em 2012, quando era ministro do Interior, o
fato de que enfrentávamos um inimigo exterior, que combatemos,
mas também, de certa forma, um inimigo interior. Existem hoje
mais de 1.000 franceses ou residentes na França que estão nas fi-
leiras jihadistas ligadas ao Estado Islâmico. Há milhares de jovens
na França que não sucumbiram ao terrorismo em nossos dias,
mas que estão radicalizados por essa ideologia7.

Apesar dessas autocitações e de uma notável constância no emprego
do clichê “inimigo interior”, o Primeiro Ministro se esforça para neu-
tralizar essa expressão e desconectá-la da “guerra civil” quando é inter-
pelado no programa de rádio. Desse modo, ele redefine a situação ao
designar como único inimigo o Estado Islâmico, que tem “cúmplices”
no território francês. Seu esclarecimento sobre a “junção entre um ini-
migo exterior e um interior” subordina o segundo ao primeiro, consi-
derando o segundo grupo como traidor da pátria, de conivência com os
agressores estrangeiros - uma situação bem conhecida no curso da His-
tória, como lembra um site dedicado ao combate à islamofobia desta-
cando que esse clichê foi, num certo tempo, reservado aos judeus (o
Caso Dreyfus), aos comunistas e aos franco-maçons. Além disso, o ini-
migo interior é redefinido em termos criminais – o cúmplice é aquele
que ajuda a cometer um crime – e individuais – trata-se de indivíduos
e não de membros de um grupo, enquanto a guerra civil se dá entre fac-
ções no mesmo país. Nessa redefinição, o inimigo interior nada tem a
ver com a guerra civil, a qual põe frente a frente duas partes da popula-
ção dentro de uma mesma nação. 

Tal argumento, que recorre à definição, opõe-se àquele da ouvinte.
Ao fazê-lo, Valls não adota uma postura de polemista, que o rebaixaria
ao nível de seus oponentes, mas sim a postura de um dirigente dotado
de autoridade legitimada por seu status institucional que responde a uma
cidadã interessada em se informar. A negação como refutação polêmica
da tese adversa (“Nós não estamos numa guerra civil”) preside assim a
uma explicação outorgada aos cidadãos franceses por aquele que detém
o saber e está em posição de corrigir as ideias falsas. À custa de uma con-

7 Disponível em:
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/02/20160213_dis-
cours_de_manuel_valls_premier_ministre_-_conference_securite_a_munich.pdf
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tradição interna por causa de sua designação dos “inimigos do interior”,
Valls comunica, desse modo, a posição oficial do governo sobre a neces-
sidade de manter a coesão social ameaçada e de construir a unidade no
esforço de guerra contra o Daech. Se o Primeiro Ministro se recusa a po-
lemizar, não é somente pelo fato de que este papel enfraqueceria a auto-
ridade daquele que tem o direito de recusar as discussões, mas também
porque o debate corre o risco de pôr em circulação na praça pública
ideias que não é prudente alimentar. O silêncio sobre o tema, ou antes, o
apagamento do tema da guerra civil é um ato de exorcismo. 

Durante o programa de rádio, a ouvinte que faz a pergunta está
numa posição de incapacidade em defender um ponto de vista oposto
ao do Primeiro Ministro. Então, é no espaço das intervenções não ins-
titucionais proporcionadas pela Internet que se dá o questionamento
polêmico. Assim, é num blog que tem o nome de “€calypse News”8 que
Eric Gaillot publica o seguinte comentário em 17 de novembro de 2015: 

Questionado sobre o termo ‘guerra’, Manuel Valls reafirma “não,
nós não estamos numa guerra civil, nós estamos contra um ini-
migo que ataca nosso território” estimando que falar de guerra
civil resultaria em render-se aos terroristas. 

Anteriormente, o primeiro ministro havia reconhecido que “há cen-
tenas, talvez milhares de jovens que podem cair na radicalização”. 

A tese do Primeiro Ministro é atacada, aí, através de um argumento
ad hominem circunstancial que revela uma contradição interna no ra-
ciocínio dele. O título irônico da página digital destaca essa falha, adian-
tando o ponto de vista do oponente: “Não, não estamos numa guerra
civil, mas é como se fosse...”

Por parte da esquerda, todos sustentam a negação da guerra civil
expressa pelo Primeiro Ministro. Entretanto, nas fileiras da esquerda e
até mesmo em seu próprio partido, o Primeiro Ministro é criticado por
recorrer à expressão “inimigo interior”. Assim, Claude Bartolone9, Pre-
sidente do PS (Partido Socialista) na Assembleia Nacional, em suas res-
postas ao “Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI”10 em 15 de novembro de

8 http://cacaou3.blogspot.co.il/2015/11/france-non-nous-ne-sommes-pas-en-guerre.html
9 http://www.lefigaro.fr/politique/2015/11/15/01002-20151115ARTFIG00189-bartolone-et-vill-

epin-deux-visions-du-combat-contre-daech.php
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2015, opõe-se firmemente à noção “de inimigo do interior” utilizada por
Valls: “o inimigo está no exterior, é o Daech […]. Não falo de inimigo
do interior”. Bartolone evita, entretanto, pronunciar a expressão “guerra
civil”. Tanto no discurso do presidente quanto no conjunto do discurso
governamental, é o termo de “divisão” que reaparece com frequência em
sua boca: segundo ele, o Daech “tenta instaurar a divisão entre os fran-
ceses de origem e os franceses descentes de imigrantes” e joga com “a
xenofobia”; “Nossos inimigos tentam instaurar essa divisão no seio da
sociedade francesa”. Na esquerda, Valls é criticado por aqueles que o
acusam de manter em seu vocabulário uma expressão que abre uma pos-
sibilidade de “guerra civil”, expressão que é apagada do vocabulário
deles, sendo substituída por “divisão”. 

Quanto ao líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, ele afir-
mou enfaticamente após os atentados contra Charlie Hebdo: “Não, não
haverá guerra civil na França de uns contra os outros”, reenquadrando a
situação ao recorrer à metáfora positiva da família: “a França não está em
guerra contra alguma fração de seus cidadãos […] a França republicana
não separa seus filhos segundo a religião”. Ele repete em novembro de
2015 que “bloquear a manobra de divisão da sociedade segundo o per-
tencimento religioso, é a prioridade”11. Posicionando-se constantemente
contra a religião na política e contra a “etnização permanente dos pro-
blemas da França”12, ele pede não somente para que se afaste qualquer
noção de guerra civil, mas também declara que “Tudo o que, de um jeito
ou de outro, evoca um vocabulário de guerra civil deve ser absolutamente
e radicalmente proscrito pois representaria a vitória dos assassinos”13.
Realmente, “tudo está nas palavras para nomear as coisas […] que cada
um se lembre bem, quando fala, de que há limiares dos quais não se re-
torna.” É portanto a responsabilidade inerente ao ato de designação que
se destaca na advertência do tribuno.

10 N.T.: Programa dominical realizado pela rede midiática francesa “RTL-Le Figaro-LCI”, em
que líderes políticos são entrevistados.

11 Disponível em: http://www.lesinrocks.com/2015/11/17/actualite/jean-luc-melenchon-il-faut-
dabord-lutter-contre-la-panique-11788306/

12 Disponível em: http://www.fdesouche.com/566209-melenchon-denonce-une-ethnicisation-
permanente-des-problemes-de-la-france

13 Disponível em: http://www.dailymotion.com/video/x2e9lny_il-faut-refuser-les-logiques-de-
guerre-civile-j-l-melenchon_news
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2. O discurso da oposição: conjurar uma ameaça real de guerra
civil

Notemos, entretanto, que, na dissenção interna, encontra-se um ar-
gumento recorrente compartilhado. Para Bartolone como para Valls, ati-
rar-se na violência das lutas intestinas é dar ganho de causa ao inimigo.
Esse argumento é também o do antigo Primeiro Ministro (UMP)14 Do-
minique de Villepin, que declara: “Eles querem nos dividir e pressionar
nosso país para a guerra civil”15. Como representante da direita, ele se
opõe ao vocabulário do governo, no caso, ao próprio termo de “guerra”
que, segundo ele, faz o jogo do inimigo, e expunha, entretanto, a ameaça
da guerra civil, da qual a esquerda no poder não deseja falar. Esta já era
a posição de François Fillon em junho de 2015: “temendo uma ‘guerra
civil’, [ele] reivindica uma vasta coalizão [com a Rússia e o Irã] contra o
Daech” (tal é o título de um artigo de Marc de Boni no jornal Le Figaro
de 30/06/2015). Fillon define a guerra civil como um confronto de co-
munidades no solo da França e explica: 

É preciso tomar consciência de que a sociedade se radicaliza. Uma
grande parte da população europeia esta cada vez mais hostil aos
muçulmanos e não estamos imunes a comportamentos passionais
e mesmo irracionais. Isso pode resultar em formas de guerra civil.
O que é preciso absolutamente evitar. 

Um vocabulário forte que não é unanimidade entre os Republi-
canos. Perguntado na estação France Inter hoje de manhã, Bruno
Le Maire indicou claramente que não temia uma guerra civil.16

Em 19/01/2015, o jornal Le Figaro já reproduzia as palavras de Henri
Guaino, eleito em Yvelines e ex-conselheiro de Nicolas Sarkozy, que rei-
vindica na rádio France Inter o “restabelecimento da autoridade repu-
blicana”, mencionando claramente o perigo da “guerra civil”. Como em

14 N.T.: Sigla do partido político “Union pour le Mouvement Populaire”, União para o Movi-
mento Popular.

15 Disponível em: http://www.lefigaro.fr/politique/2015/11/15/01002-20151115ARTFIG00189-
bartolone-et-villepin-deux-visions-du-combat-contre-daech.php

16 Disponível em: http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/06/30/25002-
20150630ARTFIG00165-craignant-une-guerre-civile-fillon-reclame-une-large-coalition-con-
tre-daech.php
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outros casos, a imprensa se apodera da expressão para dar um furo de
reportagem – o jornal expõe a seguinte manchete: “Evitar a guerra civil”.

“O problema não é simplesmente lutar contra o terrorismo, mas
também evitar as consequências que este poderia ter no con-
fronto das comunidades, dos grupos sociais, evitar a guerra civil
e a guerra de religiões, numa sociedade extremamente fragilizada
pela desistência republicana que a caracteriza há décadas”, decla-
rou Henri Guaino para France Info.

No discurso de oposição da direita, ora é a política externa do go-
verno (a decisão de entrar em guerra na Síria, a recusa de se aliar a Assad
para Villepin, ou de fazer uma grande coalizão com a Rússia e o Irã para
Fillon), ora é a derrocada do modelo da autoridade republicana no país
e, em particular, num país que comporta uma vasta população muçul-
mana, que aparecem como consequências do terrorismo islamita. Este
desencadeia o confronto das populações, logo, a “guerra civil”; é neces-
sário então impedi-lo a qualquer preço. Ao mesmo tempo, os membros
da oposição sugerem que uma política equivocada favorece o terrorismo
e com ele, os riscos de dissenção interna, e que é necessário, então, ado-
tar outras soluções (as que são recomendadas pelo locutor) em vez da
política praticada pelo governo. Em todos os casos, “a guerra civil” faz
parte de um argumento pragmático ou argumento pelas consequên-
cias17, ligado a um apelo ao medo18. Nesse contexto, a oposição (no caso,
o partido UMP ou os Republicanos, desde 30 de maio de 2015) só evoca
o espectro da “guerra civil” como uma ameaça futura para assinalar a
urgência de evitá-la. No Twitter, a afirmação de Guaino é reproduzida
(e atacada): “Tenho um dever enquanto político: evitar tudo o que pode
nos conduzir ao confronto, à guerra civil” (31/05/2015). 

É com esse objetivo que se deve designar claramente o perigo: de
que outro modo poderia ser levado em consideração e desfeito? O ar-

17 O argumento pragmático ou argumento pelas consequências, “permite apreciar um ato ou
um acontecimento em função de suas consequências favoráveis ou desfavoráveis […] Para
apreciar um acontecimento é preciso se reportar a seus efeitos” (Perelman e Olbrechts-Tyteca,
1970 [1958], p. 358).

18 O apelo ao medo é um argumento pelas consequências negativas, como o mostra Walton
Douglas (2000: 22): Duas inferências estão ligadas: (1) D é muito ruim para você/ Logo, você
deve deter D se for possível. (2) A única maneira de deter D é fazer acontecer A/ Logo, você
tem de fazer acontecer A.
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gumento pelo medo tem uma justificativa prática e ética. Nessa pers-
pectiva, a dimensão religiosa da divisão interna também deve ser reco-
nhecida, e não pode continuar a ser um ponto cego, como pretendia
Mélenchon, por exemplo, que se recusa categoricamente a levar em con-
sideração o elemento religioso numa república laica. O jornal Libération
(24/11/2015) publicou uma reportagem sobre o deputado dos Republi-
canos e prefeito de Tourcoing, Gérald Darmanin, intitulada: “Darmanin:
criar um Islã da França para ‘evitar uma guerra civil’ religiosa”19. Dar-
manin propõe soluções que lhe são próprias: sugere a criação de um
consistório muçulmano para “criar um verdadeiro Islã da França (o que
ele chama de ‘Islã des Lumières’ [Islã das Luzes]) e evitar uma ‘guerra
civil religiosa’”, acrescentando: “O que seria pior, no futuro, do que os
atentados sangrentos que acabamos de vivenciar? Uma guerra civil. E a
mais terrível que pode haver: a guerra civil religiosa”. 

3. polêmica interna e polêmica externa 

No discurso dos políticos, a polêmica entre a esquerda e a direita
guarda um caráter interno, pois permanece como parte de um consenso
global que recusa incrementar um conflito com a população muçul-
mana, e sobre a necessidade de tudo fazer para impedi-lo. A polêmica
permanece velada, como costuma acontecer em momentos de tragédia
nacional e de grande inquietude – não recorrendo à violência verbal.
Percebe-se, neste debate polêmico menor que se desenrola no interior
de um vasto consenso sobre a importância da coesão nacional e da boa
integração dos muçulmanos, duas funções políticas clássicas da polê-
mica pública: propor soluções alternativas em conflito com as escolhas
oficiais e contribuir para o posicionamento dos eleitos no campo político
em questão. Com efeito, vê-se como Darmanin, jovem deputado de 29
anos eleito pela primeira vez para a Assembleia e que quer encarnar uma
direita popular, tenta fortalecer uma posição ainda fraca em seu

19 Disponível em: http://www.liberation.fr/franceku/2015/11/24/darmanin-creer-un-islam-de-
france-pour-eviter-une-guerre-civile-religieuse_1415725

20 Lembremos que Darmanin foi então nomeado ministro de l'Action e des Comptes publics
no governo de Édouard Philippe em 17 de maio de 2017.
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campo20; ou como Guaino, Fillon, ou Villepin se batem contra a es-
querda mantendo suas diferenças.

Mas, na realidade, a verdadeira polêmica é comum; ela se situa em
outro lugar, e seus ataques ficam implícitos na maioria das vezes. É
aquela que visa a todos os que poderiam dar livre curso a manifestações
de ódio, e mesmo de violência, pondo em perigo a coesão social. Nesses
momentos sensíveis, o ataque direto do adversário é apresentado sob a
forma de advertência, de conselho e de apelos à unidade. Também aí,
trata-se de conjurar os enfrentamentos, e impedir que uma parte da
França se levante contra a outra. O adversário desacreditado não é in-
dividualizado, nenhum grupo é nomeado – e quando Mélenchon de-
clara, em janeiro de 2015, que é preciso “apontar o dedo para aqueles
que acreditaram que, por conta desse acontecimento, teria sido possível
desencadear sua estúpida barbárie”, ele deixa planar o anonimato sobre
o adversário visado. Por trás da mensagem à população francesa em seu
conjunto, pode-se ler, em filigrana, a crítica veemente aos movimentos
que clamam em alta voz sua hostilidade aos muçulmanos. Sem dúvida
os tempos não são propícios aos ataques que visam à divisão, mas não
esqueçamos que Le Point21 estampava em 24/08/2015: “Para Cambélis
[o primeiro secretário do PS], uma vitória do FN acarretaria um risco
de ‘guerra civil” (tese que ele defende em seu livro À gauche les valeurs
décident de tout [À esquerda, os valores decidem tudo]). 

4. O discurso dos intelectuais e dos experts sobre como evitar “a
guerra civil”

Os avisos sobre um perigo de guerra civil, entretanto, estão longe
de serem exclusivos à oposição política. Serão encontrados nas palavras
de uma série de experts aos quais os veículos midiáticos recorrem, den-
tre os quais pode-se citar Gilles Kepel, Jean-Pierre Filiu, Pierre Rosan-
vallon, ou filósofos como Pascal Bruckner. Passa-se então do campo
político ao campo científico e filosófico, permanecendo, no entanto, no

20 Lembremos que Darmanin foi então nomeado ministro de l'Action e des Comptes publics
no governo de Édouard Philippe em 17 de maio de 2017.

21 Disponível em: http://www.lepoint.fr/politique/pour-cambadelis-une-victoire-du-fn-entrai-
nerait-un-risque-de-guerre-civile-24/08/2015-1958724_20.php
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espaço do consenso já evocado, a respeito de um interesse maior: a uni-
dade da nação. Assim, na revista Le Point de 25/06/201522, Bruckner, co-
nhecido por sua crítica acerba do arrependimento e do “soluço do
homem branco”, evoca tramas sinistras: 

O pior poderia acontecer: uma incursão do movimento Les iden-
titaires[23] para atacar mesquitas enquanto os subúrbios incen-
diariam sob a bandeira corânica. Então, duas formas de selvageria
estariam frente a frente, uma ligando-se ao fascismo do passado,
outra invocando a mitologia do colonizado, revivendo no terri-
tório francês uma nova guerra da Argélia. 

O exemplo histórico da guerra da Argélia, transposta para as terras
da França, é particularmente marcante em razão das lembranças dolo-
rosas que evoca. O enfrentamento de duas “formas de selvageria” joga
com o apelo ao medo que se agrega ao argumento pelas consequências
negativas. Bruckner também usa do argumento segundo o qual esta si-
tuação temível é o objetivo dos jihadistas: “cortar definitivamente os fiéis
do Alcorão da comunidade nacional e provocar une guerra civil da qual
imaginam sair vencedores” (Ibid). Numa edição especial de France Inter,
Jean Pierre Filiu, professor do “Institut d'études politiques de Paris (Scien-
ces Po)”, e especialista do Oriente Médio, também pede que se deixe de
aceitar o jogo dos terroristas: “A ascensão dos populismos é de tal modo
epidérmica, que, na minha opinião, no próximo ataque desse tipo, tere-
mos represálias de teor racista, uma escalada de “ratonnades”24, e que isso
pode ir muito longe…” Aí também, os termos escolhidos – “racistas, ‘ra-
tonnades’” – destacam a amplitude do perigo. Essa passagem é reprodu-
zida no Youtube25 sob o título: “Jean pierre Filiu, professor da
Sciences-po, prediz uma guerra civil na França!!!” Gilles Kepel, também
professor do “Institut d’Études Politiques de Paris”, afirma igualmente
que o que “o Estado Islâmico deseja, é desencadear a guerra civil”. Apre-
senta como prova l’Appel à la résistance islamique mondiale [Apelo à re-

22 Disponível em: http://www.lepoint.fr/politique/comment-peut-on-etre-francais-la-reponse-
de-pascal-bruckner-24/06/2015-1939548_20.php

23 N.T.: Um movimento político francês, criado em 2003, e que se caracteriza por uma ideologia
considerada de extrema direita. Cf. http://www.les-identitaires.com

24 N.T.: Termo que se refere a manifestações violentas de cunho xenofóbico ou racista.
25 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KNldWMi34
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sistência islâmica mundial] de Abou Moussa Al-Souri (embora seja fi-
liado à Al Qaeda, segundo a qual “a multiplicação dos atentados às cegas
vai contribuir para linchamentos de muçulmanos, ataques a mesquitas
[…] e assim provocar guerras de minorias que colocarão a Europa a ferro
e fogo[…]”26. Estaríamos, então, na situação temida por Filiu – uma “si-
tuação suscetível de escapar completamente ao controle dos diferentes
dirigentes”. Diante do perigo de uma onda de violência no solo da França,
Kepel deduz que “a unidade nacional é a única resposta possível”27. 

Alguns artigos de esquerda publicados no site Mediapart vão mais
longe. Um artigo intitulado “Nous ne saurions vouloir ce que veulent
nos ennemis” [Não poderíamos querer o que nossos inimigos querem]28

de autoria de Saleh Douad recusa o termo oficial de “guerra”, e cita Filiu
para destacar que é preciso reforçar os princípios democráticos, evitar
qualquer forma de islamofobia, e não fechar a Europa aos refugiados,
se queremos desfazer “a dupla ameaça do conflito das civilizações e da
guerra civil”. Mais do que nunca, o conceito de guerra civil agita, aqui,
o espantalho da divisão e dos confrontos violentos para reivindicar a to-
lerância, a abertura aos Muçulmanos, e prevenir uma vez mais contra
as consequências da islamofobia. Um blog de Marcanne no site Media-
part vai ainda mais longe. Sob o título “Não às represálias – Não à guerra
civil”29, ele prega o abandono da força militar contra o Daech (se retirar
da guerra) “mais vale o Daech em Palmira […] do que a guerra civil na
França”. Passamos da necessidade de erradicar o Daech à ideia de aban-
donar a luta armada para preservar a quietude doméstica. Não somente
é necessário evitar a islamofobia, mas também apoiar ativa e concreta-

26 Ver também a entrevista de 26-12-2014 de Alain Rodier, antigo oficial superior do serviço de
informação francês, e diretor adjunto do Centre français de recherche sur le renseignement
(CF2R) [Centro francês de pesquisa sobre a informação], encarregado de investigar o terro-
rismo de origem islâmica e a criminalidade organizada: “Porque a eclosão de uma guerra civil
na Europa nada tem a ver com o imaginário e sim com um implacável projeto aplicado pelo
Estado Islâmico”. Disponível em: http://www.atlantico.fr/decryptage/pourquoi-declenche-
ment-guerre-civile-en-europe-rien-vue-esprit-mais-releve-bien-implacable-projet-applique-
etat-islamique-alain-1918874.html

27 Disponível em: http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/11/14/gilles-kepel-l-ektat-islami-
que-cherche-a-declencher-la-guerre-civile-en-france_4809962_3232.html

28 Disponível em: https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/161115/nous-ne-saurions-vouloir-
ce-que-veulent-nos-ennemis

29 Disponível em: https://blogs.mediapart.fr/marcanne/blog/141115/non-aux-represailles-non-
la-guerre-civile
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mente as populações muçulmanas menos favorecidas: o artigo preconiza
uma política de ação afirmativa para com os jovens das periferias.

A partir do mesmo argumento pelas consequências negativas, li-
gado a um apelo ao medo, chega-se a um conjunto de conclusões seme-
lhantes. A unanimidade entre os experts, com efeito, se dá em relação à
visada do inimigo, à armadilha na qual não se deve cair, e também em
relação à necessidade de uma unidade de todos os franceses de todas as
correntes confessionais. Eles dizem que é necessário resistir à violência
e ao ódio do outro, evitar os “pogroms” (Kepel) e as ações de “represá-
lias” (Filiu), rejeitar os amálgamas mesmo quando este termo pareça
embotado (Saleh Daoub). Entretanto, as medidas preconizadas para im-
pedir a eclosão da guerra civil são diversas e frequentemente contradi-
tórias. Bruckner recomenda deter a qualquer preço os fanáticos com os
quais nenhuma discussão é possível; recorrer a concessões é utópico. O
artigo publicado no site Mediapart recomenda, ao contrário, evitar os
exemplos fracassados – evitar recorrer às forças armadas segundo o mo-
delo dos Estados Unidos e de Israel, para adotar uma política pacifista
a fim de que “a França desapareça do radar dos terroristas islamitas”.

Nas reflexões dos intelectuais e dos cidadãos engajados, encontra-
se um discurso que se baseia no saber e na reflexão a fim de emitir pon-
tos de vista racionalmente justificados. A agressividade contra aquele
que não pensa como você não é conveniente, e a emoção também não.
O pathos, quando surge, é reservado aos “efeitos aterrorizantes da guerra
civil” que ameaça eclodir. Em resumo, trata-se de um discurso que não
expõe necessariamente os confrontos e não se reveste da forma do de-
bate contraditório. É somente na circulação dos discursos que as falas
adversas se encontram e se contradizem. Para perceber as linhas de fra-
turas e os conflitos que não se dizem com todas as letras, é preciso então
situar o texto oral ou escrito no conjunto daqueles aos quais responde,
mesmo quando não se dá ao trabalho de manifestá-lo com clareza ou
veemência. A polêmica, como já foi dito, implica um dialogismo gene-
ralizado cujos confrontos diretos constituem apenas um dos seus aspec-
tos. Essa dimensão é particularmente flagrante numa situação que é ao
mesmo tempo urgente (deve-se tomar posição rapidamente e com fir-
meza) e sensível (não se deve criar uma situação de violência verbal que
favoreça o dilaceramento da união nacional).
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5. O contra-discurso: a guerra civil está em nós, é preciso reco-
nhecê-la e geri-la

Abordemos agora uma utilização bem diferente da expressão
“guerra civil”, que rompe com o consenso global das posições examina-
das até agora. Trata-se dos diferentes casos em que a fórmula da “guerra
civil” vem servir de advertência aos que se recusam a ver os perigos que
o Islamita, senão o Islã, representa para a França. Essas vozes denunciam
o fosso cada vez mais profundo que é cavado entre porções importantes
da sociedade, e a cegueira dos que se recusam a olhar a realidade de
frente. O discurso desloca-se, assim, da divisão entre islamitas radicali-
zados e o resto da população, para a divisão que separa os cidadãos de
crença muçulmana originários da imigração e todos os outros. Se alguns
lançam um grito de alerta para salvar os valores da República, a maior
parte dos outros veem aí uma oportunidade de se posicionar contra o
multiculturalismo e a tolerância para com os Muçulmanos que, segundo
eles, são excessivos. 

Na primeira corrente estão os textos de Georges Bensoussan, autor
do livro muito discutido Les territoires perdus de la République [Os ter-
ritórios perdidos da República] que retoma a noção de “guerra civil”
para se colocar contra o termo islamofobia, forjado, segundo ele, pelas
associações muçulmanas com o objetivo de “criar confusão de propósito
e culpabilizar os partidários do combate republicano”30. Bensoussan de-
nuncia um fenômeno de “desassimilação” de uma parte da população
muçulmana nascida na França, que não tem o sentimento de pertencer
a esse país. Ele escreve assim:

Neste momento, estamos assistindo, na França, à emergência de
dois povos a ponto de algumas pessoas evocarem germes de
guerra civil. No âmbito da preparação de uma nova obra, fiquei
espantado ao constatar que a expressão “guerra civil”, que seria
objeto de caçoada há dez anos, ou de surpresa há cinco anos, hoje
está na boca de muita gente, dos políticos locais, de policiais, de
médicos dos hospitais (serviço de urgência, por exemplo) ou de
periferia. O sentimento de que dois povos estão se formando, lado

30 Disponível em: http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/08/14/31003-20150814ARTFIG00245
-des-territoires-perdus-de-la-republique-aux-territoires-perdus-de-la-nation-12.php

31

“UMA GUERRA CIVIL” NA FRANçA: A POLêMICA PúBLICA APóS OS ATENTADOS DE 2015



a lado, e que muitas vezes se olham com hostilidade, está aí hoje
em dia, e é compartilhado por muita gente.

Ele acrescenta que a “reação aos atentados de janeiro de 2015, longe
de mostrar uma nação unida, trouxe à tona dois países lado a lado e não
mais uma nação”. Mais ainda do que de divisão do país, trata-se de uma
fratura em escala nacional, a respeito da qual o historiador denuncia os
comprometimentos do governo muito atento às reivindicações comu-
nitárias, e o silêncio imposto a toda voz dissidente logo acusada de ra-
cismo (um processo de islamofobia, mais tarde, foi movido contra ele
por SOS racismo). Assim é constatado um desacordo profundo sobre
os valores, o que quebra a possibilidade de viver juntos numa cultura
republicana compartilhada. Enquanto outros fazem advertências contra
a desunião, os amálgamas e o ódio do Outro, Bensoussan lança um grito
de alerta sobre “a guerra civil” que ameaça o país, que, a partir de então,
é composto de duas entidades inassimiláveis uma à outra. Referimo-nos
à data de 17 de agosto de 2015, antes dos atentados de novembro.

Enquanto Bensoussan apela para o reforço dos valores de tolerância
e de igualdade da República, outros se apoderam da fórmula para re-
forçar um discurso identitário no qual as ideias de cisão e de guerra civil
não são novidades. Assim, em sua coluna Bloc-Notes, de 8 de janeiro
de 2015, o jornalista do Le Figaro, Ivan Riofoul31, justifica a urgência de
abrir os olhos ao fato de que “Nesta quarta-feira, a França está em
guerra. Em guerra civil, talvez, amanhã”. A passagem explícita de guerra
a guerra civil, que o governo de esquerda não admite, é aqui significativo.
Riofoul denuncia os que, segundo ele, ficam cegos diante do “novo to-
talitarismo corânico” ao recusar a noção do “inimigo do interior” (é o
caso de Hollande): segundo o autor, “seus discursos emolientes” “fazem
parte do adormecimento das vigilâncias”. Ora, para Riofoul, os jihadistas
franceses, como o exército de libertação nacional da Argélia que, de iní-
cio, só contava com cerca de 800 homens, são perigosos e é tempo de
calar os bons sentimentos das “boas almas” que “insultam os que lançam
alertas”. 

31 Disponível em: http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/07/31003-20150107ARTFIG00443
-ivan-rioufol-une-guerre-civile-menace-la-france.php
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ibault de Montbrial, um advogado francês especializado em le-
gítima defesa e engajado na legislação contra o terrorismo, também fala
de guerra civil para denunciar o fosso cavado entre as populações da
França, estigmatizar a recusa de olhar a realidade de frente, sem “pre-
conceitos”, “ingenuidade”, nem “covardia”, e atacar o multiculturalismo.
Com base no argumento da definição – “Na guerra, os adversários se
dizem inimigos e quando têm a mesma nacionalidade que o país que
atacam e no qual vivem, só podemos constatar que se trata de inimigos
do interior” – chega a afirmar que “o país está em guerra contra uma
parte de sua juventude” (em contradição direta com as declarações de
Jean-Luc Mélenchon). A “guerra civil” lhe aparece como um “risco real”
para o qual preconiza uma solução que consiste em rejeitar a abertura
aos costumes do Islã: “A única chance de evitar um confronto entre co-
munidades residirá na reapropriação firme de uma base comum de va-
lores em torno dos quais o corpo social se reúne e no abandono de
multiculturalismo suicida […]”. Uma vez mais, estamos nos antípodas
das soluções de tolerância e de respeito à cultura do Outro. 

Assim, enquanto uns consideram que para evitar a guerra civil é ne-
cessário reconhecer o lugar da cultura muçulmana, para outros só se
pode freá-la se for restabelecida a supremacia absoluta e sem compro-
metimentos dos princípios republicanos, ou da cultura autenticamente
francesa, em torno dos quais devem obrigatoriamente reunir-se todos
os franceses. Mais do que manter uma unidade factícia para não cair
nos confrontos violentos que o inimigo deseja ver na França, convém
abrir os olhos diante do fosso que se cavou entre duas partes da nação,
por conta do laxismo prolongado dos governantes: se não se restabelecer
a ordem, a guerra civil não poderá ser evitada. O argumento pelas con-
sequências nefastas reaparece aqui, mas com conclusões inversas. Mais
ainda, este argumento valoriza um realismo que se diz baseado no co-
nhecimento do terreno, em vez de um idealismo cego às voltas com os
bons sentimentos. Os Oponentes são acusados de cegueira, e mesmo de
comprometimentos covardes. O que não impede que valores comuns (e
conflituosos) cimentem a argumentação em ambos os lados: a tolerân-
cia, a aceitação do outro em sua diferença, a recusa das cisões sociais,
um multiculturalismo mais ou menos desenvolvido num caso; a prote-
ção da identidade francesa e da liberdade desprezada pelo Islã, a recusa
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republicana do comunitarismo e do multiculturalismo, no outro. No
ataque aberto da extrema direita contra o Oponente e seus valores apre-
sentados como pervertidos, a polêmica se declara abertamente. Ela pode
se manifestar mais facilmente quando esse discurso vai de encontro à
doxa oficial e pensa dever atacá-la de frente para prevenir o desastre que
o politicamente correto fatalmente vai desencadear. O militantismo do
contra-discurso provoca um confronto aberto com as posições ditas er-
rôneas do adversário.

Essa veia agressiva é desenvolvida nos discursos da direita tradicional
e da extrema direita, que se dotam de canais de comunicação suscetíveis
de fazer ouvir uma palavra não alinhada, como o blog “La gauche m’a
tuer” [A esquerda me matar], que diz colocar-se contra o pensamento
único e tratar de todos os assuntos sem tabus, ou o blog de Guillaume
Faye, “ensaísta e patriota francês e europeu” intitulado, “J’ai tout compris”
[Entendi tudo]. Faye, que colabora no blog Rivarol32, se situa à extrema
direita do mapa político, e em sua corrente identitária. Há muito tempo
ele desenvolve, em numerosos textos e entrevistas, suas ideias sobre o ca-
ráter nocivo da imigração e sobre a guerra que opõe o Ocidente ao Islã.
Em 27 de novembro de 2015, publica um artigo sintomático sobre os
massacres de Paris de 13 de novembro, em que declara que apesar de suas
atrocidades, os atentados são menos perigosos que “a islamização e a in-
vasão, que ameaçam destruir o substrato de nossa civilização”. Ele ataca
violentamente “o chiclete retórico” do Presidente Hollande e as reações
dos franceses em lágrimas, onde se vê o “pacifismo dos covardes” opor-
se ao “belicismo dos agressores”, acusando uma França que acolheu em
seu solo uma imigração massiva e que paga o preço disso. Desse modo,
ele preconiza “a cessação dos fluxos migratórios” graças ao restabeleci-
mento das fronteiras, citando a paquistanesa Ayaan Hirsi Ali para forta-
lecer a tese de uma “fortaleza Europa” como a única que pode impedir a
eclosão de uma guerra civil étnica no velho continente. Em 20 de julho
de 2014, um artigo seu intitulado “Immigration, Islam: vers la guerre ci-
vile” [Imigração, Islã: em direção à guerra civil] (para citar apenas este)
defendia as mesmas teses33. Em 21/02/2015, ele apelava para uma mu-

32 N.T.: Ver http://rivarol.over-blog.com
33 Disponível em: http://fr.novopress.info/172508/immigration-islam-vers-guerre-civile-ana-

lyse-polemologique-guillaume-faye/
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dança de paradigma para pôr fim ao “terrorismo islâmico, guerra civil:
cenários de catástrofe para a França”34 graças a um despertar da França
e da Europa que “põe vendas nos olhos” e “mentem a si mesmas”. O cho-
que das teses antagonistas chega ao cúmulo, e o fosso entre os valores de
base se aprofunda ainda mais.

Ao término desse percurso, convém assinalar os textos de exaspe-
ração contra a tolerância para com o Islã na França, que se multiplicam
na Internet, e que lidam com a polêmica sem as precauções oratórias
que caracterizam os discursos públicos dos políticos e dos intelectuais.
Os ataques contra os dirigentes são explícitos e os valores nacionalistas
opostos à tolerância republicana são fortemente afirmados. Primeira-
mente, é a presença ou a ameaça iminente de uma guerra civil que pre-
valece, opondo-se diretamente aos discursos oficiais que a negam. No
site Boulevard Voltaire, J-P Fabre-Bernadac em “La guerre civile aura
bien lieu!” [A guerra civil acontecerá, com certeza!] (24/01/2015) retoma
a definição da guerra civil e enumera suas causas, notando que todas
elas estão presentes na França de 2015, e atacando os responsáveis: “A
França é uma vasta panela de pressão cujos governantes e mídias fecha-
ram definitivamente a tampa com medo de ver uma realidade politica-
mente incorreta escapar. O Estado gangrenado no mais alto nível se
recusa a ver a situação”35. O que se recusa a ver é o fosso que separa as
duas ideologias em confronto – daí a exasperação crescente de todos
aqueles que se sentem incompreendidos em sua afirmação identitária e
sua defesa da civilização cristã e da cultura francesa. O mesmo argu-
mento pela definição aparece no texto de François Arondel em Breizh
Info36 (“Les prémices d’une guerre civile?” 13/01/2015) [As primícias de
uma guerra civil?]: os atentados são perpetrados por “franceses que ata-
cam outros franceses”, “trata-se então, com certeza, de atos que remetem
a uma guerra civil”. Encontra-se igualmente a mesma denúncia vee-

34 Disponível em: http://lagauchematuer.fr/2015/02/23/terrorisme-islamique-guerre-civile-sce-
narios-catastrophe-pour-la-france/

35 http://www.bvoltaire.fr/jeanpierrefabrebernadac/la-guerre-civile-aura-bien-lieu,154285. Con-
sulté le 3.5.216

36 N.T.: Trata-se de um site de origem bretã, considerado marcado por uma ideologia de extrema
direita “identitária”. Cf. https://www.breizh-info.com/2015/01/13/21611/les-premices-dune-
guerre-civile. O título do artigo contém um erro de ortografia, que reproduzimos na tradução
em português.
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mente dos dirigentes: “Intoxicados por sua ideologia, os políticos não
compreendem mais nada do mundo real e recusam todas as evidências,
até mesmo as mais gritantes”. Em particular a da “incompatibilidade
entre a nossa cultura e a dos Muçulmanos” que o “mundo dos bem-pen-
santes” recusa-se a reconhecer, assim como o parentesco entre Islã e Is-
lamismo. O adversário – a classe política, o politicamente correto, os
bem-pensantes – é atacado em nome de valores identitários menospre-
zados. Como observa um internauta no fórum do artigo “France vers
une guerre civile?” [A França em direção a uma guerra civil?] no blog
“Le Salon Beige” (que diz ter a adesão de leigos católicos)37: “na verdade,
esta [a guerra civil] será uma guerra da França contra a anti-França”. O
mesmo tom aparece no texto “Cette guerre civile dont nous ne voulons
pas” [Essa guerra civil que não queremos] publicado no site católico “Le
Rouge et le Noir” [O Vermelho e o Negro] por Henri de Begard em
30/11/201538. Ele protesta contra a tendência, na blogosfera católica, em
recusar toda possibilidade de guerra civil quando as mídias abordam
essa questão cada vez mais, e que seria mais conveniente sondar as cau-
sas – no caso, o fato de que “os elementos constitutivos de uma identi-
dade são muito discordantes e que os dois grupos compartilham o
mesmo território”. O alerta para evitar a qualquer preço os confrontos
internos sangrentos é acompanhado da certeza de que, se necessário,
“defenderemos nossas vidas, nossa identidade e nossa fé” a exemplo dos
cruzados e dos resistentes. Um último exemplo dentre outros39: o jor-
nalista Olivier Pichon em sua coluna “Poing de vue” [Punho de vista]
(no “Nouvelles de France” [Notícias da França]) liga as noções de inva-
são e de guerra civil, a qual será dessa vez, não somente uma guerra “ét-
nico-civil” mas também uma guerra entre “os que a aceitam [a invasão]
por submissão ou por escolha ideológica [acreditando ainda no “islã so-
lúvel na república e na laicidade”] e aqueles que a recusam”. O autor fala

37 Disponível em: http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2015/08/france-vers-une-guerre-
civile.html

38 Disponível em: http://www.lerougeetlenoir.org/opinions/les-opinantes/cette-guerre-civile-
dont-nous-ne-voulons-pas

39 Cf. Louis Blase em http://24heuresactu.com/2015/08/22/les-frontieres-empechent-les-guer-
res-civiles/, Pierre Mylestin em “Faut-il une guerre civile pour qu’Hollande et ses bouffons
comprennent enfin ce qu’est l’Islam http://ripostelaique.com/faudra-t-il-une-guerre-civile-
pour-quhollande-et-ses-bouffons-comprennent-enfin-ce-quest-lislam.html
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dos primeiros como de “colaboracionistas” (dentre eles o antigo presi-
dente da República). A notar que os internautas reforçam ainda a ob-
servação, negando a adequação do termo de guerra civil que supõe o
pertencimento a um mesmo povo, enquanto se deveria falar de “guerra
de libertação, de emancipação, de autodeterminação, de descolonização,
de reconquista” (Pascale, às 16h31). 

Para encerrar, gostaria de evocar uma polêmica aberta e virulenta
que se desenrolou em torno de Eric Zemmour e da entrevista que havia
feito ao jornal italiano Corriere della Sera em 30 de outubro de 2014, que
repercutiu na França somente em 15 de dezembro num artigo de Jean-
Luc Mélenchon. Ele dizia que “essa situação de um povo dentro do povo,
dos muçulmanos dentro do povo francês, nos levará ao caos e à guerra
civil”, destacando o tema da invasão: “Eles têm o seu código civil, que é
o Alcorão. Eles vivem entre si, nas periferias. Os franceses são obrigados
a ir embora”, mas, sobretudo, sugerindo que uma partida em massa dos
muçulmanos não é impossível. Evitar a guerra civil implicaria então a
partida forçada (a palavra deportação, tão discutida, aparentemente não
foi empregada) de 5 milhões de muçulmanos franceses – uma possibi-
lidade que parece “irrealista, mas a História é surpreendente: um milhão
de “pieds-noirs”40 partiram da Argélia, 5 ou 6 milhões de alemães aban-
donaram a Europa central em que viviam há séculos”41. Tais declarações
foram largamente retomadas, comentadas e atacadas nas mídias, dando
origem a uma polêmica de vastas proporções que não me é possível in-
vestigar aqui – polêmica que desencadeou o fato de que Zemmour foi
mandado embora de iTélé42 onde comandava desde 2003 um programa
de debates “ça se dispute”, e que ele apelou para a justiça, e que foram
assinadas petições em favor dele em nome da liberdade de expressão. O
essencial é, aqui, que as teses do autor de La France suicidaire [A França
suicida] ocasionaram uma polêmica pública fortemente midiática de

40 N.T.: designação dos descendentes de franceses nascidos na Argélia.
41 Disponível em: http://www.jean-luc-melenchon.fr/2014/12/15/zemmour-se-lache-en-italie-de-

porter-cinq-millions-de-musulmans-ca-peut-se-voir/ (traduzido em francês por Mélenchon). 
42 N.T.: Até 27 de fevereiro 2017, iTélé designava uma cadeia de televisão do grupo Canal Plus.

Lançada em 1999 com o nome de iTélévision, essa TV se apresenta como uma estação de in-
formação em francês, a ser acessada diretamente pela Internet, em todos os suportes. Atual-
mente continua funcionando com o mome de C News. 
Disponível em: http://www.webmaster-gratuit.com/tele/itele.htm
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que colheu os frutos em razão, ao mesmo tempo, de sua posição de autor
e de jornalista conhecido, e do radicalismo de suas posições – princi-
palmente no que concerne à solução colocada sem tabu da expulsão,
cujo extremismo pareceu insuportável à maioria. Foi então sobre um
indivíduo específico que se concentrou o confronto violento dos dois
campos, que nos períodos que se seguem aos atentados, permaneceu
indireto na maior parte do tempo.

Conclusão
A polêmica, como vimos, gira em torno de uma questão inicial, co-

locada de maneira mais ou menos aberta: a França, com suas populações
de imigrantes muçulmanos, corre ou não o perigo de uma guerra civil
quando os atentados islamitas a atingem dolorosamente? Uma primeira
dicotomização opõe, de um lado, aqueles que consideram que este perigo
é bem real, e que uma guerra civil já existe em germe na França, e do
outro aqueles que falam unicamente de uma guerra contra o inimigo ex-
terior. Uma segunda dicotomização acontece em torno das medidas a
tomar para evitar o perigo da guerra civil. Quanto à população muçul-
mana da França, um campo demanda medidas fortes e menos concessões
a um Islã carregado de ameaças, o outro adverte contra os perigos da is-
lamofobia, procurando, por vias diversas, preservar a unidade.

A polêmica agressiva vem do oponente, no caso, dos representantes
de uma direita tradicional que querem denunciar o perigo do Islã na
França e se posicionam contra a imposição de um consenso destinado
a reduzi-los ao silêncio. Através de vozes diversificadas (mais ou menos
extremistas), mas unidas em protesto, o oponente ataca os governantes
e aqueles que são partidários de uma abertura compreensiva em relação
ao Islã. São estigmatizados os adeptos de um multiculturalismo apre-
sentado como uma diversidade enriquecedora. Tenta-se também des-
qualificar aqueles que são favoráveis ao acolhimento dos migrantes e
aqueles que não enxergam a fratura que já separa as populações muçul-
manas das outras populações francesas. Na visão do oponente, já há uma
divisão profunda, incompatibilidade de valores e de modos de vida, so-
frimento dos franceses ameaçados em sua identidade por um Islã inva-
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sor. Em resumo, já há o germe de uma guerra civil, senão em curso –
resvalamos da guerra entre a França e os terroristas islamitas radicais dos
quais falava o Presidente Hollande, à guerra entre os franceses de raiz e
os cidadãos franceses de religião muçulmana originários da imigração.
Desse modo os polemistas utilizam a fórmula de “guerra civil” onde o
governo tenta velá-la, desacreditando as classes políticas que se recusam,
em sua opinião, a encarar a realidade face a face.

O segundo campo é composto por frações diferentes que adotam,
grosso modo, a mesma atitude – mesmo quando manifestam desacor-
dos, apelam para a unidade diante do perigo de explosão e de cisão que
o terrorismo representa para o Hexágono. Pode-se perceber que entre a
esquerda e a direita desenvolve-se uma polêmica velada, que se resume
a divergências menores e a questões de posicionamento. A única dife-
rença verdadeira reside, na realidade, na mobilização da expressão
“guerra civil”: os dirigentes de esquerda a evitam ou a rejeitam para não
mencionar um fator de discórdia nos discursos oficiais, enquanto a di-
reita na oposição a utiliza para melhor destacar os perigos, distinguindo-
se das posições governamentais.

No interior da própria esquerda, encontram-se, com certeza, vozes
mais agressivas – saídas em particular do Front de Gauche [Frente de
Esquerda] mas também de certos membros do PS, que não temem con-
frontar-se abertamente com os oponentes e se permitem emitir decla-
rações mais violentas. Mas, em todos os casos, prepondera, à esquerda,
a recusa da expressão de “guerra civil” (e de “inimigo do interior”) ado-
tada por vozes cada vez mais numerosas na praça pública. Essa recusa
aparece como a expressão de um recolhimento numa ideologia republi-
cana que se recusa a diferenciar seus cidadãos, e a estabelecer uma divi-
são que dilaceraria o país. A esquerda se opõe assim não somente
àqueles que veem nos acontecimentos uma razão de atacar os Muçul-
manos da França, mas também àqueles que querem trazer à baila um
problema explosivo – e constrangedor – o qual ela tenta exorcizar. 

A negação polêmica, acompanhada de uma recusa em discutir pos-
sibilidades de dissensão profunda e ameaças de violência que ela implica,
procura evitar o confronto direto. Oculta, com isso, a refutação das po-
sições adversas. Escapando ao debate contraditório, os representantes
da esquerda apoiam-se, para se justificar, em valores compartilhados,
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cujo caráter sacrossanto é considerado suficiente para afastar a necessi-
dade de se confrontar com uma visão do real diferente da sua. Isso per-
mite prodigar uma palavra de advertência e de conselho, baseada na
autoridade do saber e da Lei, mais do que uma palavra marcada ideolo-
gicamente, visando a atacar o adversário francês. Ao mesmo tempo,
pode-se indagar se é conveniente a tendência a se colocar acima do de-
bate pela condenação moral das posições do outro e pela recusa em dis-
cuti-las. Não estariam, com isso, situando-se fora do espaço democrático
que implica a livre expressão do conflito em vez da tentativa de relegar
o outro à dissidência? Não se estaria perdendo um dos benefícios da po-
lêmica pública como coexistência no dissenso? Ou deve-se admitir que
só se pode entrar em polêmica com aqueles que pensam como nós? Que
algumas posições são intoleráveis? A ascensão fulgurante do partido da
Frente Nacional na França deveria sem dúvida nos fazer pensar. 
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A rETóriCA: ExErCíCiO E ExpEriênCiA DA
TrAnSgrESSãO

Loïc Nicolas*

Tradução de Weslin de Jesus Santos Castro** e Eduardo Lopes Piris***

Proponho-me, neste trabalho, a reconsiderar nossa concepção ha-
bitual da retórica e revisar sua definição. Minha intenção é, então, mos-
trar em que medida esse artesanato da palavra e da razão – artesanato
do logos, portanto – pode ser encarado como um exercício e uma expe-
riência da transgressão, como um modo de ultrapassar e deslocar linhas,
como uma oportuna ocasião (no sentido grego de kairós) de assinalar a
extrema precariedade das certezas e das evidências próprias aos mundos
fechados. Seja por comodidade, por hábito intelectual ou por falta de
julgamento, o esforço retórico é frequentemente limitado ao simples fato
de comunicar informações, de difundi-las com sucesso colocando-as
em palavras – ou em signos. Tratar-se-ia, apoiando-se na antiga technè
retórica, de dar aos ouvintes e aos leitores conteúdo sobre as coisas e
sobre o mundo: essa comunicação se desenvolve, a partir de então, de
maneira mais ou menos natural, clara, honesta, eficaz etc. Ora, reduzir
a retórica a apenas um meio termo, um simples acessório do pensa-
mento e do conhecimento em ato, é ignorar o que se faz realmente, isto
é, em profundidade no espaço do discurso, aí onde o social, o político, o
cognitivo, o simbólico e o antropológico se misturam. Um espaço dentro
do qual o homem pode escolher (mas também recusar, por segurança,
por medo de ser livre, por servilismo) afrontar com seus meios próprios
o mundo irredutivelmente movente e incerto das coisas e das questões
humanas: afrontá-lo mobilizando as ferramentas possantes do logos. Um
mundo que, sem artesões para investi-lo, qualificá-lo, prová-lo, não teria,
de modo geral, nenhum sentido, nenhuma direção nem medida.

* Doutor em Línguas e Letras pela Universidade Livre de Bruxelas.
**    Mestre em Letras pela Universidade Federal de Sergipe e professor da Aliança Francesa de Aracaju
*** Professor da Universidade Estadual de Santa Cruz.
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Eu pretendo defender aqui que a abordagem retórica, a via e as fer-
ramentas que ela oferece àqueles que a adotam têm bem mais espessura,
força e valor do que, muitas vezes, queremos dizer ou admitir. Um valor
que, segundo Chaïm Perelman, explica que alguns chegam a fabricar
“falsa moeda” retórica e dispendem uma energia considerável para fazer
como se argumentassem de forma boa e devida. Essa ideia chave, desen-
volvida na conclusão de uma palestra proferida em 1959 sobre “Os qua-
dros sociais da argumentação”, concentra-se em contradizer a visão um
pouco estreita do sociólogo Georges Gurvitch relativa ao papel (julgado
subalterno) da argumentação: “eu não posso admitir [retorque Chaïm
Perelman] que em qualquer domínio, exceto no domínio da revelação
– devendo-se ainda argumentar quanto à boa interpretação da revelação
– possa-se reduzir a argumentação à simples difusão das ideias”. No en-
tanto, o líder da “Escola de Bruxelas” reconhece que, em certos casos, o
esforço argumentativo nada mais é que “um fingimento” ou um em-
buste, em que “as encenações são realizadas”. Mas, então, ele prossegue: 

Por que temos de fingir? Para que alguém se incomode em fingir
argumentar, a argumentação deve ser de interesse e valor em mui-
tos casos. É porque uma moeda está em circulação e ela possui um
valor que nos dá pena fabricar uma falsa moeda. (Perelman, 1959)

De fato, com a arte retórica, trata-se menos de palavras a dizer ou de
ideias a publicar do que de signos a interpretar, de um enigma a desvendar,
de uma viagem sempre incerta a fazer à terra das razões possíveis e dos
argumentos contraditórios. Para retomar uma reflexão do etnólogo e his-
toriador François Sigaut (1991, 2012) dedicado à faca que não serve para
cortar (em geral, e de modo abstrato), mas cortando, a retórica não serve
para fazer retórica, ou seja, para falar de maneira retórica, mas para reto-
ricar, isto é, buscando argumentos e inventando ferramentas para torná-
los aceitáveis quando o kairós, a ocasião da palavra, se apresenta. Em suma,
a retórica, à imagem da faca, só se revela na experiência encarnada e, so-
bretudo, pessoal que se faz dela, pois é no uso, buscando para que e como
ela serve (ou poderia servir), que se dão os meios de captar e medir os
usos que ela tem, e de compreender, exatamente, por que ela é o que é. 

Veremos, em breve, que praticar a retórica é, mais ou menos, apren-
der a se desfazer da ilusão petrificante segundo a qual uma ordem trans-
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cendente e imutável (a da natureza e dos deuses, a das certezas e das evi-
dências indiscutíveis, a das ideologias totalizantes...) pesaria na vida po-
lítica e social dos homens, determinando absolutamente suas escolhas
e suas decisões. A esse respeito, Claire Préaux (filóloga e helenista belga)
resumiu perfeitamente a vocação da antiga technè em sua antologia Rhé-
torique et philosophie, conjunto de artigos publicado por Chaïm Perel-
man e Lucie Olbrechts-Tyteca em 1952. Nem filosofia no sentido pleno,
nem doutrina formalizada, nem coleção de receitas, nem simples empi-
rismo, a retórica, escreve ela, está acostumada “a se desprender das ga-
rantias ilusórias do absoluto, a viver na obrigação e na dignidade da
escolha, a prever, no entanto, que essa escolha não será anárquica”
(Préaux, 1954). Uma escolha que sempre se encontra confrontada com
uma pluralidade de razões e de fins potencialmente argumentáveis tanto
em um sentido como em outro. Uma escolha que tira seu valor da mo-
bilização de uma lógica do preferível, e não de sua conformidade com
os imperativos (supostamente coercivos) da razão pura. Muito concre-
tamente, permanece no coração da retórica um convite a correr riscos e
percorrer o mundo dos possíveis adotando um procedimento ainda
mais rico do que mal garantido.

1. A retórica entre Hermes e prometeu: duas figuras da trans-
gressão

A concepção da retórica da qual me utilizo, e que se inscreve em
uma perspectiva perelmaniana, situa-se na confluência de duas figuras
míticas: Prometeu e Hermes. De um lado, o herói previdente, o que
rouba o fogo sagrado para dar aos homens e, assim, livrá-los de um
mundo saturado de determinismos e de fatalidades. Do outro, o men-
sageiro que lhes transmite a arte e as virtudes políticas. O primeiro cum-
pre um ato civilizador, criador mesmo. Ele vem compensar os erros de
um irmão negligente (Epimeteu: o irreflexivo, o desajeitado) que, en-
carregado de distribuir as qualidades e as competências entre todos os
seres da criação, dotou sobremaneira os animais sem nada deixar aos
homens. Estes – desprovidos de garras, de veneno, de asas ou ainda de
nadadeiras – encontram-se, desde então, sem defesa, sem algum meio
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de sobreviver por si mesmos (sem a ajuda dos deuses) em um mundo
hostil e perigoso. Prometeu – muito prudente e audacioso, ou talvez te-
merário – fornece-lhes o que resta, o que no fim não é nada. Ele pega o
fogo de Hefesto: fogo das técnicas (a olaria ou a metalurgia, por exem-
plo), mas também fogo da liberdade e da emancipação, especialmente
em relação aos deuses. Para isso, ele decide enganá-los, cometer um
roubo para salvar os homens, para corrigir o infortúnio destes. Guiado
pela mètis, sua ação é, por definição, astuta, ardilosa.

Por um lado, Prometeu vê longe, muito longe mesmo, ele desfaz a
crise ao intervir a tempo; por outro, ele atravessa um limite temível, ul-
trapassa seus direitos, denuncia a ordem existente de maneira radical.
Ele se torna artesão da desordem. Em um sentido, sua ação abre a via à
manifestação de uma crise, potencialmente, sem fim: uma crise perante
a qual importa inventar novos repertórios de ações. Como escreve Nas-
sim Nicholas Taleb (2013 [2012], p. 512), enquanto “Prometeu ama a
desordem, Epimeteu a teme”. O primeiro inova, olha para o futuro, en-
quanto que o segundo, assombrado por seu passado, recusa assumi-lo.
Formulemos, portanto, as coisas de outra forma: talvez seja precisa-
mente por que Prometeu vê longe que ele escolhe atravessar os limites
em questão: introduzir a obscuridade e o jogo aí onde, até o momento,
tudo é claro. A esse respeito, o que Prometeu cumpre é hubris para al-
guns (antes de tudo para os deuses) e ato criador e ordenador para ou-
tros, aqueles que entre os homens aceitam olhar a liberdade de frente e
suportar as consequências disso: a relação com os deuses e com o
mundo se encontra totalmente ao avesso. Com efeito, um novo relacio-
namento de forças se instaura e também um novo relacionamento com
o verbo (logos). Não deixa de ser verdade que a traição de Prometeu deve
ser paga, antes de tudo, por ele mesmo, que, aliás, se entrega em sacri-
fício a Zeus, mas, sobretudo, pelos homens. Os quais são doravante ob-
rigados (sem nenhuma escapatória possível) a fazer escolhas, decidir e
assumir as consequências de suas próprias decisões. A meu ver, a retó-
rica em seu conjunto se encarna no humanismo prometeico, nessa dia-
lética da ordem e da desordem, nessa tensão entre liberdade, tomada de
riscos e responsabilidade de escolha. Ela se encarna no gesto decisivo e
espetacular do herói mítico. Um gesto que impressiona tanto quanto in-
quieta. Um gesto que se abre rumo a um futuro necessariamente incerto

44

LOïC NICOLAS



em que jamais nada se ganha antecipadamente: “doravante, toda riqueza
terá o labor como condição” (Vernant, 1978 [1965], p. 7).

Precisamente, o roubo do fogo marca um novo nascimento tanto
quanto o “fim da idade de ouro” (Ibid.) por uma entrada à autonomia.
Compreendamos bem, Prometeu é, à imagem do fogo e das técnicas que
ele traz, duplo, ambíguo, astuto. O fogo, criador e destruidor, é, ao mesmo
tempo, o que ilumina e o que cega, o que cozinha e o que queima. Assim
é com Prometeu, que arranca o homem de seu estado de minoridade, de
infans, um estado por definição sem logos e, num mesmo gesto, o coloca
para trabalhar, obrigando-o a assumir a responsabilidade e a fazer uso
das técnicas para se realizar como animal político, como zoon politikon.
Mais exatamente, seguindo a leitura que eu formulo nessas páginas, ele
lhe dá a palavra em sua dimensão artesanal e o condena a servir-se dela
como uma ferramenta em vista de sua emancipação, ou seja, um instru-
mento concebido para exercer e também para iluminar sua liberdade em
curso. Consequentemente, Prometeu entrega aos homens aquilo que,
permanentemente, pode acrescentar desordem e provocar a ruína deles.
O animal político que nasce por meio do ato prometeico é forçado a ado-
tar um “modo de viver no qual a linguagem e somente a linguagem real-
mente possui sentido”, para retomar a fórmula de Hannah Arendt (2012,
p. 81). O logos representa, a partir daí, o único meio de se chegar ao in-
terior da polis, em outros termos, de se distinguir de todos aqueles (as
crianças muito pequenas, os bárbaros, os homens servis) que, sem ser
privados da palavra, não sabem convertê-la em meios para habitar o
mundo e para deliberar no espaço político.

A segunda figura mítica que retomo aqui é a de Hermes: divindade
complexa que Zeus envia junto aos homens para lhes anunciar “com o
sentido da honra e da justiça a arte de governar as cidades”. Uma arte
que merece ser comunicada a cada homem, cada cidadão, no sentido
em que, “quanto à política, todos tenham parte em comum nisso” (Ver-
nant, 1978 [1965], p. 7). Com efeito, todos devem poder fazer entender
sua voz, defender-se e acusar, perceber o kairos e responder-lhe. Pense-
mos, a respeito disso, no discurso que Aristóteles sustenta no início de
sua Retórica:
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A retórica é a contrapartida da dialética, pois ambas se ocupam
de matérias que – sendo comuns, de certa maneira, a todos – são
da competência de cada um e não pertencem a nenhuma ciência
(episteme) delimitada. Por isso todo mundo, de certo modo, se
envolve tanto em criticar ou sustentar um argumento quanto em
defender e acusar. (Aristote, 2007, p. 113-114).

Figura complexa, portanto, Hermes encarna a passagem do tempo
e a mudança de estado, mas também o encontro, o sentido do diálogo,
a reunião dos contrários. Ele sinaliza, sublinha Vernant (1963, p. 15),
em direção “ao externo, à abertura, à mobilidade, ao contato com outro
além de si”. Ele assegura a ligação, a coesão, a concórdia, e eleva o desa-
cordo ao status de ocasião retórica. Em movimento e parado, daqui e de
outros lugares, de toda parte, Hermes, às vezes fora dos limites, aven-
tura-se, como Prometeu, nas margens e na imprecisão. Por que ele en-
carna tão bem a arte retórica? Por que ele passa aí onde os homens se
reúnem (como é o caso na ágora) para discutir, argumentar, deliberar,
criticar, justificar, isto é, para afrontar de concerto a incerteza e as dúvi-
das inerentes a suas questões de homens? Hermes mostra o exemplo, ou
seja, o caminho. Ele convida a praticar o desvio e a dispersão, a mudar
de ponto de vista e de “referenciais espaciais”, a olhar o mundo humano
com mais flexibilidade a partir de outro lugar e com outros olhos. Ele
assinala, também, que existem sempre caminhos complementares: in-
diretos e funcionais, mas, às vezes, apenas funcionais, quando os pri-
meiros se tornam impraticáveis. De uma forma ou de outra, os caminhos
em questão não se entregam por si só. Razão pela qual é necessário
aprender a inventá-los. Como precisa Vernant, Hermes

[...] assiste como testemunha aos acordos, às tréguas, aos juramen-
tos entre partidos opostos; ele serve de arauto, de mensageiro, de
embaixador no estrangeiro (Hermes aggelos, diaktoros, kerukeios).
Deus errante, mestre das estradas, na terra e rumo à terra; ele guia,
nessa via, os viajantes; ele conduz, na outra, as almas em direção
a Hades e, algumas vezes, as traz de volta deste (Hermes pompaios,
kataibatès, psuchopompos). Ele conduz a ronda das Caridades, in-
troduz, sucessivamente, as estações, faz passar da vigília ao sono,
do sono à vigília, da vida à morte, de um mundo ao outro. Ele é o
elo, o mediador entre os homens e os deuses, os de baixo e os de
cima [...] (Vernant, 1963, p. 14).
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A retórica encarna essas duas figuras de uma só vez. Ela reúne Pro-
meteu e Hermes: o astuto e o mediador; o que avança ao ardil e o que
viaja nas margens. Ela conjuga duas formas de transgressão criadora e
também duas formas de julgamento prático, de phronèsis (a prudência
dos gregos), duas maneiras de tomar para si a extrema complexidade
do mundo em um sentido que se poderia dizer “simplexo”, seguindo a
feliz fórmula do fisiologista Alain Berthoz (2009). Simplexo, pois, diante
de certos problemas, certos desafios, certas decisões a tomar, pode ser
muito mais racional e prático responder de maneira indireta, ou seja,
de maneira que se poderia crer, à primeira vista, mais árdua, complexa
ou desordenada, mas que, no final, se mostraria mais dinâmica, mais
flexível e mais eficaz. Como escreve Berthoz, o procedimento simplexo
permite “resolver problemas complexos renunciando ao determinismo
seco e aceitando incluir a probabilidade, o acaso, a ideia que da desor-
dem pode emergir a ordem” (Berthoz, 2009, p. 30). De fato, é próprio
da simplexidade operar pelo desvio de uma complexidade aparente.

Retomemos: enquanto technè – e ligada à imagem do “fogo sagrado”
– a retórica constitui uma oportunidade (de exercer sua liberdade), ao
mesmo tempo que ela representa um risco (de efetuar uma escolha ruim
e se perder defendendo razões duvidosas). Como pharmakon, ela é um
remédio e um veneno potente – sem que se possa totalmente separar
esses dois aspectos. Ela é um, porque ela é outro. De resto, o trabalho
ou a viagem que se efetua graças a ela – na própria experiência da pre-
cariedade – abre o espaço político e alarga o campo dos possíveis. Pra-
ticar a retórica utilizando o logos de maneira simplexa é aprender a
buscar meios desviados (e de certo modo transgressivos) para se eman-
cipar: para arrancar-se das certezas e evidências próprias dos mundos
fechados. Compreendamos a ideia: o fato de argumentar, isto é, de forjar,
depois de formular razões e provas, é antes de tudo transgressivo. Esse
ato vem virar do avesso uma ordem prévia em que tudo é simples e
transparente, uma ordem de acordo com a qual não há, por definição,
lugar para questionar e se questionar, uma ordem que não convida a ir
mais longe nem a buscar para além do limite (Nicolas, 2012, p. 139-154).
Aliás, essa ideia de transtorno, induzido pelo processo argumentativo,
é retomada por Perelman e Olbrechts-Tyteca em um notável artigo pu-
blicado em 1958:
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A ação do orador é uma transgressão, por ela tende a mudar al-
guma coisa, a transformar o ouvinte. Mesmo quando ela visa a re-
forçar a ordem estabelecida, ela abala a quietude daquele ao qual
se dirige e cujas crenças ameaçadas ela quer sustentar. [...] Toda
tomada de posição é precária, pois toda argumentação se insere
em um contexto perpetuamente modificável. [...] Toda formulação
de adesão ultrapassa o instante presente: pensa-se em aderir, de-
clara-se aderir ao passo que talvez já não se adira mais. Mas essa
estabilidade que se confere à adesão ao formulá-la é, apesar de
tudo, ainda muito precária, pois todo engajamento pode ser reto-
mado (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 1989 [1958], p. 440-441).

2. Aceitar o sentido do precário e se engajar em um mundo im-
preciso

O homem que se revela por meio de Prometeu e Hermes, entregue
a si mesmo, à sua consciência e à sua razão prática, querendo ou não, é
forçado a correr riscos e provar sua audácia e também sua prudência,
para encontrar seu caminho, para identificar a via de uma liberdade ra-
cional e viva, para fazer suas escolhas e torná-las aceitáveis apesar da
falta de evidência e certeza que revela o caminho retórico. O homem
que decide se engajar nessa direção encarna, mais que qualquer outro,
essa “liberdade criadora” da qual fala Gusdorf:

O mundo humano é o mundo do risco, porque ele é o mundo do
ambíguo; ele não guarda em si sua última palavra, pois permanece
para sempre inacabado [...]. Um mundo sem risco seria um mundo
morto; a perfeita segurança fixaria a paisagem em uma imobilidade
mineral, e o país da Cocanha[1] seria o deserto do valor. [...] Cada
iniciativa, em perigo de uma ferida ou deformação do ser, pronun-
cia-se de uma maneira profética no sentido de um mundo novo,
cuja validade ela atesta. Assumir um risco é manifestar a liberdade
criadora do ser humano (Gusdorf, 1960, p. 94-95).

Esse “mundo do risco” é um mundo em que, muito precisamente,
o que é precário faz a lei. Um mundo em que convém progredir ta-

1 N.T.: Segundo Jacques Le Goff, em seu Heróis e maravilhas da Idade Média, “o país de Cocanha
surge como país imaginário em um conto em versos escrito em francês antigo do início do
século xIII” (2009, p. 119).
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teando. Habitar o mundo de modo retórico é assumir essa precariedade.
A esse respeito, os caminhos abertos pela antiga technè e os raciocínios
que ela ajuda a produzir permanecem não coercivos. Esses caminhos
estão abertos à discussão e aos argumentos vindos do outro lado, do ad-
versário. Como resultado, a redução da incerteza continua sendo um
horizonte precário. Horizonte que se encontra entregue à liberdade tanto
quanto à responsabilidade de cada um: liberdade de aderir ou não aderir,
de apoiar ou condenar, de se engajar ou recusar o engajamento. A partir
do momento em que as razões não são dadas, mas estão para se desco-
brir, em que o sentido não é garantido, cabe ao homem do logos, e apenas
a ele, dizer e pensar o mundo, atualizá-lo, arriscar sua interpretação com
os riscos que isso implica. Uma interpretação que permanece aberta às
possibilidades, aos erros tanto quanto às verdades precárias.

Se a ideia humana não é “clara” (no sentido em que ela não é habi-
tada por essa clareza que constrói a evidência), é porque ela dá azo não
somente à liberdade de argumentar suas escolhas e decisões, mas tam-
bém à crítica destas. De fato, no mundo das questões humanas, o caráter
argumentável dos produtos de nosso espírito é uma consequência de
sua insuperável fragilidade. Digamos que a disputa, a crítica e o desa-
cordo, ao partir, estão sempre a retornar. São testemunhas da frágil in-
certeza em nome da qual se exerce a liberdade conjunta de aderir e
refutar. A ideia, creio, é importante. Lembremos, aliás, que, para Perel-
man e Olbrechts-Tyteca, nenhum esforço argumentativo, nenhuma via-
gem à terra das razões possíveis, seria o de “suprimir as condições
prévias a uma argumentação futura”. Com efeito, sabendo que “a prova
retórica não é nunca coerciva, o silêncio imposto [pela decisão] não deve
ser considerado como definitivo” (2000 [1958], p. 77). Portanto, se a ca-
minhada retórica não se faz necessariamente sem decisão (política, ju-
rídica, ética etc.), ela se mantém bem sem conclusão, escapando
resolutamente de toda resposta final que buscaria fechar seu sentido
para sempre e, assim, apagar a chama viva da argumentação. 

Vulnerável, o sentido argumentado, o sentido retórico, se mantém
acessível à dúvida, o qual, entretanto, não seria visto, de modo algum,
como o sinal de uma obscuridade da mente. A hipótese que eu formulo
aqui pode parecer confusa em mais de um aspecto. Com efeito, a dúvida
geralmente nos parece um sinal de incompetência, de impotência, de
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falta. Aquele que sabe não duvida! O que duvida não sabe! A dúvida, a
nosso ver, sempre é apenas uma miséria ou infelicidade ligada a nossa
condição humana, a marca de nossa imperfeição, o sinal de nossa im-
potência. Ora, digamos, a dúvida (política, ética, filosófica, jurídica, re-
ligiosa) é, antes de tudo, uma garantia de nossa liberdade de consciência,
de escolha e engajamento. O campo da argumentação, no interior do
qual se molda a “obra humana” (o sentido, portanto), não é senão um
espaço dominado pela imprecisão: uma imprecisão relativamente
grande, às vezes fugazmente dissipada por um sentimento de evidência
que a palavra deixa surgir. Mas, trata-se somente de um sentimento. Um
sentimento que se deve colocar à prova para evitar cair no dogmatismo
dos mundos fechados.

A árdua ambição de reabilitar o sentido do precário atravessa a “fi-
losofia dos valores”, do mestre de Chaïm Perelman. A respeito dos valo-
res, o filósofo e o sociólogo Eugène Dupréel estabelece uma relação entre
duas características indissociáveis: a “consistência”, por um lado, a “pre-
cariedade”, por outro. Segundo Depréel, para que um valor tenha, jus-
tamente, o valor, é preciso manter unidas essas duas dimensões para
podermos acreditar (e, portanto, muitas vezes acreditamos) que elas são
contraditórias. Dupréel não ignora isso: a aproximação que ele faz é sur-
preendente. Ele refuta a desvalorização sistemática do menos que é regra
em filosofia, em sociologia, em moral, em ciências: 

Para o senso comum e para a filosofia tradicional, parece natural
que a consistência se encontra ligada à ausência de precariedade.
Ser consistente não é existir com vigor, ser qualquer coisa sólida,
espessa, indefectível? (Dupréel, 1939, p. 93). 

Com efeito, nós consideramos que um valor qualquer deve neces-
sariamente ser plenamente assegurado e estabilizado, não precário, para
estar de acordo com sua definição. 

Ora, o que mostra o filósofo e sociólogo belga é que um valor que
nunca arriscaria furtar-se, ser contestado, ser questionado, simplesmente
não teria nenhum valor. Para esclarecer a ideia, tomarei (como Dupréel)
só um exemplo: o do asceta que renuncia às alegrias, aos prazeres, às
doçuras e ao amor profano (Dupréel, 1939, p. 91-92). Para que o cami-
nho do asceta tenha sentido, mérito, valor, portanto, é necessário que o
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mundo ao qual ele escolheu renunciar não seja sem valor, sem consis-
tência. Em um mesmo movimento, a orientação de vida que ele abraça
– da qual a consistência, o peso, a importância são julgados por ele
mesmo maiores – não saberia ser considerado como absolutamente ina-
tacável, indiscutível e de uma solidez a toda prova. O próprio asceta não
é, finalmente, nunca livre de denunciar o valor (a ordem e a hierarquia)
de suas preferências. Pelo contrário, ele sabe que arrisca, incessante-
mente, ceder às tentações múltiplas do mundo profano. Em outras pa-
lavras, os valores que ele decide tomar para si não se saberiam furtar à
sua precariedade constitutiva. Esta representa, assim, uma força ou uma
energia: o próprio lugar de reafirmação de seu valor.

É neste ponto que eu quero chegar: no sistema retórico aqui inves-
tigado por mim, podemos dizer que a precariedade é como o “jogo” nas
engrenagens de uma máquina. Ele engendra flexibilidade e permite,
assim, o desenvolvimento de uma argumentação capaz de associar à li-
berdade de invenção (liberdade daquele que busca dar provas não coer-
civas do que ele aventa) uma verdadeira liberdade de aderir ou não
aderir, de duvidar, de assumir riscos, interpretando sinais. Sem esse
“jogo”, que é também uma “imprecisão”, não haveria espaço para ir em
busca do que, pontualmente, é preferível. A todos os homens dotados
de razão, a todos os lúcidos, o bom caminho, a linha direita e direta, re-
velar-se-ia por si mesma, na evidência e na necessidade. Dito isso, ela
não testemunharia nenhuma preferência (relativa a um lugar e um
tempo, próprio a um auditório), mas sinalizaria uma verdade única e
eterna que escapa a toda justificação e toda crítica.

Seguindo a via aberta por Prometeu e Hermes, o “jogo” e a “impre-
cisão” (que vêm alimentar o livre encontro de um orador com um audi-
tório) obrigam a engajar-se e a arriscar escolhas entre posições
contraditórias suscetíveis de ser argumentadas em um sentido como no
outro – e isso com a mesma força. Com efeito, a força de persuasão de
uma tese não reside na tese produzida. Esta não tem nada de evidente e
contraria toda probabilidade calculável: Deus existe ou Deus não existe;
essa guerra é justa ou injusta; essa lei é boa ou ruim, útil ou inútil; essa
tradição deve ser conservada ou revogada; esse homem merece ou não
circunstâncias atenuantes, etc. Admitamos então que a força em questão
procede do trabalho estritamente artesanal, e ainda melhor, da bricola-
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gem argumentativa que o orador põe em prática para fazer aceitar uma
tese particular a um auditório determinado – “uma sociedade de mentes
livres”. Por isso, a persuasão e a adesão só se dotam de “um valor deixando
de ser inconsistente[s], e pelo mesmo fato, deixando de ser necessária[s]”
(Dupréel, 1939, p. 94). De resto, para não ser necessário o ato de adesão
não tem lugar sem razões. Ele não é arbitrário. Ele é arbitragem de fundo
de uma determinada hierarquia de valores e preferências. 

3. A desordem ou a chance de ordenar de novo
Bem entendido, a atividade argumentativa, como imagem do fogo

prometeico, constitui, ao mesmo tempo, uma oportunidade e uma
ameaça, um kairós e uma separação, um veneno e um remédio. Seme-
lhante a uma caixa de Pandora, o ciclo (potencialmente sem fim) das
críticas e das justificações contraditórias é de péssimo presságio para
aqueles que defendem a existência de uma ordem do mundo imutável,
independente do auditório, independente do orador. Para os dogmatis-
mos de todos os lados, o fato de buscar o assentimento de um público
singular fornecendo-lhe razões singulares de aderir trai, desde o início,
a corrupção sofística do esforço. Tratar-se-ia, finalmente, apenas de des-
viar os espíritos do reto caminho da razão, enganar os sentidos, confun-
dir os homens com “belas palavras” e vãos discursos. Reconheçamos
que todo procedimento argumentativo – quais sejam as motivações que,
de resto, podem ser contestáveis ou prejudiciais – torna indiretamente
manifesto o fato de que o mundo não é transparente ou unívoco, que
ele permanece argumentável em vários sentidos possíveis, que ele pode
levar o viajante a caminhos opostos. Ora, como eu escrevi em outro
lugar: a evidência ou a certeza não pode esperar nenhuma nova viagem,
pois ela já é um resultado, um fim, um limite. Não há nada a se esperar
fora isso, a adesão necessária à qual ela compele, senão uma insidiosa
dissolução de sua “claridade” primeira na esfera do provável (Nicolas,
2012, p. 154). Em um mundo rigorosamente fechado ou em uma socie-
dade fechada nela mesma, o exercício da argumentação que, de fato,
questiona e torna precário o sentido inicial, somente saberia ser perce-
bido como uma ameaça, um perigo prestes a vir. Quando se encontra
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em tal contexto, argumentar diante da evidência (que esta seja política,
filosófica, religiosa) é ter uma mente distorcida, sofística, maliciosa, ou
seja, é alimentar projetos delituosos e dar vazão a intenções ruins. Com
efeito, o esforço realizado para justificar sua recusa visa, ou ao menos
tende, implicitamente, a confundir o que, até então, era percebido como
claro, a tornar o certo incerto e o estável instável. 

Desse modo, o mito da clareza perdida ou em perigo encontra o
da vitória necessariamente mal adquirida: vitória pelas palavras,
vitória nas margens. Para seus detratores dogmáticos, os sofistas
– Górgias, Protágoras, entre outros – atacam o que é bem orga-
nizado, harmonioso, aceito em sua unidade e respeitado como
tal, isto é, a ordem prévia. Na perspectiva platônica que ainda pre-
domina, a ordem é tida como primeira: cada coisa, cada ser já
está no seu lugar no cosmos. As operações que o orador, o sofista,
executa vêm então, por definição, denunciar essa ordem, ques-
tioná-la, desregulá-la, subvertê-la. Muitas vezes, aquele que argu-
menta (ou que, como Prometeu, fornece os meios para
argumentar) cria desordem. Ele mostra o caminho e convida cada
um a se revoltar contra seu destino, a lhe opor sua liberdade de
escolha e propor assim sua própria medida humana. Ora, esse
convite cria uma ruptura na própria unidade e, consequente-
mente, na continuidade do mundo. É nessa questão que o sofista
de ontem e de hoje, sofista eterno, coloca um problema de sen-
tido, enquanto desordeiro e anunciador de um caos vindouro.
Cegado, ele não observa que a ordem inicial vale infinitamente
mais que a desordem que ela produz. Seu mundo só tem divisões,
oposições, desordem, incerteza, enquanto que o mundo das ideias
claras, pelo contrário, só oferece ao olhar relações perfeitamente
ordenadas e coerentes. Georges Balandier, que defende a indis-
sociabilidade da ordem e da desordem, resume as coisas da se-
guinte maneira:

A desordem só pode aparecer [para Platão e seus sucessores]
como quebra de unidade, de acordo geral e obscurecimento da
finalidade. [...] O mundo é harmonia, ele é a cada instante o que
ele deve ser: uma verdade que só pode aparecer ao sábio, pois um
só pensamento em acordo [portanto, em ordem] tem a capaci-
dade de ter acesso a isso. A razão “descabida”, geradora de paixão
e perturbação, que conduz o homem a se insurgir contra seu des-
tino e lhe opor sua liberdade, produz “efeitos da desordem”. Ele
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nutre o desejo de mudança que contradiz a realidade do mundo,
sistema harmonioso e justo que não deixa nada a mudar. (Balan-
dier, 1988, p. 43-44)

Em suma, para algumas pessoas, esforçar-se para obter a adesão do
público, concentrando-se exclusivamente em sua competência pessoal
– competência verbal, antes de tudo – poderia ser semelhante a um pe-
cado de orgulho. Pecado do homem que se ergue acima de todas as coi-
sas, que quer se emancipar da tutela alienante dos deuses e das verdades
eternas, que pretende estabelecer a ordem por si mesma e ordenar a de-
sordem e a imprecisão. O sofista, o orador, que vem desarrumar as pis-
tas, que convida à transgressão, poderia ser comparado com o (bom)
lobo da fábula de La Fontaine: certamente um lobo famélico, mas ale-
gremente livre de suas idas e vindas. Esse lobo que prefere caminhar na
incerteza a se encontrar na coleira como o cachorro doméstico, gordo e
educado, que ele encontra em seu caminho, um cachorro que lhe propõe
abraçar um “melhor destino” e garantir sua segurança, e ao qual ele res-
ponde o seguinte ao deixar o bosque:

Percorrido o caminho, ele viu o pescoço do Cão, sem pêlos:
– O que é isso? Diz-lhe. 
– Nada. 
– O quê? Nada? 
– Pouca coisa. A coleira na qual estou amarrado pode ser a causa. 
– Amarrado? Diz o Lobo: então você não corre por onde você
quer? 
– Nem sempre, mas que importa?
– Importa muito, porque eu não quero de modo algum nenhuma
de suas refeições.
– E, por esse preço, eu não quereria nem mesmo um tesouro.
Dito isso, mestre Lobo partiu livre a correr. 
(La Fontaine, 1668, p. 11-12)

A retórica que, a meu ver, encarna-se em “mestre Lobo”, convida a
transpor a barreira, percorrer o mundo dos possíveis, avançar sempre
mais longe na incerteza. Ela leva aqueles que a ouvem a um lugar onde
o movimento é a lei. Um lugar onde, ainda que não seja mais possível
estar seguro de nada, subsistem razões para se engajar e para acreditar.
A evidência não brilha com uma luz universal. Frágil, ela não pode ja-
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mais se proteger totalmente das provas e dos argumentos encontrados
no caminho... “percorrido o caminho”.

Conclusão
Em todo caso, esse mundo impreciso e precário que eu busquei des-

crever é um lugar de engajamento, aprendizagem e exercício da liber-
dade. Um lugar onde o homem pode se elevar à “dignidade” de profeta
e se fazer demiurgo: operário, mestre e medida do mundo humano que
ele habita de modo retórico. Para concluir, retomando uma ideia de
Georges Gusdorf, poderíamos dizer que face ao futuro incerto, o artesão
do logos “formula uma antecipação”. Ele inicia um começo, uma nova
partida. Tomando a palavra e argumentando, esse artesão “traça em
meio à indecisão das circunstâncias os primeiros lineamentos do futuro
[e] intervindo então com um poder de iniciativa criadora” (Gusdorf,
1953 [1952], p. 115). É justamente essa iniciativa que, na sua capacidade
de fazer as linhas se moverem, de desviar do caminho muito direto e da
linha direita, cria a retórica na prática, assim como na experiência da
transgressão.
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FrOnTEirAS E limiTES DA inTErDiSCiplinAriDADE:
COnFlUênCiAS DA ArgUmEnTAçãO

Lineide Salvador Mosca*

introdução
Pode-se dizer que todo avanço nas pesquisas que envolvem a lin-

guagem é de fundamental importância não só para as Ciências Huma-
nas, mas também para aquelas consideradas o núcleo duro das ciências.
Na verdade, quando se fala em ciências duras e não duras, pode-se dizer
que estamos diante de formas diferentes de conhecimento, de acessos
distintos à realidade, mas que se completam e que, ainda assim, não nos
dão a totalidade do saber sobre as coisas. Esse reconhecimento deixa os
humanos bem mais humildes e expostos a desafios cada vez maiores.

A nossa compreensão do mundo envolve sempre alguma espécie de
crença, já que temos que confiar naquilo que avançamos e postulamos.
A perspectiva do cientista se manifesta de forma clara, quando faz ex-
trapolação de uma teoria ou modelo, além dos limites atestados, com
projeções baseadas em possibilidades. Sem isso, a ciência não avançaria. 

De fato, até que uma ideia nova nesse domínio ganhe a coletividade,
ela é discutida entre os pares, apreciada em seus fundamentos e validade
e só então “traduzida” ao grande público. Dá-se inicialmente um pro-
cesso de convencimento e de persuasão até que se possa chegar a um
patamar mais abrangente das ações a ele adequadas. Bárbara Cassin, fa-
mosa helenista, tratou das relações entre ciência e retórica. Partindo de
Aristóteles, apontou o fato de que o justo e o verdadeiro são mais fortes
que os seus contrários e sublinhou que o verdadeiro é diferente do per-
suasivo e que a demonstração pública tem de ser persuasiva, além de
verdadeira (apodítica, para Aristóteles). Aqui é que entra o poder da ar-

* Professora Livre-Docente da Universidade de São Paulo. Membro do Programa de Pós-Gra-
duação em Filologia e Língua Portuguesa da USP e líder do Grupo de Estudos de Retórica e
Argumentação (GERAR/CNPq).
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gumentação convincente. Segundo a autora, seria uma vergonha per-
mitir que o verdadeiro se torne fraco, por não ter quem o defenda e
exalte.

Fazendo um exercício de volta ao princípio da História, constata-
se que a violência era a lei e tudo se resolvia pela força física, mas à me-
dida que a humanidade mudou esse estado de coisas, a palavra foi se
tornando mediadora, ou seja, o instrumento com o qual se constroem
os argumentos, ora apaziguando os dissensos, ora caminhando para os
consensos. Tornou-se uma força, mas de outra natureza, a simbólica. A
nova ordem gerou modificações sociais e comportamentais que amplia-
ram as situações de conflito, em decorrência dos diferentes interesses e
valores que foram se impondo. 

Não se pode deixar de considerar que cada época faz a leitura dos
fatos de acordo com o seu próprio modo de pensar, uma vez que este
comporta, além daquilo que é dado, a maneira de os interpretar e de os
comunicar. Assim, pode-se afirmar que os discursos se revestem das
nuances de cada tempo, para desempenhar sua função, seja ela de in-
terpretar os fatos e de compreender o universo, seja de persuadir ou
orientar comportamentos, opiniões e preferências.

Em sua Gaia Ciência/Le Gai Savoir, de 1881-1882, Nietzsche afir-
mava que “não seríamos capazes de ignorar a possibilidade que o mundo
encerra de uma infinidade de interpretações” (parágrafo 374). 

As transformações da humanidade trouxeram novos elementos e
comportamentos que se foram agregando à sociedade. Assim a mobili-
zação do discurso foi se acentuando e passou a ser fundamental nas re-
lações interpessoais e também institucionais. Tal é o caso do discurso
político - o discurso deliberativo, na retórica antiga, aliado ao epidítico
- com a sua imensa variedade de formatos, que inclui desde as mensa-
gens governamentais, os pronunciamentos à população, as publicidades
com que os poderes se mantêm na governança, os debates, os slogans,
os programas televisivos, especialmente os do horário eleitoral, as en-
trevistas e outros mais, como as charges e quadrinhos de cunho político.
A performance é muito importante neste caso, passando pelas caminha-
das de rua (de onde a expressão “bom de rua”), pelas inaugurações e
coisas que tais. O eleitorado espera, mais que um debate político, um
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show performático, fazendo jus ao que Guy Debord descreve em A so-
ciedade do espetáculo (1991).

Esta ampliação do espaço discursivo trouxe evidentemente uma
maior complexificação, porém permanece como núcleo central a inten-
ção de persuadir, às vezes de modo muito sutil, de provocar e desenca-
dear no outro uma reação, seja ela de cunho racional, demonstrativo,
seja do domínio do emocional ou produto da junção de ambos.

1. Um retrospecto histórico
A arte de falar bem constituía um ideal do cidadão no mundo greco-

romano, fazendo parte do núcleo basilar que constituía a sua educação.
Era o coroamento da educação greco-romana, considerada uma ferra-
menta imprescindível do bem pensar e não uma simples manifestação
de eloquência. Esse conceito será, aliás, reexaminado nos primeiros sé-
culos da era cristã, subordinando-se aos objetivos a alcançar, ou seja, à
eficiência na propagação da nova mensagem, conforme se vê, por exem-
plo, em Santo Agostinho, que propôs uma competência discursiva apro-
priada a esse fim.

Em tempos modernos, o conceito de eloquência sofrerá outras mo-
dificações, adaptando-se às condições de vida da sociedade, em que o
efeito produzido se torna cada vez mais importante, assim como os meios
para torná-los mais rentáveis e operantes. Quem é que não deseja desen-
volver as suas habilidades no trato da comunicação, considerada um dos
mais importantes quesitos para o êxito profissional, nas diversas deman-
das que se apresentam em nossos dias, tanto em sua forma oral como es-
crita? Além do mais, o modo de nos situarmos pela linguagem e, na
modalidade oral, pela gestualidade, pela impostação da voz, tonalidade
e outros elementos que caracterizam a actio (a pronunciatio) – assim de-
signada pela antiga retórica – determinam o grau de credibilidade que
se deseja obter. Estudos mostram que aproximadamente 35% do que se
transmite numa mensagem estão ligados à voz e à gestualidade. 

De fato, o sujeito vai se construindo pelo discurso e é nele que pro-
jeta a sua imagem, pelas escolhas que faz, revelando as suas preferências
e mesmo as suas idiossincrasias. Sabe-se que suas escolhas são limitadas
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pelo discurso social que o envolve e, ao mesmo tempo, o constitui, mas
dá-se uma relativa margem em que se move e em que se constitui como
sujeito, com suas reações e atitudes. Por meio delas, pode transmitir se-
riedade, confiança e simpatia ou os seus opostos. A informação não se
localiza simplesmente no conteúdo transmitido, mas na forma como ela
se dá, o que passa também por questões emocionais e afetivas. Tudo isto
se enraiza, evidentemente, no acervo comum da humanidade (na doxa
e nos topoï) e no repertório das culturas locais.

Uma argumentação coerente e bem estruturada é responsável, em
grande parte, pelo alcance dos propósitos, que se tem em mente, não
isentos, todavia, da parte emocional, presente em todas as trocas inter-
pessoais e nas relações das coletividades. A afetividade auxilia também
na organização do pensamento e no encontro das soluções cabíveis a
cada caso, daí falar-se hoje em dia em “inteligência emocional”. Não se
argumenta em vão, mas na busca dos melhores resultados para o que se
tem em mente.

2. Âmbito da Argumentação nas Ciências Humanas

Para tratarmos do lugar da argumentação no quadro das Ciências
Humanas, necessário se faz, antes de tudo, delinear o próprio âmbito da
argumentação, sua natureza e principais funções. Toda argumentação é
retórica e, igualmente, toda retórica pressupõe argumentação, havendo
uma relação de implicação entre elas.

Na visão contemporânea, amplia-se o conceito de argumentação,
que passa a abranger o próprio domínio da retórica, tal como se vê no
Tratado da Argumentação, cujo subtítulo é A Nova Retórica, de Chaïm
Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, datado de 1958, no mesmo ano em
que Stephen Toulmin publicava e Uses of Argument, duas obras fun-
damentais ao estudo da argumentação. Michel Meyer, continuador da
obra de Perelman, mantém a distinção entre retórica e argumentação,
mas afirma poder-se centralizar na argumentação, quando tal distinção
não se fizer necessária (A Retórica, 2007). A argumentação seria, neste
caso, a retórica de nossos dias.
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Se fizermos um cotejo entre os princípios que regem a demonstra-
ção das ciências exatas e os pressupostos que pautam a argumentação,
isto ficará mais claro:
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Demonstração Argumentação
Racionalidade Razoabilidade

Evidência Probabilidade
Axioma Verossimilhança

Rigor lógico Domínio da opinião
Certezas Incertezas

Univocidade Plurivocidade
Objetivação Subjetivação

Havendo situações em que não é possível a razão pura, matemática,
mas a interveniência de experiências pessoais e de grupo, pode-se falar
em argumentação retórica, que não prescinde da argumentação de-
monstrativa ou apodítica, mas está sujeita a questões psíquicas, emo-
cionais, políticas, sociais, ligadas a interesses e percepções particulares.

É neste campo que a retórica assume o papel de buscar a adesão,
não só pelas provas racionais, mas pela ação sobre os espíritos, segundo
Perelman e Olbrechts-Tyteca, as mentes enfim, numa relação que en-
volve os locutores e seus destinatários, o auditório, isto é, o conjunto de
indivíduos que se quer convencer/persuadir, segundo o Tratado. Por
esta razão, o fator intencionalidade está sempre presente quando se trata
de um fazer retórico, o que não quer dizer que se tenha pleno domínio
sobre todos os resultados.

Cabe também salientar a tríplice dimensão que se estabelece, envol-
vendo os componentes básicos dessas relações interpessoais, fundamen-
tais nas Ciências Humanas em seu todo: o lógos (saber e discurso), o
éthos (a imagem dos sujeitos envolvidos), o páthos (a sensibilidade em
jogo). Tempos houve, em que se privilegiava o logos, tão enraizado que
ele estava no pensamento filosófico de então, mas os enfoques atuais os
consideram inseparáveis, uma vez que atuam conjuntamente. Pode-se



representar essa conjunção por meio de esferas que se cruzam ou esque-
mas que mostram como se dá essa re-alimentação. 

Isto nos dá uma mostra de como se dá o processo de argumentação,
em que o outro da interlocução é fator determinante das escolhas a fazer,
direcionando os procedimentos a mobilizar. Concebemos, portanto, uma
visão dinâmica da argumentação, em que há uma situação de troca, que
é interativa, constituindo um processo, com ajustes e acomodações.

3. Conflito e acordo: a negociação das diferenças
Pode-se passar da situação de confronto para a situação de nego-

ciação, uma vez que esta traz em sua base a ideia de conflito e de dis-
senso, portanto, campo propício ao exercício da argumentação. Em
nossos dias, atribui-se grande ênfase ao princípio da negociação, sobre-
tudo quando se fala em retórica e argumentação. Como estas são sempre
produto de uma construção, dão-se avanços e recuos, concessões, acor-
dos e promessas, garantidos pelo fato de que só há legítima argumenta-
ção onde houver liberdade. A imposição não respeita a diferença e não
permite a argumentação colaborativa, que visa chegar a um bom termo
para as partes, não havendo ganhadores, nem perdedores. 

Pode-se dizer que a retórica é uma arte, no sentido de que procura
os melhores meios para levar aos melhores resultados. A retoricidade
resulta desse caráter de invenção, de escolha e de produção de efeitos,
que geram os mais diversos impactos, as mais diversas reações, algumas
previsíveis, outras imponderáveis. Ela é sempre uma construção, susce-
tível de acomodamentos. 

Deparamos-nos com a situação de negociação a todo momento: ne-
gocia-se a forma de comunicação, o gênero a ser adotado, o melhor for-
mato, a significação das palavras, o sentido que se produz, a própria
imagem e representação nas relações interpessoais. Quando se argu-
menta, tem-se uma situação típica de negociação: apontam-se as con-
trapartidas, relativizam-se os excessos para chegar aos desejados ajustes
e acomodações. Diante de controvérsias, há um enfrentamento, que não
é isento de estados passionais (a arrogância, a vaidade, o medo, a des-
confiança e outros). Entra-se aqui na questão da tolerância, que Perel-
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man estimula em sua obra, ao opor-se às formas de violência. Não nos
referimos aqui somente à violência física, mas àquela proveniente da
violência social, econômica e de formas de dominação.

4. interfaces da Argumentação com as disciplinas conexas
Uma vez delineado o campo da argumentação, pode-se ver as suas

interfaces com as disciplinas conexas, que requerem o trabalho conjunto
de muitos estudiosos, cada uma guardando as suas especificidades e
identidade próprias. No Handbook of Discourse Analysis, coordenado
por Debora Tannen e Débora Schiffrin, um dos autores, Robin Tolmach
Lakoff, aponta as dificuldades desse diálogo, servindo-se de metáforas
que evocam territorialidade, como “condado”, “império” e outras, dadas
as injunções institucionais em que se desenvolvem. 

No mundo moderno, a especialização cada vez maior não exclui a
interdisciplinaridade e a conexão das diversas matérias, como se poderia
pensar. Muito pelo contrário, aproximam-nas. Autores como Max Weber,
Emmanuel Lévinas, Elias Canetti, Paul Ricoeur, Norberto Bobbio e ou-
tros exemplificam claramente isso, apontando para a dificuldade que se
tem em colocá-los num determinado campo, delimitado ou exclusivo,
tamanha é a sua abrangência, tocando vários terrenos. Dialogam com
vários ramos do saber, como a Antropologia, a Política e a Economia.

No caso das Ciências da Linguagem, as relações mais estreitas se
dão com a Filosofia, o Direito, a História, as Ciências Sociais, a Educa-
ção, as Ciências da Religião, a Psicanálise, as Ciências da Informação e
Publicidade, entre as mais notórias. 

É dentro desse espírito que o GERAR (Grupo de Estudos de Retó-
rica e Argumentação), sob minha coordenação, tem se pautado, bus-
cando privilegiar o contraponto de sua disciplina específica – a Retórica
e a Argumentação – com as diversas confluências estabelecidas. Os se-
minários, colóquios e conferências promovidos pelo grupo têm procu-
rado enfatizar os pontos de intersecção com as Ciências Humanas que
mais lhe tocam e com as quais o intercâmbio é bastante produtivo. É o
que se vê nos principais temas examinados por especialistas convidados,
de dentro e de fora da USP, e por elementos do grupo, já doutorados ou
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em vias de doutoramento, assim como os de pós-doutorado. No site do
GERAR, figuram os nomes de todos eles e de seus respectivos trabalhos.
Entre os conferencistas convidados: Eric Landowski (CNRS, de Paris),
Jean-Marie Klinkenberg (Groupe µ, de Liège), Rui Alexandre Grácio
(atualmente na Universidade do Minho), Marlene Guirado (Instituto de
Psicologia, USP), Marcos Napolitano (História, USP), Neyla Pardo Abril
(Universidad Nacional de Bogotá), Manuel Chaparro (ECA, USP),
Salem Nasser (FGV-SP), Paulo Casella (Direito, USP), Paulo Nogueira
(UMESP), entre outros.

Os diversos sub-grupos que compõem O GERAR denotam o traba-
lho interdisciplinar que desenvolvem: Retórica e as Ciências Jurídicas;
Argumentação e Educação; Retórica e Ciências da Religião; Argumen-
tação e Ciências da Comunicação, discurso midiático; Retórica e Ciências
Comportamentais; Retórica do Discurso Visual; Retórica e Discurso Mu-
sical; Argumentação e Discurso Político; Retórica e discurso literário.

Vejamos, no quadro das Ciências Humanas, os pontos de contato
com os Estudos do Discurso, sob a perspectiva da Retórica e a da Argu-
mentação.

Em relação à História, pode-se dizer que esta tem uma estrutura re-
tórica, conforme se pode ver ao longo da história da humanidade. Se-
gundo Giambattista Vico, autor italiano do séc. xVIII, esta teria passado
por quatro etapas: 

• A idade dos deuses, metafórica por excelência.
• A idade dos heróis, metonímica pela exaltação de qualidades.
• A idade dos homens, caracterizada pela sinédoque, mediante a

razão abstrativa. 
• A idade retórica, caracterizada pela ironia, criadora da distância.

Kenneth Burke, repensando essa teoria, relaciona-a a modos de ver
o mundo, isto é, a pontos de vista sobre o mundo:

• A metáfora proporciona uma perspectiva do mundo, um recorte.
• A metonímia fornece uma redução das coisas.
• A sinédoque establece uma representação.
• A ironia transmite uma perspectiva dialética.
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Discute-se também a questão da literalidade e da figuralidade, o que
leva a considerar o papel da História, imersa nessas condições. O estudo
das alegorias, sobretudo, revela o quanto esses traços se interpenetram.

Com as Ciências Sociais as intersecções são mais evidentes, uma
vez que a constituição do ethos na sociedade se dá sempre de forma re-
tórica: ele se apresenta, representando-se, conforme tem sido desenvol-
vido por Michel Meyer, ao longo de sua obra. O foco está na questão da
diferença como central na retórica, ao apontar o caminho que se esta-
belece com o outro, em que diminuir as distâncias seria trazê-lo para
si, atenuar as diferenças. Em Questões de retórica: linguagem, razão e se-
dução (1993), Meyer apresenta dois tipos de lógica que presidem esses
movimentos: a lógica da sedução e a lógica do predador, que agem si-
multaneamente. Vamos aliar aqui as suas idéias às de Goffman (A re-
presentação do EU no cotidiano) e C. Javeau (Sociologie de la vie
quotidienne). Ao estudar o jogo de relações sociais, chegamos então ao
seguinte quadro:
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Jogo de relações lógica sedutora        lógica predadora

Identidade
Aproximação

Associação
Atração
Inclusão

Comunidade

Diferença
Distanciamento

Dissociação
Repulsão
Exclusão

Exterioridade

“Nós”
Similaridade

Dentro
Inclusividade

“Os outros”
Diferença

Fora
Exclusividade

Neste jogo de relações sociais, anulam-se diferenças para criar iden-
tidades e anulam-se identidades para criar diferenças. É este mecanismo
que se dá quando se cria consenso ou se promove dissenso.

Outro ponto muito importante dentro desse quadro e que dá grande
abertura aos estudos do discurso é a questão das modalidades, tratada
igualmente pela Filosofia e pela Semiótica: as modalidades epistêmicas,
aléticas e deônticas, bulêuticas, essencialmente. Greimas e Landowski,
em Análise do Discurso em Ciências Sociais (1986), obra por eles orga-
nizada, mostram as diversas etapas da produção do saber, ou seja, uma



reflexão geral sobre as condições de produção e da apreensão da signi-
ficação, assim como um conjunto de procedimentos aplicáveis à análise
concreta de diversas manifestações sociais. A perspectiva adotada é a da
Semiótica, pois sendo o discurso das Ciências Sociais uma busca de cer-
tezas, o percurso é feito no sentido de prever as condições de veridicção
dos enunciados, ou seja, do “dizer verdadeiro”, seu ponto de chegada. 

A íntima relação com a Filosofia se dá desde a antiguidade, quando
os pensadores se ocupavam intensamente da questão do conhecimento
e da reflexão e faziam da argumentação um instrumento para filosofar.
Ao procurar justificar as suas posições, as suas novas interpretações e
certezas faziam-no pelo processo argumentativo. O filósofo procura che-
gar a certezas, por meio das dúvidas, não pela via da opinião, mas de
dados que ele confronta com a realidade e que o conduz ao que ele
chama de conhecimento.

Na modernidade, filósofos de raiz e de formação, como Perelman,
Michel Meyer e Toulmin reexaminam as relações da filosofia e da retó-
rica, surgindo uma Nova Retórica, calcada nos princípios já percorridos
no passado, mas agregando novas interpretações e procedimentos, à luz
das novas ciências que foram surgindo. Reestuda-se, por exemplo, a tri-
logia retórica, constituída pelo logos/ethos/pathos, passível de ser com-
preendida por diversas abordagens. De fato, o ethos se constitui numa
relação especular com o pathos. O primado da razão já não acontece
como em Descartes e nos positivistas. É a fusão desses três elementos
que se constata na visão dos fatos e dos acontecimentos. Pode-se pensar,
com base nesses elementos, em um logos para a Filosofia, em uma Ética,
voltada para o ethos e em Estética, relativa ao pathos, em traços gerais. 

Meyer aponta em nossos dias para uma teoria do questionamento,
a que ele denomina problematologia, num mundo em que tudo se torna
passível de ser colocado em questão, pressupondo sempre uma interro-
gação a respeito. Afirma o autor: “As certezas são raras na vida cotidiana,
em que tudo é suscetível de oposição, discutível, submetido à contro-
vérsia e à probabilidade”1 (2010, p. 10). Assim é que temos de fazer uma

1 Nossa tradução para o original: “Les certitudes sont rares dans la vie de tous les jours, où tout
est opposable, discutable, soumis à la controverse et à la probabilité” (Meyer, 2010, p. 10).
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leitura retórica do mundo, já que ele também é construído retorica-
mente e que nem todos os dados estão evidentes e explícitos.

Com relação ao Direito, entre os gêneros do discurso praticados na
velha retórica, o jurídico, ou também chamado forense, estava ligado à
vida cotidiana da pólis grega e foi largamente praticado na vida do ci-
dadão romano. A sua origem se prende ao surgimento de processos e
ações que deveriam devolver aos donos seus bens, usurpados por inva-
sores da Sicília, quando a força física já não resolveria as contendas. Es-
tavam aí lançadas as bases do Direito Romano.

A Nova Retórica teve em Chaïm Perelman um grande cultivador da
Ciência Jurídica, produzindo inúmeras obras que trouxeram novas luzes
para esta ciência (Lógica Jurídica, Razão e Justiça e outras). Pode-se dizer
que parte importante de sua obra é dedicada a essa Ciência. Conceitos
como o de razão prática e de valor flexibilizaram os rígidos cânones que
vigoravam até então nessa disciplina. Antes de seus estudos, a teoria
pura do direito ignorava a existência dos juízos de valor. Não se pode
desprezar a questão de saber se esses juízos de valor são a expressão de
nossos impulsos, de nossas emoções e de nossos interesses, e portanto
subjetivos, ou se há uma lógica dos juízos de valor. A tradição aristotélica
admitia uma razão prática que se aplicava a todos os domínios da ação,
o que inclui a ética, a política e a filosofia. Estendeu-se, assim, o que se
entende por razão, para além dos raciocínios puramente dedutivos. Nas
áreas que se voltam para opiniões controvertidas, quando se discute e
se delibera, o recurso está nas técnicas argumentativas. Como pode um
juiz considerar uma determinada decisão como sendo razoável, equita-
tiva, aceitável? Tem-se, então que recorrer a uma discussão de outra na-
tureza, porque não há um acordo quando se trata do que é justo ou
injusto, belo ou feio, bem ou mal, porque estamos no terreno dos valo-
res. A noção de acordo é central na teoria perelmaniana, porque é com
ela que se pode enfrentar as situações de conflito e impedir o estabele-
cimento da violência.

Com relação à Educação, esta era dos bens mais cultivados na civi-
lização greco-romana. A paidea era expressa por um conjunto dos pre-
ceitos que deveriam nortear a educação dos pequenos e dos jovens.
Esmerava-se na educação. Quando a Grécia caiu em poder dos romanos,
em 146 a.C., transformando-se numa simples província, os homens cul-
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tos eram levados como preceptores dos filhos dos governantes, para que
tivessem uma educação primorosa. O escravo tornou-se preceptor e o
então preceptor, submisso a este. Reversão histórica de papéis. 

Por que a argumentação tem papel fundamental na Educação? Par-
timos do pressuposto de que falar é agir sobre o outro e, portanto, o
discurso, uma forma de ação. Assim sendo, isto só pode se dar na inte-
ração entre as partes.

Descrevemos, inicialmente, a natureza da argumentação e da retó-
rica, seus limites e fronteiras, para que ficasse nítido o seu papel na escola,
onde deveriam ser cultivados pontos de vista diferentes e o respeito à di-
versidade de opiniões. Este seria um papel fundamental da escola, nada
fácil, em razão das imposições institucionais, dos protocolos burocráticos
e das resistências a toda e qualquer abertura de pensamento. O receio do
desconhecido impera muitas vezes, quando na verdade o que se procura
é conhecer o desconhecido com o “conhecível”. A argumentação estaria
exatamente neste ponto, ou seja, no domínio do plausível, daquilo que é
razoável e verossímil, apoiando-se nos conhecimentos já demonstrados
e aceitos por todos (a doxa, o repertório cultural, a enciclopédia, o ar-
quivo, conceitos próximos) e, ao mesmo tempo, postulando a incerteza,
o domínio do provável, em que se há de estabelecer o debate, domínio
das controvérsias, dos conflitos e dos desencontros, para que aquela não
imobilize e “engesse” estas e as inovações. 

No que toca à educação, trata-se de propiciar reflexão sobre a im-
portância de fatores retórico-argumentativos na competência discursiva
dos falantes e apontar os efeitos de sentido resultantes das estratégias
utilizadas, com vistas à eficácia da comunicação. A esse propósito,
podem ser perfilhados os componentes essenciais de uma análise retó-
rico-discursiva de textos e de sua estruturação, a partir das categorias
da antiga retórica, ainda válidas até os nossos dias (a inventio, a disposi-
tio, a elocutio, a actio e a memoria).

No que toca à política, o discurso deliberativo era, dos gêneros da
retórica, aquele que se incumbia da coisa pública, do bem social, daquilo
que poderia ser útil à coletividade, afastando o que era nocivo e preju-
dicial à vida comum. Muitos discursos eram inflamados, sobretudo
quando se tratava de alvejar as tiranias e desmandos daqueles que deti-
nham o poder.
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Na atualidade, a função do discurso político é bem mais complexa,
pois se dá em meio a um emaranhado em que se mesclam fatores ideo-
lógicos, econômicos – que perpassam o político – e midiáticos, com toda
a sua influência. Uma das questões frequentes nos discursos de natureza
política é a do ataque pessoal (o ad hominem), frequente nas campanhas
eleitorais, cotejado ao elogio, argumento qualificante, que procura es-
tabelecer a adesão e facilitar as relações interpessoais, promovendo a
captatio benevolentiae, na conquista da simpatia do outro. Constituem
estratégias que se conjugam habilmente nas palavras dos oradores. So-
bressaem-se, então, recursos como os de modéstia afetada, de sinceri-
dade, de mentira útil ou piedosa, o que requer o conhecimento das
falácias, num sentido mais amplo. Alguns estudiosos do discurso, a
exemplo de Christian Plantin, consideram alguns desses procedimentos
não em seu sentido negativo, como expressão de má fé, mas como um
esforço de interação e de aproximação das partes, conforme vimos em
quadro anterior. Estariam entre as estratégias de polidez, que visam a
aproximação e o equilíbrio das relações. Outros, no caso da escola da
pragma-dialética de Amsterdã, liderada por Franz van Eemeren, os con-
sideram como quebra de regras de uma discussão inteligente e crítica,
sobretudo os de ataque e determinados tipos de argumentos. Por exem-
plo, aqueles em que o orador exibe as suas próprias qualidades, num ex-
cesso de autovalorização (o ad verecundiam) ou quando abusam do
sentimento e da ingenuidade do auditório (o ad ignorantiam, o ad po-
pulum), por exemplo. Já salientamos o lugar da afetividade na argumen-
tação, mas ela é apenas um dos componentes dentro desse espaço de
tensão e de passionalidade. Afinal, argumenta-se com alguma finalidade
e, ao dar os fundamentos em que se baseiam os argumentos, pretende-
se conduzir a um processo decisório, mediante a escolha mais razoável,
oportuna e conveniente “a cada caso”, conforme assinalou Aristóteles.
Ficamos aqui com as palavras de Perelman, em seu livro O Império Re-
tórico (1992 [1977]):

Uma retórica que, negligenciando a verdade, se contenta com a
adesão do auditório – mantendo-se graças a efeitos de linguagem,
sob o encanto da palavra, recorrendo à lisonja – é uma teoria da
aparência (p.166).
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Uma das contribuições da retórica para o discurso político se dá
quando se discute um de seus eternos problemas: a questão do poder e
do Estado. Estão eles sempre à baila qualquer que seja o sistema político.
Vejam-se os trabalhos de Max Weber (O Cientista e o político), de Hanna
Arendt (Entre o passado e o futuro), de Jurgen Habermas (Mudança es-
trutural da esfera pública), e outros nesse setor. Nem sempre o poder do
Estado persegue fins que são os da coletividade, daí o espaço polêmico
que este discurso constitui, propício à atuação da retórica.

No que toca às teorias culturais e aos estudos sobre alteridade, há
pontos convergentes, uma vez que a questão da identidade lhes é comum.

Tomando-se o EU como instância retórica por excelência, entra aqui
a questão do corpo, que representa a diferença em nós, ou mais exata-
mente, a alteridade para cada um. Já foi aqui exposto o fato de que o
jogo entre identidade e diferença são próprios da relação retórica, sendo
essencial na construção do sujeito e básico na construção do social. Con-
vencer e persuadir seria exatamente diminuir essa distância entre os su-
jeitos. As paixões funcionam como a retórica do corpo e a possibilidade
de eliminação das contradições. A identidade é figurativa e retoriza o
corpo, sendo o inconsciente essa retorização, segundo a Psicanálise,
como linguagem do corpo. A corporalidade constitui uma forma de
estar no mundo, de comunicar-se com ele e de dar-se a ver ao outro. O
Si-mesmo como um outro (Soi-même comme un autre), de Paul Ricoeur,
expressa essa dualidade.

Em O Outro, livro da coleção Filosofias: o prazer do pensar, o autor
Franklin Leopoldo e Silva reflete sobre quem é o outro, num mundo em
que tudo se apresenta como sendo o mesmo e como sendo o outro, ao
mesmo tempo, o idêntico e o diferente. Uma vez que é a intersubjetivi-
dade que nos constitui, é na troca das experiências intersubjetivas que
reconhecemos a alteridade. As recentes teorias da argumentação colo-
cam ênfase na noção de comunidade argumentativa, formada em torno
de objetivos comuns, de demandas e expectativas que criam identidades
de grupo, despertando solidariedade e “comunhão dos espíritos”, no
dizer de Perelman. Alguns autores, como Emmanuel Levinas, chegam a
substituir o princípio da identidade pelo princípio ético da alteridade,
com a consideração do outro como primordial em nossas relações com
o mundo.
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É imprescindível repensar o lugar da argumentação na Comunica-
ção e nas relações Humanas. Hoje, segundo Muniz Sodré, conhecido
teórico da comunicação, estamos numa outra bioesfera, de natureza ci-
bernética, além dos outros bios, de diversas formas de vida. Esta nova
situação leva a diferentes formas de estar no mundo, alterando profun-
damente as inter-relações pessoais. Procura-se democratizar o debate,
aproximando comunicação, saberes e conhecimento, ao mesmo tempo
que se verifica a origem da formação de opiniões, de controvérsias, na
tentativa de chegar ao entendimento, o que não é muito fácil. Em Dia-
logue de sourds, Marc Angenot, professor da Universidade McGill, de
Montréal, para estudos do discurso social e história das ideias, mostra
os contornos que assumem uma argumentação em nossos dias: 

Todo debate de ideias supõe não um espaço vazio onde construir
uma demonstração, mas a intervenção em um discurso social sa-
turado, cacofônico, cheio de ideias em moda, preconceitos, plati-
tudes e paradoxos, em que todos os argumentos possíveis já estão
utilizados, marcados, superpostas e parasitadas (tradução nossa).

Em Retórica e Mídia, livro organizado na UFRJ por Igor Sacramento
e Fernanda Lima Lopes, que traz o subtítulo “Estudos Ibero-Brasileiros”,
têm-se contribuições de grandes nomes, que fazem a ponte entre retó-
rica e mídia, tais como López Eire, célebre professor da Universidade de
Salamanca, recém falecido, Tomás Albaladejo, da Universidade Autô-
noma de Madri, José Augusto Mourão, da Universidade Nova de Lisboa
e muitos outros.

Dentro das disciplinas relacionadas às Ciências da linguagem, os en-
foques também são distintos e compreendem as Teorias da Enunciação,
as Análises do Discurso em suas diversas vertentes, a Pragmática, a Retó-
rica e a Argumentação, a Análise da Conversação, podendo-se trabalhar
numa visão transdisciplinar. Essas disciplinas apresentam pontos comuns,
ligados à própria teoria da linguagem, já aceitos por todos os estudiosos,
e, ao mesmo tempo, as suas especificidades, de acordo com as ênfases de
cada uma e os recortes que estabelecem em suas diferentes metodologias.
A grande dificuldade das pesquisas reside exatamente em detectar quais
acoplamentos são possíveis no exame de seus objetos de investigação, ha-
vendo muitas vezes necessidade de recorrer à junção de dois ou mais en-
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foques para dar conta de seu exame. Nada mais significativo, para carac-
terizar o trabalho de interdisciplinaridade, do que a noção de confluência,
que aponta para um horizonte mais complexo, sobretudo em relação
àquelas ciências em que entram relações interpessoais, as Humanas, que
incluem um universo de perplexidades e expectativas. 

No que toca à retórica e à argumentação, pautadas pela universali-
dade, e que atuam nos mais diversos sistemas de linguagem, em pleno
domínio do razoável, do incerto e do provisório, recaem elas no domínio
da opinião, em que se debatem pontos divergentes – espaço do contra-
ditório –, que aguardam provas e fundamentos, mas em que se entre-
meiam sentimentos e emoções. Há ainda que considerar a questão do
auditório/destinatário, dado que a interdisciplinaridade exige conheci-
mentos específicos, segundo os campos de atuação das disciplinas con-
vocadas. Ao auditório, baseado num princípio de universalidade, o
auditório universal, juntam-se saberes próprios de grupos de interesse,
a que Perelman nomeia como sendo o auditório particular, pautados
por uma racionalidade prática. Assim, a consideração do outro se torna
fundamental, visto que a ele é direcionada toda a ação que se empreende.
Tomamos aqui o conceito de discurso enquanto ação sobre o outro, ainda
que este outro seja si próprio, como é o caso da deliberação íntima. Po-
demos discordar de nós mesmos ou duvidar de nosso conhecimento ou
reconhecimento diante das coisas, pessoas e fatos. A percepção é funda-
mental nestes casos, dadas as relações que estabelecemos em nosso coti-
diano e nas quais a presença do corpo é significativa na delimitação dos
espaços. É a intersubjetividade, ou seja, o conjunto das experiências sub-
jetivas, as que nos constituem, gerando os laços comunitários que nos
delineiam e, ao mesmo tempo, definem a alteridade. Essa intersubjetivi-
dade só se torna real quando é construída no processo vivido (cito aqui
A sociedade refletida e Presenças do outro, ambas de Eric Landowski) de
caráter social e histórico, em meio a todas as vicissitudes e conflitos. Pro-
cura-se um equilíbrio entre a singularidade individual e o que os indiví-
duos possuem em comum. A partilha das crenças e dos valores que as
comunidades aceitam, ou seja, a sua doxa, é estabelecedora dos elos e das
afinidades que as unem. Afinal, o pensar e refletir significariam partir do
individual e prosseguir numa rede de diferenças e identidades que per-
mitam uma maior compreensão das transformações, o que implica a con-
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sideração do histórico e da mudança em curso. Não há, pois, como afastar
o critério de identidade, que estará sempre presente e irá se construir no
trabalho de interação, sobretudo quando o que se deseja é o êxito da co-
municação e dos resultados dela decorrentes.

Considerações finais
Estamos num território multifacetado do discurso, daí preferirmos

tratar o tema sob a perspectiva da multidisciplinaridade, variações apa-
rentes da unidade, do todo, e efetivação da identidade e das diferenças. 

Levando em consideração o mundo de mudanças aceleradas em que
vivemos e partindo de um núcleo conceitual básico, proveniente de
nossa herança cultural e tradição, estamos dentro de uma trajetória de
continuidade, permeada por rupturas e descontinuidades, em que o dis-
curso constitui um ato dinâmico e interativo, com novas formas de com-
portamento e de presença. Trata-se de uma construção/desconstrução
contínuas, em que o discurso em seu fazer retórico-argumentativo e por
sua natureza e caracterização específicas como campo das controvérsias,
do domínio das intersubjetividades, caminha do dissenso, do plural,
para um possível consenso, muitas vezes inalcançável. Nesse quadro,
perfilham-se questões relativas a processos identitários e, portanto, à
construção de imagens. De igual modo, esse fazer discursivo com-
preende também a capacidade de resolução de conflitos, mediante ne-
gociações, acordos, envolvendo um poder decisório. Ele cumpre, em
última análise, o papel de instrumento crítico da realidade. Como essa
visão crítica não é exclusiva de nenhum saber específico, fazem-se todas
as conexões possíveis, na tentativa de melhor apreender o objeto em
questão. Isto é o que fortalece a confluência das disciplinas, com um en-
foque multifacetário e sem exclusividade de qualquer uma delas. São
comuns a todas elas, o alargamento do conceito de razão e a considera-
ção do não-racional, incluindo-se o elemento emotivo e passional,
aliando-se pois o pensar, o sentir e o agir, com repercussões no direcio-
namento de realidades futuras.

Recaímos, então, numa retórica cultural, baseada no conceito de
semiosfera, de Iuri Lotman, que engloba a cultura como um todo, aquela
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que se manifesta no conjunto de textos em circulação na sociedade e
que valorizam uma semiodiversidade e os procesos dialógicos. A noção
de fronteiras e limites leva a considerar movimentos que se dão entre
centro e periferia em seu caráter dinâmico e móvel. Entram aí as noções
de memória, de ruído (chiado), de codificação plural dos textos, em que
a linguagem natural cotidiana está subjacente numa instância de outro
grau, que é a cultura, na qual se inclui a noção de mundo.

Diante da diversidade de pontos de vista, trata-se, em última análise,
de uma arte da convivência, em que não são cabíveis formas de intole-
rância e de violência, quaisquer que sejam, físicas ou verbais e simbóli-
cas, mas de entendimento por vias do discurso. É nesse ponto que
entram considerações de natureza ética e valorações estéticas. Habermas
nos fala de racionalidade comunicativa e de construtivismo moral. Em
A Ética da Discussão e a Questão da Verdade, ele afirma: 

Esta última condição [a busca do consenso] reflete o sublime vín-
culo social: uma vez que encetamos uma práxis argumentativa,
deixamo-nos enredar, por assim dizer, num vínculo social que se
preserva entre os participantes, mesmo quando eles se dividem
na competição da busca do melhor argumento (p.16).

Em nossos dias, a necessidade de uma abordagem multidisciplinar
se faz sentir e as fronteiras se atenuam, cada disciplina conservando a
sua identidade, mas valendo-se dos avanços alcançados nos espaços vi-
zinhos, sem aquela reserva de território que muitas vezes compartimen-
tou os saberes, tal como mostramos anteriormente, isolando-as numa
atitude autossuficiente e arrogante, incompatível com o estado atual das
ciências, tanto no campo das exatas como no das humanidades. Estas
são algumas das reflexões que queremos trazer a este auditório, espe-
rando que elas sejam instigantes de muitas outras, que nos levem a um
horizonte interdisciplinar mais fecundo em aproximações e resultados.
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DiSCUrSOS SObrE A vOz DO pOvO: A FAlA
pOpUlAr nA rETóriCA AnTigA E nA míDiA
COnTEmpOrÂnEA*

Carlos Piovezani**

Talvez não fosse equivocado dizer que a fala e a voz humana são
artes privilegiadas de preencher o tempo. Além da cronologia, o passado,
o presente e o futuro estabelecem relações absolutamente intrínsecas e
necessárias entre o discurso e a temporalidade. Entre outros dramas e
condições, a memória, a atualidade e a antecipação do dizer carregam
consigo e em seu cerne a inquietação de que nos fala Michel Foucault:
“inquietação diante dessa existência transitória destinada a se apagar
sem dúvida, mas segundo uma duração que não nos pertence” (2001, p.
8). Eis a perturbação produzida pelos tempos do discurso: não cabe aos
falantes a condição fugaz ou perene do que enunciam. É nessa direção
que pode mesmo ocorrer a conservação de aspectos do dizer que se es-
tabelecem aquém e além das diferentes posições enunciativas dos sujei-
tos do discurso.

Em “A voz do povo”, Jean-Jacques Courtine (2015) nos ensina que,
a despeito das consideráveis diferenças políticas entre o progressista
Émile Zola e o conservador Gustave Le Bon, às quais poderíamos acres-
centar de passagem seus distintos campos de atuação, a ficção e a psico-
logia, e seus desiguais estilos prediletos, as descrições do primeiro e as
definições do último, ambos compartilham algo que os precedia e que
infelizmente os sucedeu, a saber, um consenso sobre as multidões po-
pulares, sobre os riscos que elas representam, sobre as deficiências de

* Este texto apresenta resultados do projeto de pesquisa “Discursos sobre a voz na mídia brasi-
leira contemporânea”, que é desenvolvido no Departamento de Letras e no Programa de Pós-
Graduação da UFSCar e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Processo FAPESP 2014/09947-3).

** Professor doutor da Universidade Federal de São Carlos. Membro do Programa de Pós-Gra-
duação em Linguística da UFSCar e líder do Grupo de Estudos da Voz no Discurso
(VOx/CNPq).
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seus meios de expressão e sobre o modo como se deve lhes dirigir a fala,
para mais bem conduzi-las.

Ressalvadas as devidas diferenças, para ambos, as massas seriam bár-
baras, voláteis e irracionais. Após discorrer sobre algumas das que seriam
as propriedades gerais das multidões, Le Bon passa a tratar de seus sen-
timentos e de sua moralidade. É nesse ponto que afirma o seguinte: 

Várias características especiais das massas, tais como a impulsi-
vidade, a irritabilidade, a incapacidade de raciocinar, a ausência
de julgamento e de espírito crítico, o exagero dos sentimentos,
além de outras ainda, são igualmente observáveis em seres que
pertencem a formas inferiores da evolução, tais como o selvagem
e a criança. (Le Bon, 2003. p. 17)

A esses predicados nada nobres, seriam somados dois outros, de es-
paço e de gênero: “As multidões são irritáveis e impulsivas, sem dúvida,
mas com grandes variações de grau. A diferença entre uma multidão la-
tina e uma multidão anglo-saxã é, por exemplo, impressionante. [...] As
massas são femininas, em todos os lugares do mundo; mas as mais fe-
mininas entre todas elas são as multidões latinas” (Le Bon, 2003, p. 19).

Numa lamentável consonância sobre as massas populares, conju-
gam-se às definições de Le Bon as descrições que Zola apresenta em
Germinal dos mineiros e de suas companheiras, em particular: 

As mulheres deliravam; Maheude perdeu sua paciência, tomada
pela fome. Levaque estava uivando, a velha Brûlé estava fora de
si, agitando seus braços de bruxa, e Mouquette estava tão excitada
que gritava palavras impudicas para o orador. (Zola, 2000. p. 254). 

É com base em tais consonâncias que Courtine (2015, p. 271) pos-
tula a existência de “um antigo, consolidado e duradouro imaginário
sobre a voz do povo”, uma vez que isto já fora dito antes e o seria ainda
repetido muitíssimas vezes mais depois de Le Bon e de Zola. Ainda se-
gundo Courtine, nesse perverso consenso, repete-se incessantemente:
“A multidão vocifera, protesta, geme ou delira – de raiva ou de prazer:
a massa não fala” (2015, p. 271). Reitera-se assim sobre as populações
pobres a imposição de porta-vozes e de chefes, dotados ao menos de
duas capacidades fundamentais à dominação: a linguagem correta e
conveniente e a força masculina de liderança.
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Com base no pressuposto de que na construção discursiva das virtu-
des dos sujeitos de um grupo, de uma classe ou de uma comunidade, pro-
duz-se direta e/ou indiretamente a atribuição dos estigmas imputados a
outros que lhes sejam exteriores e/ou estranhos, pretendemos apresentar
aqui algumas formulações que reiteram e ampliam o alcance do antigo,
consolidado e duradouro consenso sobre a voz do povo, tal como ele fora
descrito e interpretado por Courtine (2015), que busca descreditar e des-
legitimar as manifestações populares. Trata-se de uma constância da di-
ferença entre a precisão e sofisticação dos cultos e a incivilidade e
suscetibilidade dos iletrados, em cuja oposição articulam-se respectiva-
mente as virtudes da beleza e os vícios da feiura, que são diuturnamente
reafirmados em discursos que comentam e avaliam a voz humana. 

1. Diversas vozes
Parece haver uma boa dose de variação nas definições consagradas

à nossa voz e uma não menor diversidade no que já se disse a seu res-
peito. No intuito de apresentarmos brevemente algumas ocorrências
dessas diferenças nos dizeres sobre a voz, transcrevemos abaixo uma
série de acepções colhidas nos verbetes “voz” de dicionários de distintas
épocas e lugares:

VOIX. s. f. Ar atingido e modificado que forma diversos sons,
conforme passa por diferentes condutores da garganta dos ani-
mais ou dos homens. Há vozes articuladas, como a fala dos ho-
mens; há outras não articuladas, como os rugidos dos leões, o
latido dos cães, o mugido dos touros e outros ainda que são com-
pletamente simples, uniformes e que não sofrem nenhuma varia-
ção, nem nenhuma mudança de tom, tal como os silvos das
serpentes, etc.
A voz é empregada particularmente para a fala do homem. Este
orador possui uma voz máscula e, no entanto, doce, agradável e
sonora. Este comediante possui um belo porte de voz; ele eleva,
abaixa e mantém convenientemente a voz. (Dictionaire universel,
de Antoine Furetière, 1690, p. 842)

VOZ. Som articulado na garganta, e na boca do animal, como a
palavra, ou não articulado, porém vário, como o rugir do leão, o
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ladrar do cão e o berrar do boi, etc.; ou totalmente uniforme e
sem variação, como o assobiar das cobras e serpentes. Forma-se
a voz do homem por este modo: sai o ar do peito, pelo côncavo
da laringe, com maior ou menor compressão da epiglote, que
cobre o buraco da laringe, e ferindo o ar na campainha da boca,
dependurada no padar, se faz a voz, recebendo no mesmo tempo
da língua (Vocabulário portuguez e latino, de Rafael Bluteau, 1712,
p. 583)

VOICE, n.s. Som emitido pela boca. Ar sonoro que admite muita
variedade, como nas vozes de criaturas vivas e nas vozes de vários
homens, de modo que se possa discerni-los por suas diferentes
vozes. (A Dictionary of the English Langage, de Samuel Johnson,
1755, p. 2219)

VOIX, s. f. 1º. Em geral e na acepção fisiológica, produção de um
som na laringe. A voz é produzida pela passagem de ar na laringe,
no prosseguimento da impulsão da coluna aérea proveniente do
movimento de expiração; ela está destinada a colocar o animal
em relação com os outros seres dotados do sentido da audição.
2º. Particularmente, som que é produzido pela laringe humana.
“Não há menos eloquência no tom da voz, nos olhos e no ar da
pessoa do que na escolha de suas palavras.” La Rochefoucault,
Maximes, na entrada eloquência. (Dictionnaire de la Langue Fran-
çaise, de Émile Littré, 1889, 2530)

VOZ s.f. 1 som musical produzido por vibrações nas pregas vocais,
no ser humano e em muitos mamíferos que também as possuem,
e que é usado como meio de comunicação e expressão de emo-
ções, no riso, no choro, na fala, no canto etc. (Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa, de Antônio Houaiss e Mauro de Salles Vil-
lar, 2001, p. 2883)

Se as acepções nos verbetes acima já nos dão indícios da heteroge-
neidade dos sentidos atribuídos à voz – visto ser ela definida como “Ar
atingido e modificado que forma diversos sons”, como “Som articulado
na garganta, e na boca do animal, como a palavra, ou não articulado,
porém vário”, como “produção de um som na laringe”, como “Ar sonoro
que admite muita variedade, como nas vozes de criaturas vivas e nas
vozes de vários homens, de modo que se possa discerni-los por suas di-
ferentes vozes” e como “som musical produzido por vibrações nas pregas
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vocais, no ser humano e em muitos mamíferos que também as possuem”
–, em passagens de textos de outros gêneros e oriundos de diferentes
campos de saber, somos confrontos com uma sua ainda maior diversi-
dade. Em tais excertos as dimensões articulatória e acústica encontram-
se mais ou menos presentes, mas estão praticamente subsumidas em
funcionamentos de outra natureza e alcance. Seja na retórica, seja nas
ciências naturais ou ainda na literatura e na filosofia, a voz tornou-se
objeto de discurso, sendo em princípio focalizada sob ângulos bastante
diversos:

A ação consiste no uso da voz, tal como se deve servir-se dela
para exprimir cada paixão, ou seja, quando se deve empregar a
forte, a fraca e a média, como devem ser utilizadas as entonações,
a saber, a aguda, a grave e mediana, e ainda a quais ritmos se deve
recorrer para a expressão de cada sentimento. [...] Pode-se prati-
camente afirmar que é por tais meios que se conquistam os prê-
mios nos concursos e que, por essa mesma razão, os atores fazem
mais sucesso que os poetas; é também o que ocorre nas assem-
bleias da cidade, tendo em vista a imperfeição de suas constitui-
ções (Aristóteles, 2003, III, 1, 1403b).

Quanto à pronúncia, ela possui uma eficácia e um poder sur-
preendentes no discurso: a qualidade do que nós compusemos
em nosso espírito importa menos do que a maneira pela qual nós
o exprimimos. Com efeito, a emoção do interlocutor depende do
que ele ouve. [...] Toda ação comporta dois elementos, a voz e o
gesto, que agem um sobre os olhos e a outra sobre os ouvidos; ou
seja, os dois sentidos pelos quais toda impressão penetra na alma.
É preciso falar antes da voz, à qual mesmo o gesto está subordi-
nado (Quintiliano, xI, 3, 2 e 14).

Em algumas espécies de quadrúmanos existe uma grande dife-
rença entre machos e fêmeas adultos, relacionada com o timbre
e a intensidade da voz, e com o desenvolvimento dos órgãos vo-
cais. O homem parece ter herdado de seus ancestrais essa dife-
rença. Em comparação com as cordas vocais de mulheres e das
crianças, as do homem adulto são cerca de um terço mais com-
pridas (Darwin, 2004, p. 499).

Reclamaram mais música e receberam-na. Uma voz humana bro-
tou da arca, voz máscula, ao mesmo tempo macia e poderosa,
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acompanhada por uma orquestra. Era um barítono italiano de
grande fama. Desta vez já não se podia falar de distância e de véus
abafadores. A magnífica voz ressoava na plenitude natural do seu
volume e vigor. [...] Cantava na sua língua materna, uma aria di
bravura: “Sono un barbieri, di qualità, di qualità! Figaro, qua, Fi-
garo la, Figaro, Figaro, Figaro!” Os ouvintes quase morriam de
riso, ao escutar o parlando em voz de falsete e ao notar o contraste
entre a voz potente e a vertiginosa desenvoltura da língua (Mann,
1952, p. 775).

A voz é o nome desse elemento, cuja fenomenalidade não corres-
ponde a algo mundano. Escuta-se a voz. Os signos fônicos são
“ouvidos” pelo sujeito que os profere na proximidade absoluta de
sua presença. O sujeito não precisa sair de si para ser imediata-
mente afetado por sua atividade de expressão. Minhas falas são
“vivas”, porque elas parecem não me deixar: não parecem cair fora
de mim, fora de meu sopro, num distanciamento visível; elas não
cessam de me pertencer, de estarem à minha disposição, sem
acessório. Assim se dá, em todo caso, o fenômeno da voz, a voz
fenomenológica.” (Derrida, 1967, 14, 16, 85).

A enunciação e a instância de discurso não são identificáveis
como tais senão através da voz que as profere, e, somente supondo
nelas uma voz, algo como um ter-lugar do discurso pode ser mos-
trado. [...] A voz situa-se em uma dimensão ontológica funda-
mental. [...] assim considerada, mostrar-se-á como pura intenção
de significar, como puro querer-dizer, no qual alguma coisa se dá
à compreensão sem que se produza ainda um evento determi-
nado de significado.” (Agamben, 1985, p. 52-53).

Na Retórica, de Aristóteles, e nas Instituições oratórias, de Quinti-
liano, encontramos respectivamente a descrição dos componentes vo-
cais, a prescrição de como o orador se deve servir da voz na expressão
distinta de cada paixão e a indicação da sedução exercida por ela e do
sucesso que se pode obter por seu uso, no primeiro; e a reiteração dessa
sedução e desse poder, que ultrapassam as forças do verbo e do gesto,
no segundo. Já em A origem do homem, de Charles Darwin, e em A mon-
tanha mágica, de omas Mann, assinalam-se as diferenças entre (i) a
extensão das cordas vocais e a potência da voz nas mulheres e crianças,
de um lado, e nos homens, de outro; (ii) a masculinidade e a maciez;
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(iii) o vigor e o falsete; (iv) a emissão sedutora e a escuta seduzida; e (v)
a língua materna e desenvolta e a voz potente. Por fim, enquanto em A
voz e o fenômeno, de Jacques Derrida, observamos uma crítica a um dos
traços da razão ocidental, que faz corresponder a elocução da voz à pre-
sença e à existência imediata do ser, em A linguagem e a morte, de Gior-
gio Agamben, indica-se tanto a condição negativa da voz humana, que
já não é mais o equivalente a um ruído qualquer ou aos sons fonéticos
produzidos por outros animais, mas que ainda não é em si a linguagem
duplamente articulada, que combina segmentos sonoros destituídos de
significação, cuja soma regulada por regras da língua produz unidades
dotadas de sentido; quanto seu estatuto positivo de marca do “ter-lugar
do discurso”.

2. Antigas, modernas, consolidadas e duradouras difamações da
voz do povo

A forma tal como como a tradição retórica fala da voz humana pa-
rece confirmar emblematicamente nossa hipótese a propósito dos dis-
cursos e enunciados a seu respeito. Fundamentados no pressuposto de
que, a despeito da onipresença da atividade epilinguística na fala humana,
ou seja, da faculdade que faz com que constantemente falemos de nossa
própria fala, a voz não está com frequência presente em nosso dizer sobre
o dizer, avançamos a suposição segundo a qual a relativamente exígua
emergência de discursos sobre a voz tende a ser contrafeita em ocasiões
em que pese sobre ela perigos reais ou imaginários e/ou nas quais ela
concentre em si algum poder mais ou menos considerável (Piovezani,
2011, 2014). Desde a retórica antiga, observamos a reiteração de grandes
potências e eficácias atribuídas à actio; ao dizê-lo e repeti-lo, os retores
fizeram-no, sublinhando sua ascensão sobre as demais partes e técnicas
da ars bene dicendi persuasiva. Vejamos alguns exemplos dessa ideia:

Porque não é suficiente estar de posse de bons argumentos para
produzir o discurso; é ainda necessário apresentá-los como se
deve, visto que isso contribuirá decisivamente para que o discurso
tenha este ou aquele caráter. Seguindo a ordem natural, nós ini-
cialmente tratamos do que naturalmente ocupa o primeiro lugar,
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a saber, o que confere às próprias coisas seu caráter persuasivo;
em segundo lugar, vem o valor que se atribui ao estilo; a terceira
parte, aquela que possui a maior eficácia e à qual ainda não foi
dedicado um estudo específico, compreende tudo o que concerne
à ação. [...]

A ação consiste no uso da voz, tal como se deve servir-se dela
para exprimir cada paixão. (Aristóteles, 2003, Livro III, 1, 1403b)

É a ação, sim, é a ação que, na arte oratória, desempenha verda-
deiramente a função preponderante. (Cícero, De l’orateur, Livro
III, cap. LVI, 213)

Quanto à pronúncia, ela possui uma eficácia e um poder sur-
preendentes no discurso: a qualidade do que nós compusemos
em nosso espírito importa menos do que a maneira pela qual nós
o exprimimos. (Quintiliano, xI, 3, 2)

Além de uma confirmação de nossa hipótese, poderíamos, em prin-
cípio, depreender dessas passagens dos retores clássicos um elogio à voz.
Contudo, ao invés de constatarmos e repetirmos essa evidência, julga-
mos ser mais necessária e produtiva a tentativa de demonstrar que aí
está também em jogo o fundamento de um estigma de longa duração.
Para fazê-lo, basta que examinemos as relações de equivalência e enca-
deamento entre os enunciados acima, nos quais se manifestam o que se
poderia supor como uma exclusiva apologia da voz, e outros que se en-
contram nesses mesmos clássicos da retórica antiga. Não sem o risco de
recair em certo anacronismo, julgamos que a instauração dessas relações
permite que interpretemos a alusão de Aristóteles a Górgias e à audiên-
cia como duas faces de um mesmo preconceito: a sofística populista, de
um lado, cuja fala busca agradar o povo, e a natureza volátil, suscetível
e irracional da escuta deste último. Nessa direção, o estagirita estará na
boa companhia de Cícero:

Pode-se praticamente afirmar que é por tais meios (volume, en-
tonação e ritmo) que se conquistam os prêmios nos concursos e
que, por essa mesma razão, os atores fazem mais sucesso que os
poetas; é também o que ocorre nas assembleias da cidade, tendo
em vista a imperfeição de suas constituições.
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A arte da ação oratória ainda não foi constituída [...]. Tal arte, nos
parece, aliás, grosseira, se a julgamos com o bom senso. Porém,
uma vez que em toda sua extensão a retórica somente dedica-se
à opinião, será preciso, ainda que isto não seja o ideal, mas o seja
imperativo, atribuir à ação os cuidados necessários; porque, com
estrita justiça, não deveríamos de modo algum buscar, no que diz
respeito ao discurso, despertar pena ou prazer; porque as únicas
armas com as quais deveria ser justo lutar seriam os fatos, de
modo que tudo o que não correspondesse à demonstração dos
fatos devesse ser considerado supérfluo. Contudo, a ação possui,
conforme dissemos, um grande poder na perversão do auditório.
[...] Aliás, a ação é, antes, um dom da natureza; ela é bastante es-
tranha à técnica [...]. É por essa razão que aqueles que são dotados
de talento conquistam os prêmios, tal como fazem os oradores
naturalmente talentosos quanto à ação. [...]

De modo análogo ao que já ocorria com os poetas, que, não obs-
tante a insignificância do que diziam, pareciam sempre atingir a
glória pela maneira de dizê-lo, o estilo dos oradores foi inicial-
mente poético, como o de Górgias; e ainda hoje a maioria das pes-
soas incultas pensa que oradores desse gênero falam
magnificamente (Aristóteles, 2002, III, 1, 1403b).

Acrescento que, em tudo aquilo que se refere à ação, reside uma
certa força natural; também está aí o que toca sobretudo os igno-
rantes e até os bárbaros. As falas agem unicamente sobre aqueles
que se encontram reunidos em uma comunidade linguística; fre-
quentemente, pensamentos refinados passam além da compreen-
são das gentes a quem falta o refinamento; já a ação, que expressa
fora do corpo as emoções da alma, emociona a todos, porque são
as mesmas emoções da alma que experimentam todos os homens
(Cícero, De l’orateur, Livro III, cap. LIx, 223)

Os tempos e lugares desempenham aqui importante função no es-
tabelecimento de uma clivagem fundamental: a oralidade precede a es-
crita e se inscreve no espaço da natureza, ao passo que a escrita sucede
a oralidade e se localiza exclusivamente no plano da cultura. À sobre-
posição da cultura diante da natureza soma-se uma sucessão que é as-
cendência. Mas talvez aí resida uma clivagem ainda mais profunda: a
que opõe no seio da democracia grega e da república romana uma aris-
tocracia ilustrada a uma plebe analfabeta. Desse modo, a ação oratória
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e em seu interior os usos da voz tornam-se superiores a outros domínios
e recursos retóricos, simplesmente porque o público ouvinte estaria
aquém dos bons níveis de raciocínio lógico e da sofisticação erudita. A
natureza e a cultura voltariam a aparecer, desta feita, em Quintiliano:
“Cremos que não existe perfeição onde a natureza não for ajudada pelo
trabalho. Mesmo uma voz isenta de defeitos naturais não será suficiente
para o desempenho de uma ação oratória excelente.” (Livro xI, 3, 13).
Por isso, tornam-se necessários o trabalho, a técnica e as normas:

As regras para a pronúncia são as mesmas que aquelas para o pró-
prio estilo. Este último deve ser correto, límpido, elegante e bem
adaptado; do mesmo modo, a ação oratória será correta, ou seja,
sem defeitos, se a emissão da voz for fácil, nítida, agradável, bem
romana, isto é, sem sotaque campesino nem estrangeiro. [...] por-
que os homens se reconhecem por suas diferentes maneiras de
pronúncias, assim como reconhecem o bronze por seu timbre.
(Quintiliano, Inst. orat. xI, 3, 30-31)

Se não seguissem essas regras, o orador e os ouvintes seriam, como
foram e como ainda o são, estigmatizados. Em Aristóteles, encontramos
a afirmação de que “os oradores incultos persuadem melhor as massas
populares do que os ilustrados; os incultos são mais bem versados na
arte de falar diante das multidões” (Retórica, Livro II, cap. 22, 1395b).
Ainda segundo o filósofo grego, isso também ocorreria, “porque en-
quanto aqueles, os ilustrados, formulam proposições unânimes e gerais,
estes, os incultos, enunciam proposições que são conhecidas de seu au-
ditório”. (Ibid., Livro II, cap. 22, 1395b). Não nos parece ser exagero ver
no artigo de Ruth de Aquino, publicado aos 30 de março de 2012 na re-
vista Época, os ecos e a perpetuação desse antigo preconceito sobre a
voz e a escuta dos oradores e dos auditórios populares1:

O presidente que cometeu mais gafes na história do Brasil conse-
guia quase sempre roubar a cena ao abrir a boca. [...] Sua voz
rouca, com erros de português, metáforas de futebol e piadas do
povão, era o elo com a massa, na versão sindicalista exaltado ou
do lulinha paz e amor. O Brasil teve outros oradores inflamados
[...] [que] se expressavam com vigor também na escrita. Lula não.

1 Em Piovezani (2015), discorremos sobre esses preconceitos em relação à fala popular, em geral,
e à voz de Lula, em particular.
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Exerce uma liderança oral. A maioria da população brasileira não
domina a palavra escrita. [...] Num país assim, a voz é hipervalo-
rizada como capital simbólico. Lula sempre falou demais.

Aos preconceitos de classe, que se constroem seja pela euforia com
que se caracterizam uns (“correto, límpido, elegante e bem adaptado”;
“a ação oratória será correta, ou seja, sem defeitos, se a emissão da voz
for fácil, nítida, agradável, bem romana”) seja pela disforia atribuída a
outros (“sotaque campesino” ou “estrangeiro”; “gafes”; “erros de portu-
guês, metáforas de futebol e piadas do povão”; “A maioria da população
brasileira não domina a palavra escrita”; “Lula sempre falou demais”) e
por seu direto ou indireto cotejamento, somam-se os de outras ordens.
Aí não existem triagens puras nem fronteiras intransponíveis e bem es-
tabelecidas, que pudessem isolar ou enfraquecer os julgamentos que
enobrecem ou difamam a língua e a voz de seus falantes; antes, ocorre o
inverso: a condição socioeconômica incide sobre os níveis de instrução,
que também incidem sobre a pertença às classes sociais; estas e a ins-
trução incidem sobre as procedências regional e/ou étnica, que, por sua
vez, não passam ilesas pelos gêneros masculino e feminino...

Na construção e na conservação dos preconceitos acerca da voz,
além da conveniência das clivagens e dos liames, funcionam as ideali-
zações, uma vez que, de modo análogo ao que acontece com as avalia-
ções e autoavaliações dos usos linguísticos em geral, há superestimação
das supostas correções e subestimação dos pretensos defeitos dos usos
próprios e alheios da voz. Há forte tendência de superestimação entre
os que julgam dominar a chamada norma culta e de subestimação entre
os que julgam não a dominar. Conjuga-se contraditoriamente com esse
funcionamento aquele segundo o qual se atribui o sotaque à voz do
outro e o “grau zero” da pronúncia à própria voz. Tal modo de proceder
parece estender-se até as bastante excepcionais ocasiões em que ouvimos
nossa própria voz, numa escuta intermediada por sua gravação e por
sua reprodução em aparelhos tecnológicos. Em suma, as triagens e as
misturas desempenham importantes papeis na exaltação e na difamação
de línguas, falas e vozes de diversas comunidades e de distintos segmen-
tos desvalidos de uma sociedade.
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3. pela quebra do coro perverso
Assim como já se disse que o futuro dura muito tempo, poderíamos

dizer que o passado igualmente persiste longamente no andamento da
vida; os estigmas, por sua vez, parecem tender a não prosseguir muito
menos. Sabemos que nas relações do tempo com o discurso, há identi-
dades e diferenças, efemeridades e perpetuamentos, repetições e trans-
formações nos dizeres, nos sentidos e nos sujeitos. Um tal aspecto do
funcionamento discursivo impõe ao menos duas considerações: a con-
dição necessária dessas propriedades do discurso, o dado e o novo, não
corresponde a um perfeito e estável equilíbrio em seus estados e alcance
ou a uma constância em sua distribuição, porque os enunciados apre-
sentam ora maior ou menor continuidade ora maior ou menor ruptura
com os já-ditos. Decorre daí que o entusiasmo acomodado de alguns de
nós que repetem “O novo não está no que é dito, mas no acontecimento
de sua volta” e “Onde há poder, há resistência”, produzindo não raras
vezes o efeito de uma naturalização das novidades igualitárias e das re-
sistências libertadoras, deveria ser substituído pela compreensão de que
estas últimas não são fenômenos naturais nem consequências lógicas das
estratégias de poder, cujas existências e emergências seriam promovidas
sem lutas árduas e constantes. Um uso mais ou menos metafórico do par
natureza/grau pode contribuir para esclarecer essa nossa ideia: se a es-
trutura e o acontecimento são componentes da natureza do discurso, os
graus de suas presenças e medidas não são garantidos nem previsíveis.

Por sua vez, a segunda consideração diz respeito ao fato de que há
também em nosso campo de conhecimento uma relativa estabilização
e certa essencialização do caráter positivo das novidades na produção
discursiva. Com alguma frequência, observamos alentos e euforias
diante de maiores ou menores diferenças do dizer, que se comprovam
com a efervescente moda de noções como as de “acontecimento” e “he-
terogeneidade”. Tudo se passa como se essa valorização da novidade não
fosse por vezes também ela um efeito ideológico. A estranheza e a in-
coerência desse cenário ainda recrudescem porque amiúde os arautos e
entusiastas das novidades são os mesmos que se limitam a recitar o que
disseram seus mestres de pensamento prediletos. Não há dúvidas de que
tais noções representaram uma importante conquista teórica e opera-
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cional, desde que fossem empregadas com rigor e consistência, para os
estudos do discurso, quando estes tendiam a privilegiar homogeneida-
des e regularidades discursivas, em detrimento de nuances do que e do
como se diz e dos modos de circulação desses dizeres; porém, o exercício
de demonstrar e analisar as continuidades na história e as homogenei-
dades no discurso parece ter se tornado antiquado e inócuo. Ora, as for-
mas de dominação e as de emancipação não se comprometem
exclusivamente nem com as identidades nem com as diferenças e tam-
pouco se limitam a repetições e transformações. Nossas lutas contra as
sujeições e explorações de toda ordem devem por isso primar pela des-
construção das evidências opressoras, que se produzem tanto em afir-
mações de sua continuidade quanto em declarações de sua ruptura em
relação a outras práticas do passado e do presente.

Buscamos aqui apontar sumariamente alguns sentidos diversos atri-
buídos à voz humana (“produção de um som na laringe”; veículo privi-
legiado das paixões da alma, dotado de volumes, entonações e ritmos
distintos; primeiro e mais importante dos caracteres sexuais secundá-
rios; “ar sonoro que permite discernir os homens por suas diferentes
vozes”; elemento fundamental da sedução, do fonologocentrismo e de
uma ontologia entre o nada, o ruído e o ser; para pudéssemos em se-
guida apresentar certos consensos em discursos sobre a voz, nos quais
se encontram estigmas e preconceitos atribuídos à voz das massas po-
pulares. Vimos ainda que os constantes e intensos elogios à voz formu-
lados pelos retores antigos podem ser interpretados como um
julgamento e uma condenação da fala dos “oradores incultos” e da escuta
das multidões “iletradas”. Como sabemos, esses julgamento e condena-
ção não ficaram no passado; seus ecos e reatulizações constantes conti-
nuam a ser decisivos para macular e deslegitimar as lutas e
reivindicações feitas por vozes que trazem em suas forma e substância
sonoras as marcas das classes, dos gêneros, das idades e dos lugares
quase sempre sem reconhecimento e privados de prestígio. Ao ouvirmos
a persistência desses ecos e identificarmos sua força e seu alcance em
nossos dias, torna-se cada vez mais necessária a produção de dissidên-
cias e dissonâncias nessa harmonia tão perversa.

Terríveis e necessários choques de realidade muito frequentemente
nos são dados pela ficção. Se a voz desempenha um papel fundamental
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na construção da magia da aristocrática montanha retratada por o-
mas Mann, principalmente na memória de Hans Castorp em cujas lem-
branças afetivas ressoam “aquela voz agradável, velada e um tanto rouca”
de Pribislav Hippe e de Cláwdia Chauchat, não cumpre função menor
no sofrimento das gentes tristes das periferias desvalidas e indigentes,
de que fala Albert Camus. Em ambos, portanto, atribui-se à voz uma
considerável importância na vida humana, ou seja, compartilham um
discurso segundo o qual a voz exerce ação crucial na constituição das
relações humanas, na consistência e no esgarçamento dos laços sociais.
Nem por isso, contudo, dizem exatamente algo idêntico sobre a voz nem
tampouco tratam e retratam as mesmas condições de produção. Longe
dos Alpes e também distante do subúrbio da Argélia, no sertão nordes-
tino de Vidas Secas, caracteriza-se o protagonista pelo silêncio, pela lín-
gua e pela voz em seus encontros e confrontos com seu Tomás da
bolandeira, com o patrão atual e consigo mesmo, nos quais se destacam
sua revolta, mas principalmente a dominação que se lhe impõe:

–– Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta.

Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza
iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, pensando bem, ele não era
homem: era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos ou-
tros. [...] como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios,
descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se
cabra.

Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém ti-
vesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando:

–– Você é um bicho, Fabiano. (Ramos, 1997, p. 18)

Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. [...] Mon-
tado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma
linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro
entendia. [...] Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a
mesma língua com que se dirigia aos brutos – exclamações, ono-
matopeias. Na verdade falava pouco. Admirava as palavras com-
pridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas,
em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. (Ibid.,
p. 19-20)
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Lembrou-se de seu Tomás da bolandeira. Dos homens do sertão
o mais arrasado era seu Tomás da bolandeira. Porquê? Só se era
porque lia demais. [...] Em horas de maluqueira Fabiano desejava
imitá-lo: dizia palavras difíceis, truncando tudo, e convencia-se
de que melhorava. Tolice. Via-se perfeitamente que um sujeito
como ele não tinha nascido para falar certo.

Seu Tomás da bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima
de jornais e livros, mas não sabia mandar: pedia. Esquisitice um
homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas ma-
neiras. Mas todos obedeciam a ele. Ah! Quem disse que não obe-
deciam? (Ibid., p. 21-22)

O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca
vinha à fazenda, só botava os pés nela para achar tudo ruim. O
gado aumentava, o serviço ia bem, mas o proprietário descom-
punha o vaqueiro. Natural. Descompunha porque podia descom-
por, e Fabiano ouvia as descomposturas com o chapéu de couro
debaixo do braço, desculpava-se e prometia emendar-se. Mental-
mente jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem,
e o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era dono. Quem
tinha dúvida? (Ibid., p. 22-23). 

O corpo, a voz e a alma de Fabiano, entre outros sofrimentos, são
espezinhados pelo soldado amarelo, que lhe dá dois empurrões, que lhe
dirige a fala aos brados e o insulta, ao passo que ele afirma estar quieto,
gagueja e engasga-se; vai para a cadeia, ouve a acusação que não entende,
apanha e é aprisionado. Fabiano revolta-se e sofre em silêncio: “Sabia
perfeitamente que era assim, acostumara-se a todas as violências, a todas
as injustiças.” (Ramos, 1997, p. 33). Violências e injustiças dessas e de
outras ordens também ocorrem na periferia argelina ou em qualquer
outro lugar desprovido. Em “As vozes do bairro pobre”, de Camus, lemos
relatos daqueles cuja dor de não serem ouvidos representa o ápice pun-
gente de uma vida espinhosa. “A primeira é a voz da mulher que não
pensava em nada” (1972, p. 260); estamos diante de uma viúva, pobre,
dominada pela mãe e explorada pelo trabalho. No raro momento em
que um de seus filhos lhe dá alguma atenção e lhe pergunta “Em que
pensas?”, a soma das dores lhe faz responder simples e tristemente “Em
nada.” Essa soma faz com que ele saiba que “Sua mãe continuará a ter
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os mesmos silêncios.” (Camus, 1972, p. 262-263). Em seguida, “há a voz
daquele homem que nascera para morrer”. Na tentativa desesperada de
ser ouvido, “não fazia a menor pausa entre suas narrativas”, “apressado
em dizer tudo antes que o deixassem só. [...] Fazer-se ouvir era o único
vício, graças ao qual ele ignorava a ironia dos olhares e as interrupções
bruscas e zombeteiras”. Embora falasse muito, “sua voz ensurdecida” se
perdia sem escuta. “Não mais ser ouvido: é isso que é terrível quando se
é velho. Condenavam-no ao silêncio e à solidão.” (Ibid., p. 264-265).

Havia ainda a voz de uma mulher pobre, solitária, amedrontada e
oprimida pelo “irmão que era surdo, mudo, mau e idiota”; acompanhada
pela música de O canto do rouxinol, “contara toda a sua história com uma
voz monótona. Agora essa voz deixava adivinhar as lágrimas que aquela
mulher, cada vez mais invadida por um sentimento de abandono, oferecia
às chagas com que Deus coroa os seus preferidos, e a sua voz, de tão
surda, tornava-se pura” (Camus, 1972, p. 269), em função do acompa-
nhamento musical, mas principalmente do seu grande sofrimento. Fi-
nalmente, “vem a voz da velha doente que deixavam sozinha para irem
ao cinema”. Sua triste sina sofreu ainda pior derrocada, quando “fora ata-
cada por uma doença da qual pensou não escapar viva. Todo o lado di-
reito ficara paralisado.” (Ibid., p. 271). A doença agrava-lhe os desgostos
da vida, porque era “remexida e palradora” e “ficara reduzida ao silêncio
e à imobilidade.” Era “muito ciosa de sua independência”, mas agora pas-
sara a viver “à custa do trabalho da filha.” (Ibid., p. 271). A dependência
e o silêncio lhe intensificavam a angústia: “Ninguém lhe falava. [...]. Era
melhor que acabasse de uma vez. Porque ela preferia morrer a estar a
cargo de alguém. A sua voz tinha-se feito quezilenta. Era uma voz de re-
gateira de mercado.” O único que lhe dera ouvidos e que “sentia-se diante
da provação mais terrível que tivera até então: uma velha doente que se
abandona para se ir ao cinema”, já a caminho do espetáculo na sala es-
cura, era tomado por “um remorso tenaz”, que consistia na “asneira de
se ter mostrado sensível” (Ibid., p. 274-275).

Em meio a outras inquietações produzidas pelo discurso, Foucault
nos fala daquela com a qual iniciamos este texto, a da sua “existência
transitória destinada a se apagar sem dúvida, mas segundo uma duração
que não nos pertence”. Se essa propriedade do discurso assim generica-
mente descrita já nos perturba, deveríamos muito mais nos afligir com
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a consistência e a tenacidade do fato de que, quando os homens e as mu-
lheres do bairro pobre conseguem a duras penas ultrapassar o silêncio
e falar, com grande frequência “suas vozes apagam-se lentamente, pro-
gressivamente” (Camus, 1972, p. 276). Se nos fosse permitida uma li-
geira, mas importante retificação às palavras de Camus, na direção das
reflexões que fizemos aqui, diríamos o seguinte: repetida e insistente-
mente essas vozes não tendem a se apagar de modo espontâneo, mas
são apagadas por uma série de terríveis formas de opressão; e seu apa-
gamento não costuma se dar de maneira lenta, mas imediatamente, por-
que os estigmas que lhes são impingidos perseveram em infamá-las e
em deslegitimá-las no próprio átimo da manifestação de suas frequentes
dores, de suas justas reivindicações e de suas raras alegrias na experiên-
cia de uma verdadeira cidadania.
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rEFlExõES SObrE A nOçãO DE rEprESEnTAçãO:
DAS CiênCiAS COgniTivAS pArA OS ESTUDOS
DiSCUrSivOS

Paulo Roberto Gonçalves-Segundo*

introdução

Tanto nas Ciências Cognitivas quanto nos Estudos Discursivos, o
conceito e a natureza da representação são objeto de debate. Ora o
termo é aplicado na relação língua-realidade, em que elementos grama-
ticais e lexicais são instanciados para representar/construir, de forma
perspectivada, aspectos do mundo, contribuindo, por exemplo, para a
manutenção ou para a contestação de relações de poder – como obser-
vamos em Fairclough (2003) ou van Leeuwen (2008) –; ora é utilizado
em termos da relação mente-(corpo)-ação, como uma unidade organi-
zadora da atividade cognitiva que permite categorização, geração de in-
ferências, ação situada, pensamento abstrato, relações tipo-ocorrência,
intencionalidade e corregulação interacional – conforme vemos em Bar-
salou (1999), Anderson (2005), Lindblom (2015).

Nosso objetivo, neste trabalho, é discutir essa dispersão da noção,
debater possibilidades de articulação que sejam relevantes para os estu-
dos linguísticos e discursivos e refletir acerca das implicações dessa ar-
ticulação para a área1. 

Para isso, organizamos o texto da seguinte forma: 

* Professor doutor da Universidade de São Paulo. Membro do Programa de Pós-Graduação em
Filologia e Língua Portuguesa da USP e líder do Núcleo de Estudos em Análise Crítica do Dis-
curso (NEAC/CNPq).

1 Estamos cientes de que a noção de representação atravessa muitos outros campos de conhe-
cimentos – a Filosofia, a Semiótica, a Psicanálise, a Antropologia, a Psicologia Social, apenas
para citar alguns. Logo, uma apresentação e discussão ampla sobre o conceito, suas limitações
e aplicações demandaria uma densa obra multidisciplinar. Para este texto, nosso olhar ficará
restrito às Ciências Cognitivas, à Linguística e aos Estudos Discursivos e, mesmo dentro dessas
disciplinas, seleções serão realizadas, tendo em vista a maior ou menor relevância da noção
em dados arcabouços teóricos. 
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a) na primeira seção, apresentaremos posicionamentos, no âmbito dos
estudos discursivos, referentes à relação entre língua, discurso e re-
presentação, debatendo, na sequência, as limitações e o potencial da
noção de representação que subjaz a essas formulações. Tomaremos,
como alvo da exposição, as propostas de Fairclough (2003) e de van
Leeuwen (2008), ligadas aos Estudos Críticos do Discurso;

b) na segunda seção, exporemos, de forma sintética, os dois princi-
pais paradigmas cognitivos vigentes e como eles concebem o fun-
cionamento mental da representação. Trata-se dos modelos
formais-computacionalistas e dos modelos corporeados-situados.
Enfatizaremos o segundo tipo de modelo, cujo arcabouço está
mais afinado para a análise da (inter)ação;

c) na terceira seção, passaremos a discutir uma proposta sociocog-
nitiva – majoritariamente computacionalista – que toma o dis-
curso como elemento central para o conhecimento humano.
Trata-se do trabalho de van Dijk (2014);

d) na quarta seção, debateremos aspectos centrais dos modelos cor-
poreados, mostrando seus possíveis avanços e fragilidades. Ba-
sear-nos-emos em autores como Clark (1997), Bickhard (1998),
Nagel (2005), Anderson (2005), Svensoon e Ziemke (2005),
Semin e Smith (2008) e Lindblom (2015);

e) por fim, na quinta seção, procuraremos articular, ainda que de
forma sintética e genérica, os dois últimos modelos – assumindo,
portanto, uma perspectiva corporeada fraca/leve, que admite a
incorporação cerceada de estruturas computacionais – para a
compreensão das operações cognitivas que estruturam a língua
e o discurso. A fim de realizar tal tarefa, somaremos as contribui-
ções da Linguística Cognitiva (Lakoff, 1987; Talmy, 2000; Cro e
Cruse, 2004; Grady, 2005; Kövecses, 2010; Cro, 2012) e da Abor-
dagem Cognitiva dos Estudos Crítico-Discursivos (Hart, 2014;
Gonçalves-Segundo, 2014, 2016). 
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1. Sobre a relação entre discurso e representação 
Nos estudos críticos do discurso, a noção de representação ocupa

um papel significativo, uma vez que, nessa perspectiva, as ordens do dis-
curso são concebidas como constituídas de três componentes: os dis-
cursos, os gêneros e os estilos. Desses, os primeiros consistem em
modos sociossemióticos de representar a realidade, materializando as
representações sociais circulantes. Vejamos a definição de Fairclough
(2003, p. 124, tradução e destaques nossos) a respeito:

Eu entendo discursos como formas de representar aspectos do
mundo – os processos, as relações e as estruturas do mundo ma-
terial, do ‘mundo mental’ dos pensamentos, dos sentimentos e
das crenças e do mundo social. [...] Discursos diferentes são di-
ferentes perspectivas sobre o mundo e eles estão associados às di-
ferentes relações que as pessoas assumem em relação ao mundo,
o que, por sua vez, depende de suas posições no mundo, de suas
identidades pessoais e sociais e de suas relações sociais em face
de outras pessoas. Discursos não só representam o mundo como
ele é (ou melhor, como é visto que ele seja); eles também são pro-
jetivos, imaginários, representando mundos possíveis que são di-
ferentes do mundo real e que estão ligados a projetos de mudança
rumo a direções particulares. 

Van Leeuwen (2008), admitindo, por um lado, uma postura socio-
cognitivista e, por outro, bebendo em Foucault, também defende uma
associação entre discursos e representações, uma vez que os primeiros
são entendidos como “recursos para representar práticas sociais”. Ob-
servemos o excerto em que ele faz tal afirmação:

Como discursos são sociocognitivos, modos socialmente especí-
ficos de conhecer práticas sociais, eles podem ser, e são, usados
como recursos para representar práticas sociais em textos. Isso
significa que é possível reconstruir discursos por meio dos textos
que bebem deles. [...] Nas palavras de Foucault (1977: 125), dis-
cursos não envolvem apenas ‘um campo de objetos’, mas também
‘a definição de uma perspectiva legítima para um agente de co-
nhecimento’ em um dado contexto. Eles não só representam o
que está acontecendo, eles também avaliam os acontecimentos,
atribuindo-lhes propósito e justificando-os. Em muitos textos,
esses aspectos da representação tornam-se muito mais importan-
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tes que a representação da prática social em si mesma (van Leeu-
wen, 2008, p. 6, tradução e destaques nossos). 

Logo, a noção crítico-discursiva de representação que permeia a
obra desses dois importantes nomes da área está fortemente atrelada à
noção de perspectiva e de legitimidade, na medida em que discursos
promovem a legitimação de um modo de conceber a realidade, de com-
preender a relação entre as pessoas, de entender as práticas sociais e a
estrutura social, além do mundo físico e biológico, de forma que tais re-
presentações se tornam uma espécie de filtro que medeia a nossa per-
cepção e ação no mundo. Em consequência disso, o agente está sempre,
em alguma medida, estruturado por um conjunto de representações às
quais não se é possível escapar, embora seja possível combater. 

Nessa visão, por meio da atividade discursiva, as representações so-
ciais circulantes são instanciadas em textos, e os textos contêm traços
que nos permitem entrever as representações. Contudo, não se teoriza
acerca da forma e da natureza dessas representações, relegando tal faceta
a segundo plano – seriam as representações linguísticas, psicológicas,
sociais, psicossociais, cognitivas? Seriam elas abstrações de instâncias
concretas de uso linguístico – ou multimodal – que nos permitem de-
preender constantes, protótipos de comportamento ou caracterização?
Se sim, qual seu estatuto ontológico? Seria possível depreendê-las fora
da materialidade textual? Como nossa atividade linguístico-discursiva
seria, de fato, afetada por elas e de que maneira elas se formariam? É
possível pensarmos em um estatuto mental para essas representações?

Embora algumas dessas perguntas fujam, de fato, ao escopo de uma
teoria discursiva – caso da última indagação, por exemplo –, é inegável
admitir que o discurso consiste em um campo multi ou interdisciplinar
de estudos. Por conseguinte, torna-se relevante o diálogo com outras
ciências que busquem respostas para as questões anteriormente levan-
tadas para que não abramos mão de um aspecto importantíssimo que,
na área, comumente se ignora: além de seres sócio-históricos e semió-
ticos, somos seres biológicos e cognitivos, e é essa complexidade que
nos caracteriza. Se discursos semiotizam representações, se eles – e, por-
tanto, elas também – implicam perspectivas legítimas sobre a realidade,
que atividades mentais se processam na interpretação e na produção
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textual, de forma a instanciar representações ou abstrair, pelo discurso
do outro, tais formas de representação? Tal tipo de conhecimento pode
ser fundamental para entendermos que recursos linguísticos podem ser
mais persuasivos ou mais convincentes, mais sedutores ou mais repug-
nantes, mais conciliadores ou conflitivos, por exemplo. 

As Ciências Cognitivas ainda estão longe de oferecer respostas defi-
nitivas a esse respeito, mas já, há algumas décadas, vemos reflexões nessa
direção. Por conseguinte, a noção de representação é relevante objeto de
investigação nessa área, sendo considerada central no debate sobre a na-
tureza do pensamento, do conhecimento, do aprendizado e da ação. 

2. Sobre modelos cognitivos: as propostas de símbolos modais e
de símbolos amodais

A partir do momento em que saímos da realidade material da repre-
sentação, por sua discursivização e consequente textualização, para entrar-
mos no terreno cognitivo, a primeira pergunta relevante passar a ser a
configuração da representação. Aquilo de que se poderia abstrair em uma
perspectiva discursiva torna-se objeto-chave para as Ciências Cognitivas. 

Predominam, atualmente, dois modelos bem distintos, muito em-
bora alguns autores, como Nagel (2005), trabalhem para uma possível
articulação. Trata-se dos modelos formalistas ou computacionalistas e
dos modelos corporeados ou situados2. No campo da linguagem, o Ge-
rativismo chomskyano é o representante mais famoso da primeira pers-
pectiva; e a Linguística Cognitiva, da segunda – muito embora esta
última se valha de inúmeras noções amodais também, como a de frame.

Grosso modo3, em modelos amodais, estados perceptuais geram um
padrão de ativação neuronal, que são “traduzidos” para um sistema ar-

2 Embora estejamos nos referindo a modelos corporeados ou situados, não desejamos, de forma
alguma, usar os dois termos como sinônimos. Há muita discussão a esse respeito, com autores
que tecem linhas claras entre cognição situada e corporeada, por um lado, e autores que as
veem como um mesmo paradigma. Há, obviamente, aqueles que não veem igualdades, mas
diálogos e sobreposições, com as devidas especificidades de cada modelo. Trata-se da posição
que assumimos. Contudo, não faremos tais distinções neste trabalho. Para detalhes sobre essa
discussão, ver Lindblom (2015). 

3 Para maiores detalhes, ler o excelente artigo de Barsalou (1999), Perceptual Symbol Systems.
Trata-se de texto clássico sobre o assunto, que embasa a síntese aqui realizada. 
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bitrário de símbolos – seja pelos traços propostos em modelos forma-
listas clássicos ou por redes semânticas/frames, típicos de perspectivas
sociocognitivas ou da própria Linguística Cognitiva. Linguagem, pen-
samento e memória articulam-se a partir desse novo sistema represen-
tacional. Já em modelos modais, os estados perceptuais que geram um
dado padrão de ativação neuronal são extraídos para um sistema ana-
lógico de símbolos – os casos mais famosos são os esquemas imagéticos,
propostos por teorias cognitivas corporeadas/corpóreas e pela Linguís-
tica Cognitiva, e os símbolos perceptuais, que se organizam em simula-
dores. Linguagem, pensamento e memória articulam-se a partir desse
sistema, análogo à – mas abstraído da e esquematizado a partir da – ex-
periência concreta.

Modelos corporeados visam a responder, por um lado, à complexa
lacuna existente entre estados físicos associados a padrões de ativação
neuronal e os processos cognitivos como um todo e, por outro, a uma
série de estudos em Neurociências – Glenberg (2008) cita inúmeros –
que mostram a ativação cerebral de sistemas sensório-motores para in-
terpretação de orações que, envolvem, por exemplo, verbos de movi-
mento ou atividades manuais4. 

Para tais modelos, a cognição é orientada para o controle adaptativo
da ação (Semin e Smith, 2008) – diferente do que ocorre em modelos
computacionalistas, que preconizam explicar a constituição do pensa-
mento abstrato, a geração de inferências, o processamento de relações
tipo-ocorrência (type-token) e a categorização, abstraindo, muitas vezes,
da ancoragem biológica de tais processos. Uma das consequências disso
é a visão da atividade perceptual e motora como simples mecanismos
de input e de output da atividade cognitiva. Nos modelos corporeados,
por sua vez, percepção, ação, afeição e movimentação são recrutados,
de forma complexa e interativa, na atividade cognitiva, conforme expo-
remos pormenorizadamente na seção 4. 

4 Um outro caso, análogo ao que citamos, pode ser observado no artigo de Mason & Just (2016).
Neste trabalho, os autores mostram que nosso aprendizado de conceitos abstratos de Física
decorre de um redirecionamento de estruturas neuronais originalmente usadas para tarefas
cotidianas. Assim, entender a noção de gravidade, por exemplo, envolve o recrutamento de
sistemas cerebrais ligados à visualização de movimento causado. 
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Por ora, então, vale mencionar que os modelos partem de diferentes
unidades cognitivas, tendo, portanto, distintas concepções de represen-
tação. Representações constituem-se em conjuntos de traços de uma
linguagem do pensamento? Consistem em abstrações e esquemas de ex-
periência sensório-motora geradas por padrões de ativação neuronal si-
milares que engendram simulações próximas e coesas sobre um dado
objeto de concepção, que podem ser metaforizadas para a compreensão
de realidades complexas, mais abstratas, que extrapolam a ancoragem
físico-espacial de partida – como defendem Lakoff e Johnson (1980),
por exemplo? Ou ainda configuram-se em redes associativas que consi-
deram elementos multimodais, tentando conciliar o corpóreo e o com-
putacional, por exemplo?

O fato é que, por enquanto, para explicar a atividade discursiva, apa-
rentemente, nenhum dos modelos isolados é suficiente, especialmente,
pela tendência de ambos em valorizar a experiência individual em de-
trimento da estruturação sócio-histórica e cultural. Os modelos socio-
cognitivos e de corporeamento social tentarão suprir tal lacuna, e a
linguagem consistirá em objeto fundamental dessas novas abordagens.
Iniciaremos a discussão pelo modelo de van Dijk (2014), que alia Psi-
cologia Social, Estudos Discursivos e Linguística para um modelo de
conhecimento natural humano de base majoritariamente computacio-
nalista5 e social.

5 Embora o modelo van dijkiano tenha bases computacionalistas, especialmente por
considerar como unidade fundamental a crença e por propor noções como modelo
mental, ideologia e atitude, claramente não corporeadas, ainda que calcadas na ex-
periência e fortemente atreladas à interação – o que dá ao modelo um teor situado
também –, não podemos creditar ao autor um posicionamento computacionalista
forte, como se vê na literatura gerativa, por exemplo, ou na Semântica Formal. Além
disso, deve-se destacar que o autor reserva, em seu modelo, um espaço para a per-
cepção e para a multimodalidade no gerenciamento do conhecimento na interação,
o que permite pontes – tênues, mas existentes – com abordagens corporeadas.
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3. A Teoria do Conhecimento natural: o modelo sociocognitivo
de Teun van Dijk 

A abordagem sociocognitiva de van Dijk (2014) busca teorizar acerca
do caráter social do conhecimento de fundo necessário tanto para a pro-
dução quanto para a interpretação discursiva e, assim, compreender a
dinâmica da reprodução social (integração, interação e comunicação so-
ciais). A proposta integra aspectos da Psicologia Cognitiva, da Psicologia
Social, da Sociologia, da Linguística e dos Estudos Discursivos. 

A noção central do modelo consiste na crença, entendida como uma
atitude mental diante de um estado de coisas, representada em termos
de modelos mentais e expressas, linguisticamente, por meio de propo-
sições. Modelos mentais, por sua vez, são entendidos como “construções
e representações mentais subjetivas [dinâmicas] de (experiências de) si-
tuações” (van Dijk, 2014: 24, colchetes nossos), estruturados em redes
que comportam aspectos multimodais e situados na memória episódica.
Em termos discursivos, são relevantes dois tipos de modelos mentais: os
situacionais, que regulam o processamento semântico do texto, defi-
nindo coerência local e global; e os contextuais, que gerenciam o Com-
mon Ground entre os participantes, definindo a pertinência pragmática. 

É, contudo, a noção de conhecimento que permite um elo mais in-
tenso com o discursivo. Para o autor, o conhecimento consiste em uma
crença social compartilhada por uma comunidade epistêmica e justifi-
cada por critérios variáveis de credibilidade, ancorados sócio-histórica
e culturalmente. Ele é organizado a partir da generalização e da esque-
matização de modelos mentais via recorrência experiencial e, principal-
mente, via distribuição discursiva, integrando, assim, a memória
semântica. Por conseguinte, o conhecimento consiste tanto na condição
quanto na consequência do discurso.

A partir dessa noção geral, van Dijk (2014) propõe abordar cogni-
tivamente dois conceitos importantes que entrecortam – em maior ou
menor grau – diversas áreas de conhecimento, como a Psicologia Social,
os Estudos Discursivos, as Ciências da Cognição e a Sociologia: a atitude
e a ideologia. Expomos, na sequência, uma síntese das características
dessas duas formas de conhecimento e uma figura que permite conceber
a relação entre os principais construtos teóricos que apresentamos: 
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Quadro 1. Caracterização de atitudes e ideologias

Atitudes
          a.    são formas de crença social;
          b.    são organizadas por esquemas gerais;
          c.    são baseadas no conhecimento socialmente partilhado;
          d.    são usualmente polarizadas;
          e.    têm formato de script;
          f.     são avaliativas, baseadas nos valores e normas compartilhados socialmente.

ideologias
          a.    são crenças sociais partilhadas por grupos; 
          b.    são organizadas esquematicamente, definindo (em relação aos membros

do grupo):
                 i. Identidade (quem somos, quem pertence a esse grupo);
                 ii. Ação (o que fazemos e o que devemos fazer);
                 iii. Objetivos (por que fazemos isso, por que estamos juntos, qual a finali-

dade do que fazemos);
                   iv. Normas e valores (o que é bom ou ruim para nós, o que é permitido ou não);
                 v. Grupos de referências (quem são os aliados e os inimigos);
                 vi. Recursos (que recursos temos disponíveis e quais devemos reproduzir).
          c.    são adquiridas e reproduzidas discursivamente;
          d.    não são estruturas adquiridas com exclusividade por cada indivíduo; dito

de outro modo, cada indivíduo é membro de diversos grupos ideológicos;
          e.    influenciam nossos discurso e nossas práticas, mas não os determinam,

pois nossos modelos mentais de práticas sociais são controlados por várias
formas de representação social e pessoal. 

103

REFLExõES SOBRE A NOçãO DE REPRESENTAçãO: DAS CIêNCIAS COGNITIVAS PARA OS ESTUDOS DISCURSIVOS

Quadro 2. Sistemas de crença social 

Modelos mentais pessoais de situações específicas

Atitudes sociais e de grupo

Ideologias de grupo

Conhecimento sociocultural geral

Critérios de 
conhecimento sociocultural

Normas e valores
Socioculturais

Memória Semântica

Memória episódica

Fonte: elaboração do autor, adaptado de Van Dijk (2014, p. 96)



Logo, podemos concluir que o modelo sociocognitivo de van Dijk
(2014) busca vencer o individualismo (formal ou experencialista) dos
modelos anteriores, focando nas relações entre o social, o cognitivo e o
linguístico-discursivo, o que, de fato, representa avanços significativos.
Além disso, o autor busca dar estatuto cognitivo a fenômenos sociais,
como a ideologia, sem – com isso – negar-lhes a materialidade nas prá-
ticas sociais e discursivas, integrando o que é da ordem da estruturação
ao que é da ordem do dinamismo interacional. 

Contudo, trata-se de um modelo que põe em segundo plano – ainda
que não ignore – a dimensão da ação propriamente dita, tornando se-
cundários elementos relevantes de caráter multimodal e perceptual que
são essenciais para o processamento situado do discurso e, portanto,
para o conhecimento. Ademais, mesmo sendo o discurso aspecto central
do modelo, não se propõe – nem se assume ou se vincula a – uma de-
terminada concepção de linguagem que possa apresentar compatibili-
dades com o modelo; nesse sentido, a abordagem não incorpora nem o
formalismo gerativista, nem o corporeamento simples da Linguística
Cognitiva. Assim, permanece uma incógnita acerca da forma como o
microlinguístico se relaciona aos modelos mentais. 

As abordagens de corporeamento social buscarão dar atenção a as-
pectos aqui negligenciados, como a dimensão acional e o papel do micro-
linguístico na formação das representações. Contudo, não trazem, ainda
de forma nítida, considerações relevantes acerca do estatuto cognitivo de
fenômenos como a ideologia, atentando-se muito mais ao dinamismo in-
teracional que a estruturação sócio-histórica. 

4. Sobre representação e corporeamento social
Em Lindblom (2015, p. 13, tradução nossa), temos a definição que

consideramos mais abrangente do que significa adotar uma posição (so-
cialmente) corporeada de cognição:

[...] a cognição corporeada inclui a pessoa que representa o corpo,
todos os tipos de ação física e social, assim como os significados
resultantes de ações. A mente humana e o self são relacionais por
natureza. Eles desenvolvem-se pela emergência de interações so-
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ciais, e esses processos podem ser entendidos somente à luz das
oportunidades e das coerções de mecanismos corpóreos e de pa-
drões dinâmicos de ação corporeada, que são em si cognitivos –
tendo papéis cruciais na moldagem e no compartilhamento das
experiências subjetivas humanas de seu corpo agente. Assim, o
estabelecimento da mente social e do self é um ato social e, para
guiar-se, o ser humano deve considerar como os outros vão agir
e reagir em resposta às suas próprias ações, para as quais as esferas
socioculturais funcionarão como suportes para a cognição de
nível mais elevado. Isso significa que os ambientes físico, material,
social e cultural são partes de um sistema cognitivo estendido.

A posição da autora difere substancialmente das primeiras formu-
lações sobre cognição corporeada, que largamente ignoravam as esferas
socioculturais e sua importância na agência humana. Ação é o termo
central aqui e, nesse sentido, o linguístico e o discursivo serão compreen-
didos a partir do seu papel na dinâmica (inter)acional humana, bus-
cando sempre considerar a ancoragem biológica e social do
comportamento verbal. Em consequência disso, há diferenças significa-
tivas de concepção sobre a origem, a natureza e a função das represen-
tações mentais, se compararmos aos modelos computacionalistas, que
enfatizam o pensamento abstrato como fim6. 

Em primeiro lugar, as representações são entendidas como emer-
gentes da ação e da interação e não apenas do processamento de inputs,
o que implica afastar-se da ideia de que a percepção envolve apenas a
“recepção passiva de qualidades abstratas do ambiente”, mas de que se
trata de uma “ferramenta para exploração”, envolvida primariamente na
“detecção de oportunidades para a ação” (Anderson, 2005, p. 2). Em
consequência disso, o objetivo da representação não pode ser a projeção
acurada do mundo externo (Nagel, 2005); elas seriam, sim, responsáveis
pelas transformações sensório-motoras adequadas para a instanciação
de um comportamento funcionalmente adequado.

Em segundo lugar, os componentes das representações deixam de
ser vistos como estáveis, duradouros e discretos, passando a ser enten-

6 Para discussões mais detidas sobre representações em perspectiva corporeada – passando por
diversos modelos – e suas possíveis distinções em relação às concepções computacionais de
representação, ver Bickhard (1998), Anderson (2005), Nagel (2005), Clark (1997) e Svensson
e Ziemke (2005).
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didos como dinâmicos, variáveis, derivados da experiência. Em modelos
de corporeamento simples – ou seja, que admitem noções computacio-
nais mínimas, constrangidas por considerações corpóreas de caráter
sensório-motor e pela neurofisiologia cerebral –, propõe-se que tais re-
presentações seriam organizadas em redes associativas com uma ten-
dência à abstração, considerando tipos prototípicos e centrais e
possibilidades marginais e periféricas7. 

Em terceiro lugar, modelos corporeados reconhecem que represen-
tações são distribuídas entre indivíduos por meio do discurso, que con-
siste em uma das suas principais formas de transmissão. Nesse sentido,
destacam a importância dos textos, considerando toda a multissemiose
envolvida.

Em quarto lugar, muitos autores propõem que as representações
possam envolver simulações: “a ideia básica é que as estruturas neurais
que são responsáveis por percepção e ação, ou seja, com a interação di-
reta com o mundo, são também reativadas e usadas em várias tarefas
cognitivas, como imaginação, raciocínio e linguagem” (Svensson e
Ziemke, 2005, p. 2118). 

Talvez um dos “calcanhares de Aquiles” de uma perspectiva corpo-
reada seja explicar o raciocínio complexo, a argumentação, o pensa-
mento abstrato. Por um lado, é relativamente mais simples de explicar
– e até mais fácil de investigar experimentalmente – que enunciados
com ações tipicamente físicas, como chutar, agarrar, mastigar possam
ser compreendidas tendo por base uma simulação atenuada – dizemos
atenuada, dado que não praticamos a ação propriamente dita ao pro-
duzi-la ou interpretá-la linguisticamente – de base sensório-motora do
conteúdo proposicional; mas o que dizer, por exemplo, da linguagem
acadêmico-científica que permeia este artigo? O que estaria sendo si-
mulado aqui? 

Uma das propostas é que as metáforas conceptuais executariam tal
ponte, conforme insinuamos na seção 2. Metáforas conceptuais – origi-

7 Cabe fazermos uma grande ressalva neste ponto. Algumas abordagens corporeadas radicais,
baseadas em sistemas complexos (Chemero, 2009), evitam falar em praticamente quaisquer
formas de organização conceptual internalizada, seja em forma de traços, seja em forma de
redes associativas; em outros termos, rejeita-se a noção de representação como um todo. Não
debateremos tais perspectivas neste artigo. 
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nalmente concebidas por Lakoff e Johnson (1980) – são projeções entre
domínios de conhecimento em que um conjunto-fonte de representa-
ções, de natureza, em geral, “corporeada”, envolvendo possíveis simula-
ções de ordem físico-espacial, motora, sensorial, estrutura nossa
compreensão de um conjunto-alvo de objetos de concepção mais abs-
tratos, de forma que a imagética da fonte passa a ser transferida ao alvo.
Assim, conceitos abstratos como dificuldade poderiam ser compreendi-
dos por meio de experiências de sensório-motoras, como peso, das quais
deriva a metáfora DIFICULDADE É PESO8. Assim, nossa experiência com
peso – domínio-fonte – estaria estruturando nossa forma de conceber
a dificuldade/facilidade – domínio-alvo – de forma que leve seria fácil
e difícil seria pesado9.

Não devemos, a partir disso, contudo, crer que a abordagem retorna
a um biologismo exacerbado – inicialmente, sim; não mais. É de caráter
cultural a projeção realizada entre domínios-fonte e domínios-alvo em
diferentes comunidades epistêmicas e linguísticas, de forma que a pró-
pria projeção acima, que funciona bem no Português Brasileiro, pode
não existir em outras línguas e culturas. 

Isso posto, passamos, na próxima seção, a refletir acerca das possi-
bilidades de diálogo entre modelos sociocognitivos e modelos corpo-
reados de orientação social no âmbito dos estudos discursivo-textuais.

5. Articulando corporeamento, distribuição social, linguagem e
discurso

Vimos, portanto, que modelos corporeados enfatizam, por um lado,
o recrutamento do aparato encefálico sensório-motor para a produção e
para a interpretação linguístico-discursiva e, por outro, a integração entre
percepção, cognição, afeição no que se refere à ação humana, seja online
(situada) ou off-line. Também discutimos como os modelos sociocogni-
tivos que envolvem discurso e conhecimento buscam, por meio de cons-
trutos teóricos como modelos mentais, conhecimento e ideologia – apenas

8 Metáforas conceptuais são representadas por meio da fórmula DOMíNIO-ALVO É DOMíNIO-FONTE.
9 Para um debate mais amplo sobre a relação entre metáforas conceptuais e conceitos, por um

lado, e sobre outras propostas para lidar com a abstração a partir de modelos corporeados,
por outro, ver Gibbs (2005). 
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para citar alguns – dar conta, em termos cognitivos, de dois aspectos fun-
damentais da atividade comunicativa humana: o dinamismo interacional
de teor centrífugo e a estruturação sócio-histórica de teor centrípeto. 

Na Linguística Cognitiva, tem havido uma recente preocupação em
termos de criar um modelo que seja, simultaneamente, biológica e so-
cialmente plausível – embora devamos conceder que, em termos da in-
corporação do social e do cultural, o modelo ainda engatinha. Nessa
perspectiva, que compatibiliza propostas corporeadas e computaciona-
listas – o chamado corporeamento simples a que Clark (1999) faz refe-
rência –, os pesquisadores assumem uma visão fluida da linguagem, não
modularizada, que considera a integração intersistêmica defendida nos
modelos corporeados, de forma a propor o recrutamento de processos
cognitivos outros para a estruturação gramatical e para o uso em con-
textos reais de interação. Assim, o estudo da linguagem não é desvincu-
lado dos estudos sobre atenção, memória, perspectivação, categorização,
empatia, emoção, assim como das pesquisas ligadas ao sensório-motor,
com especial atenção ao visual, ao auditivo, ao gestual, etc. Concomi-
tantemente, a perspectiva tem buscado cada vez mais incorporar a es-
sencial ancoragem sócio-histórica e cultural do uso linguístico e sua
importância na produção e na interpretação de textos, assim como da
própria configuração gramatical. 

O caminho para o diálogo entre o cognitivo e o discursivo, que per-
passa o refinamento da plausibilidade interpretativa das inferências da
análise discursiva, certamente requisita a superação da velha dicotomia
natureza x cultura (nature vs. nurture), buscando alguma noção que nos
permita estabelecer uma conexão entre campos aparentemente tão dís-
pares de conhecimento, com longa tradição até de conflito. O conceito
que nos parece o melhor candidato para tal é o de experiência.

Para Cro (2012, p. 13), experiência diz respeito “a algum aspecto
do mundo real, ou, de forma mais precisa, à apreensão humana desse
aspecto”. Tal apreensão envolve a atividade dinâmica de funções corpó-
reas de caráter bioquímico, neurológico e sensório-motor que emergem
na interação do corpo vivo com o mundo físico e material, social e cul-
tural. Dessa complexa relação, emergem padrões de ação corporeada
que criam, mantêm e sustentam o nosso conhecimento e a nossa capa-
cidade de significação.
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Logo, a nossa experiência sobre a realidade – seja ela externa ou in-
terna – é tipicamente multimodal e intrinsecamente ancorada no socio-
cultural. Decorre de tal premissa a visão de que as unidades linguísticas
consistem em pontos de acesso ao conhecimento de fundo (enciclopé-
dico, partilhado, biográfico, imagético-esquemático), em instruções par-
ciais que guiam nossa atenção tanto a dadas categorias e referentes
quanto a dadas formas de relacioná-los. Concebida como uma grande
rede conectada a outros sistemas cognitivos, as construções linguísticas
ativam simulações que, por sua vez, recrutam, ativam e reativam a me-
mória, as emoções, a empatia e as estruturas do conhecimento de fundo
que permitem a geração das inferências necessárias tanto para a produ-
ção quanto para a interpretação discursivas10. 

É especialmente em relação ao conhecimento de fundo – termo ge-
nérico que abriga as diferentes formas de representação – que ocorrem
as divisões, conforme este artigo já permitiu entrever. Para Hart (2014),
este seria formado por esquemas imagéticos, frames e metáforas con-
ceptuais; contudo, poderíamos incluir aqui, como o faz Van Dijk (2014),
noções como modelos mentais, atitudes e ideologias. O fato é que não
há consenso sobre seus componentes nem intermodelos – como era de
se esperar – nem intramodelos. Uma noção, como frame, tem inúmeras
concepções mesmo no seio da Linguística Cognitiva, como bem mostra
Cienki (2007). Contudo, podemos afirmar que tal conhecimento é cons-
titutivo das práticas linguageiras e é recrutado sempre, seja na produção,
seja na interpretação. 

Assim, a esse processo cognitivo dinâmico envolvido na construção
de sentido pelo produtor e em sua reconstrução pelo ouvinte denomina-
mos conceptualização. À estruturação semântica da experiência materia-
lizada no enunciado nomeamos perspectivação conceptual (construal).11

10 Ressaltamos que o aparato da Linguística Cognitiva parece estar mais voltado ao processo de
interpretação que o de produção. De fato, suas categorias permitem maior potencial de infe-
rência ao analista para que reflita sobre a forma como o microlinguístico está sendo simulado
e interpretado, permitindo hipotetizar acerca dos processos cognitivos inconscientes respon-
sáveis pela reconstrução do sentido. Por tal razão, trata-se de perspectiva que vem sendo cada
vez mais utilizada por analistas críticos do discurso, que costumam destacar a importância
do microlinguístico como ponto de tensão entre hegemonia e resistência sociossemióticas. 

11 Alguns autores, como Cro (2012), concebem conceptualização e construal como sinônimos. 
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Em princípio, de acordo com Cro (2012), há múltiplas perspecti-
vações conceptuais alternativas disponíveis para uma experiência, de
forma que o falante deve “escolher12” entre uma e outra para a sua for-
mulação, o que depende, dentre outros fatores, do contexto – ou das con-
dições de produção, valendo-nos de uma noção associada mais
intimamente aos estudos discursivos. Em primeiro lugar, “a perspectiva-
ção conceptual serve AOS OBJETIVOS DOS INTERLOCUTORES NO DISCURSO”;
em segundo lugar, “a NATUREZA DA REALIDADE limita a perspectivação con-
ceptual ou, ao menos, favorece algumas perspectivações conceptuais em
detrimento de outras”; e, por fim, “perspectivações conceptuais associa-
das a um item lexical também são limitados por CONVENçõES CULTURAIS

de uma comunidade de fala” (Cro, 2012, p. 18, itálicos nossos, versalete
do autor). Em uma perspectiva discursiva, contudo, além dos fatores
mencionados, interessa-nos pensar em que medida a ideologia favorece
determinadas perspectivações e em que medida ela é sustentada e repro-
duzida por elas ou ainda de que forma ela é confrontada e transformada
por perspectivações alternativas, índices da emergência de resistência.
Em outros termos, é importante questionarmo-nos acerca do caráter
sócio-histórico e cultural de padrões de perspectivação conceptual.

Hart (2014) propõe uma tipologia de operações de perspectivação
conceptual que relaciona estratégias discursivas a sistemas cognitivos,
o que permite uma análise fina, cognitivamente plausível, do microlin-
guístico, embora devamos ressalvar que sua proposta ainda está em ela-
boração e muito deve ser estudado e refinado em seu modelo. Em
termos cognitivos, o autor, baseado em Cro e Cruse (2004), propõe
tratar das possibilidades linguísticas de: 

1. estruturar a esquematização dos eventos – o que se relaciona,
justamente, aos esquemas imagéticos, ou seja, às abstrações de
nossas experiências sensório-motoras, derivadas de simulações
originárias da ativação cerebral atenuada desses sistemas; 

2. direcionar a atenção, o que, em seu modelo, também se vin-
cula à visualidade, tendo em vista que se enfoca a granulari-
dade das categorias e das referências, o quadro de visualização

12 Embora seja o verbo escolhido pelo autor – as aspas são por nossa conta –, ele mesmo ressalva
que a questão não é tão simples assim e que não resulta de processo de simples escolha. 
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das cenas semanticamente estruturas, bem como o foco assu-
mido naquele construal; 

3. comparar experiências e conjuntos estruturados de conheci-
mento, por meio da categorização e da metaforização; e 

4. perspectivar as cenas, por meio de recursos dêiticos e pela
manipulação de pontos de vista, o que inclui atividades de
aproximação ou distanciamento social, espacial, temporal,
epistêmico e axiológico entre os objetos-do-discurso, por um
lado, e entre esses e o self, por outro. 

Tais operações permitem um olhar corporeado para o microlinguís-
tico, a partir do qual podemos teorizar acerca das interpretações e das
simulações prováveis, o que, em um modelo sociocognitivo, como o de
van Dijk (2014), representaria uma espécie de input para a formação de
modelos mentais. Logo, uma abordagem conciliatória dos modelos per-
mitiria refinar, por um lado, a relação entre a formação de modelos men-
tais e a estruturação linguístico-discursiva e, por outro, a relação entre
ideologias e atitudes em face dos modos preferenciais de conceptuali-
zação de cenas. 

Conhecer, de forma cada vez mais acurada, esses processos é, por-
tanto, relevante para um entendimento mais fino das atividades de pro-
dução, distribuição, consumo e interpretação discursivas, o que
requisitará uma abertura, cada vez maior, para a multi e/ou para a in-
terdisciplinaridade. 

Considerações finais
Nosso objetivo, com este trabalho, foi discutir acerca da noção de

representação nos estudos discursivos e cognitivos, buscando refletir
sobre as possibilidades de incorporar os avanços oriundos das Ciências
Cognitivas à Linguística e aos Estudos Discursivos. Finda esta tarefa –
hercúlea, por um lado, e não exaustiva, por outro –, cremos que pode-
mos destacar quatro aspectos:

A noção de representação, nos estudos discursivos, em geral, pres-
cinde de uma sustentação de base cognitiva – há, atualmente, esforços
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no sentido de suprir tal lacuna seja por modelos computacionais-amo-
dais, seja por modelos corporeados-modais, em geral de base sociocog-
nitiva. Este artigo apresenta um desses esforços.

As propostas ligadas à cognição corporeada, social ou não, podem
suscitar a elaboração de categorias de análise que considerem a modali-
dade dos símbolos cognitivos – esquemas imagéticos –, podendo, assim,
ampliar o teor explicativo das análises discursivas, em especial, no que
tange às possibilidades interpretativas e à emergência de atitudes.

As propostas sociocognitivas permitem compreender, de modo
mais refinado, a complexa relação entre o sócio-histórico (estruturação)
e o coletivo, por um lado, e entre o interacional e o individual, por outro,
mobilizando categorias cognitivas distintas para dar conta de tais rela-
ções. Ademais, tais abordagens também enfatizam o importante papel
do discurso na geração e na transmissão de conhecimento, estando, em
sua origem, já mais afinadas aos avanços dos estudos sobre linguagem. 

Considerando o caráter multimodal da cognição, urge intensificar-
mos nossos conhecimentos acerca de outras semioses que colaboram, com
a língua, na construção do sentido, inclusive refletindo acerca de formas
de apropriação dos conhecimentos sobre essas semioses para revermos,
repensarmos e talvez reelaborarmos nossas concepções linguísticas.
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TExTO, DiSCUrSO, iDEOlOgiA

Luís Fernando Bulhões Figueira*

introdução
Para falar acerca das concepções de texto e discurso na análise da

argumentação, situaremos primeiramente o lugar teórico do qual enun-
ciamos, para, em seguida, estabelecermos um recorte em meio a uma
temática de tamanha amplitude. Situamo-nos no campo da Análise do
Discurso (AD) dita de “linha francesa”, mais especificamente numa fi-
liação materialista à proposta teórica de Michel Pêcheux.

Nesse sentido, é incontornável o fato de que a perspectiva teórica
em que nos inscrevemos determina o olhar que podemos lançar para os
objetos de conhecimento ora em questão, as noções de texto, discurso e
argumentação.

Sabemos, com Althusser, que

[...] a ciência [...] só pode colocar um problema sobre o terreno e
no horizonte de uma estrutura teórica definida, que constitui a
condição de possibilidade definida absoluta, e portanto, a deter-
minação absoluta das formas de posição de todo problema, em um
momento considerado da ciência (Althusser, 1996 [1965], p.19).

Assim, ao nos debruçarmos sobre as noções anteriormente referidas,
somos inevitavelmente levados a considerar sua necessária relação com
outra noção, central para a análise materialista do discurso: a ideologia.

Pretendemos, pois, apresentar aqui alguns modos pelos quais
podem ser concebidas as noções de texto e discurso na perspectiva teó-
rica materialista, em que a noção de ideologia incide como um elemento
constitutivo, isto é, de maneira necessária e, portanto, não contingente.
Em seguida, buscaremos refletir sobre os desdobramentos que o modo

* Professor Adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo. Membro do Programa de Pós-
Graduação em Linguística da UFES e líder do Grupo de Estudos sobre Discurso e Ideologia
(GRUDI/CNPq).
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de conceber tais noções implica para análise da argumentação em nossa
perspectiva teórica.

Feita essa reflexão, tentaremos esclarecer as razões pelas quais nos
recusamos a adotar uma posição pragmatista no estudo da argumenta-
ção. Mas, ao mesmo tempo, indicaremos os motivos pelos quais enten-
demos que o questionamento ao pragmatismo não deve resultar em uma
postura cético-niilista diante das (im)possibilidades do efeito de argu-
mentação.

1. Concepções de texto

Uma primeira maneira de conceber o texto, na perspectiva mate-
rialista do discurso, é entendê-lo como superfície linguística. Segundo
Pêcheux e Fuchs: “Superfície linguística será entendida no sentido de
sequência oral ou escrita de dimensão variável, em geral superior à frase.
Trata-se aí de um ‘discurso’ concreto, isto é, do objeto empírico [...]” (Pê-
cheux e Fuchs, 1975, p. 24). Nesse fragmento, podemos verificar que o
texto é concebido como a contraparte empírica do discurso, equivale aí
à sua dimensão concreta.

Noutros momentos, a ideia de texto é associada à nomenclatura “su-
perfície discursiva”, a qual é contraposta à concepção de discurso, que
equivale ao processo social de produção de sentidos. Nessa acepção, o
texto é compreendido como “vestígio do processo de produção” do dis-
curso (Pêcheux, 1997a [1969], p. 94). Desse modo, o texto seria visto
como um conjunto de traços deixados pelo processo discursivo, e que
constitui a materialidade linguística de tal processo.

Para Mainguenau, a superfície discursiva é concebida como “con-
junto de enunciados produzidos de acordo com “um sistema de restri-
ções de boa formação semântica (a formação discursiva)” (Maingueneau,
2005, p. 20). A superfície discursiva, ou o texto, é então pensada como
a materialização do processo discursivo, processo que não é exclusiva-
mente linguístico, mas também histórico-ideológico, materialização essa
que se realiza mediante um conjunto (ou uma dispersão) de enunciados
efetivamente produzidos, concretos, empíricos.
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Podemos também conceber o texto na AD como equivalente ao
conceito foucaultiano de enunciado, em que este é pensado como a “uni-
dade elementar” ou o “átomo do discurso” (Foucault, 2005, p. 90). Nessa
acepção, o enunciado apresenta as características de possuir uma exis-
tência material e simbólica (não apenas linguística), estar sempre asso-
ciado a posições de sujeito e existir ao modo de um “nó em uma rede”,
isto é, de fazer parte de um jogo enunciativo em que o enunciado está
sempre relacionado a outros enunciados, que povoam suas margens,
seja no campo de memória, na co-ocorrência e concorrência do pre-
sente, seja na virtualidade e potencialidade de enunciados futuros.

A ideia de que o enunciado é um nó em uma rede é fundamental
para a AD, na medida em que o discurso é concebido como um processo
histórico e a análise de toda e qualquer materialidade textual supõe a
necessidade de estabelecer relacões entre um texto e outros textos que
fazem parte dessa rede de relações discursivas. Conforme Pêcheux e
Fuchs (1975, p. 14), o dispositivo da AD “exclui fundamentalmente a
ideia mesma da análise semântica de um texto”.

À ideia de texto, vincula-se outra noção proposta na teoria do dis-
curso, a de intradiscurso, entendido como o “fio do discurso” ou o “dis-
curso de um sujeito”, isto é, aquilo que se mostra e se passa por
materialidade linguístico-enunciativa individual, na qual se pode ob-
servar “o funcionamento do discurso com relação a si mesmo (o que eu
digo agora, com relação ao que eu disse antes e ao que eu direi depois)”
(Pêcheux, 1997b, p. 166). Para a teoria pecheuxtiana, é imprescindível
proceder à análise do intradiscurso mediante as relações que se estabe-
lecem com o interdiscurso, entendido aí como o “todo complexo com
dominante das formações discursivas”.

Por fim, apresentamos outro modo de conceber a superfície textual
no viés materialista do discurso, por meio da noção de materialidade
discursiva. Conforme Pêcheux (1981, p.15):

A questão teórica das materialidades discursivas surge precisa-
mente disso que, entre a história, a língua e o inconsciente, resulta
como heterogeneidade irredutível: uma repetição incessante de
falas ouvidas, relatadas ou transcritas, uma proliferação de escri-
tos que citam falas, e outros escritos.
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Desse modo, a noção de materialidade discursiva incorpora a in-
dissociabilidade constitutiva da história, da língua(gem) e do incons-
ciente no objeto de estudo da perspectiva discursiva pecheuxtiana.

2. Concepções de discurso
Ao abordarmos as diferentes maneiras pelas quais se pode conceber

a noção de texto na AD, percebemos como é inevitável fazer comparações,
estabelecer distinções, produzir contrastes com a noção de discurso. Texto
e discurso são noções muito próximas, e que, em algumas perspectivas
teóricas, podem até se confundir; por isso mesmo é tão difícil separá-las
e se torna inevitável conceber cada noção por meio da remissão à outra.

Em que pese as menções já feitas anteriormente à noção de discurso,
detalharemos um pouco mais agora, tanto quanto nos permitem os li-
mites desse espaço, a maneira como concebemos o objeto de estudo
desse campo do saber.

Entendemos que o discurso pode ser pensado sob dois aspectos di-
ferentes, porém correlatos. Pode-se conceber o discurso enquanto pro-
cesso de produção de sentidos ou como a resultante desse processo, isto
é, o discurso como efeito de sentidos entre interlocutores.

Qualquer um desses aspectos exclui conceber o discurso como si-
nônimo de texto, isto é, como materialidade linguística, ou como língua
em uso, sinônimo da “parole” saussureana, ou mesmo numa acepção
benvenisteana, em que o discurso é tomado como “a linguagem posta
em ação” (Benveniste, 1988, p. 284).

A esse respeito, Pêcheux e Fuchs afirmam:

“O primeiro [erro] consiste em confundir discurso e fala (no sen-
tido saussureano): o discurso seria então a realização em atos ver-
bais da liberdade subjetiva “escapando ao sistema” (da língua).
Contra essa interpretação nós reafirmamos que a teoria do dis-
curso e os procedimentos que ela engaja não poderiam se identi-
ficar com uma “linguística da fala” (Pêcheux e Fuchs, 1975, p. 22).

Se o discurso não é o mero uso da língua nem da linguagem posta
em funcionamento, é visto como um processo, que se materializa nas
realizações textuais, mas também as transcende.
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Na época em que Pêcheux e o grupo de pesquisadores a ele asso-
ciado constroem a proposta de uma semântica discursiva, existia a pos-
sibilidade de haver certa confusão entre o discurso tal como eles o
propunham, um novo objeto de conhecimento, e a noção de discurso
já presente à época nos estudos linguísticos, concepção essa a que cha-
mamos de benvenisteana.

Cientes dessa possibilidade de confusão, Pêcheux e Fuchs escrevem:

o termo mesmo de “discurso” pode remeter àquilo que nós cha-
mamos mais acima de processo discursivo, mas também a uma
sequência verbal oral ou escrita de dimensão variável, em geral
superior à da frase. Essa última realidade, em razão de seu caráter
imediatamente “concreto” foi designada (Pêcheux, 1969) pela ex-
pressão “superfície discursiva” (Pêcheux e Fuchs, 1975, p. 23).

Assim, a parte propriamente linguística, textual, do discurso é de-
signada como “superfície discursiva” em oposição ao “processo discur-
sivo”, que é entendido pelos autores como “as relações de paráfrase
interiores ao que nós chamamos de matriz do sentido inerente à forma-
ção discursiva” (Pêcheux e Fuchs, 1975, p. 14).

O discurso é o processo de produção de sentidos. Portanto, o sen-
tido é aí concebido como efeito, como resultante de um processo no/pelo
qual é produzido. Esse processo envolve não só a materialidade linguís-
tico-textual, mas também as inscrições ideológico-históricas que deter-
minam a produção de sentidos.

Com o objetivo de explicar o processo de produção de sentidos
(processo discursivo), Pêcheux (1997b) elabora uma das teses funda-
mentais da teoria do discurso, aquela que se refere ao “caráter material
do sentido”:

[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma propo-
sição, etc. não existe ‘em si mesmo’ (isto é, em sua relação trans-
parente com a literalidade do significante), mas, ao contrário, é
determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no
processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e propo-
sições são produzidas (Pêcheux, 1997b, p. 160).

Dessa maneira, Pêcheux teoriza a relação intrínseca entre os efeitos
de sentido, produzidos no/pelo discurso, e as formações ideológicas pre-
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sentes em determinado momento histórico de uma sociedade. A tese
do caráter material do sentido postula que ele varia conforme as posi-
ções ideológicas ocupadas pelos sujeitos envolvidos na enunciação:

as palavras, expressões proposições, etc., mudam de sentido se-
gundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o
que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a
essas posições, isto é em referência às formações ideológicas [...]
nas quais essas posições se inscrevem (Pêcheux, 1997b, p. 160).

Se o discurso é efeito de sentidos, se o processo discursivo é o pro-
cesso de produção de sentidos e se o sentido varia conforme as ideolo-
gias em jogo numa formação social, torna-se incontornável considerar
a dimensão ideológica no estudo dos fenômenos discursivos. Daí o po-
sicionamento que explicitamos, segundo o qual a ideologia, em nossa
visada teórica, deve ser concebida como um elemento constitutivo e ne-
cessário do estudo do discurso, não como algo contingente, que tanto
poderia estar presente quanto poderia não estar. Essa relação de neces-
sidade é expressa por Pêcheux e Fuchs nos seguintes termos: “é impos-
sível identificar ideologia e discurso [...] deve-se conceber o discursivo
como um dos aspectos materiais daquilo que nós chamamos de mate-
rialidade ideológica. Dito de outro modo, a espécie discursiva pertence,
em nossa visão, ao gênero ideológico” (Pêcheux e Fuchs, 1975, p.10-11,
grifos nossos).

Mas, se a ideologia é constitutiva do discurso, de que conceito de
ideologia estaríamos falando?

3. ideologia
A concepção de ideologia que está na base da teoria pecheuxtiana

do discurso é uma concepção filiada ao pensamento filosófico de Louis
Althusser. Segundo o filósofo, a ideologia representa a relação imaginá-
ria dos sujeitos com suas condições materiais de existência. Para o autor:

não são as suas condições reais de existência, seu mundo real que
os “homens” “se representam” na ideologia, o que é nelas repre-
sentado é, antes de mais nada, a sua relação com as suas condições
reais de existência. [...] é a natureza imaginária desta relação que
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sustenta toda a deformação imaginária observável em toda ideo-
logia (Althusser, 2003, p. 87).

É necessário situarmos a que concepção de ideologia está ligada a
concepção pecheuxtiana do discurso, uma vez que essa relação condi-
ciona o modo como apreendemos o objeto de estudo da teoria.

A partir da concepção althusseriana, Pêcheux e Fuchs formulam a
noção de formação ideológica: “um conjunto complexo de atitudes e de
representações que não são nem “individuais” nem “universais, mas se
relacionam mais ou menos diretamente a posições de classes em conflito
umas em relação às outras” (Pêcheux e Fuchs, 1975, p. 10-11).

A ideologia, na proposta pecheuxtiana, apresenta tanto uma dimen-
são regional (Deus, Moral, Direito, Conhecimento, etc.) quanto uma di-
mensão de classe (burguesa, proletária, etc.). Além disso, ela é
constituída por representações imaginárias e práticas. Por fim, tal con-
cepção compreende a ideologia como um elemento suscetível a falhas,
habitado pela alteridade e marcado pela contradição. Retenhamos esses
aspectos da ideologia, pois eles nos serão importantes mais adiante,
quando desdobrarmos as implicações desse conceito para a análise da
argumentação.

O fato de que as ideologias estão constituídas por representações
imaginárias nos coloca a necessidade de não desconsiderarmos o fun-
cionamento das imagens na situação enunciativa em que ocorre a pro-
dução dos efeitos de sentido. Pêcheux apresenta o funcionamento das
formações imaginárias na enunciação:

esses lugares estão representados nos processos discursivos [...].
Entretanto, seria ingênuo supor que o lugar como feixe de traços
objetivos funciona como tal no interior do processo discursivo;
ele se encontra aí representado, isto é, presente, mas transformado;
[...] o que funciona nos processos discursivos é uma série de for-
mações imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem
cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio
lugar e do lugar do outro (Pêcheux, 1997a, p. 82)

A instabilidade do sentido, o fato de que ele varia de acordo com as
ideologias, o fato de que essas são necessariamente imaginárias impõem
algumas condicionantes para a abordagem da argumentação nos estudos
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discursivos. Além desses aspectos, as concepções de língua e sujeito da
teoria materialista do discurso também colocam outras implicações.

Ao compreender a língua como não-transparente, como lugar do
equívoco, e ao postular o sujeito discursivo como constituído pelo in-
consciente, a teoria pecheuxtiana problematiza uma visão pragmática
da comunicação, bem como da argumentação.

Para Pêcheux:

Os significantes aparecem dessa maneira não como as peças de um
jogo simbólico eterno que os determinaria, mas como aquilo que
foi “sempre-já” desprendido de um sentido: não há naturalidade do
significante; o que cai, enquanto significante verbal, no domínio
do inconsciente está “sempre-já” desligado de uma formação dis-
cursiva que lhe fornece seu sentido, a ser perdido no non-sense
do significante (Pêcheux, 1997b, p. 176).

Se os significantes da língua se apresentam sempre-já desprendidos
de um sentido, isso significa que o sentido sempre pode ser outro, sem-
pre pode deslizar para outras significações, variando conforme as ideo-
logias em jogo na sociedade.

Se o sujeito discursivo é sujeito do inconsciente, ele tampouco pos-
sui controle acerca dos sentidos que enuncia, quanto menos dos efeitos
que pode provocar em seus interlocutores. Segundo Lacan, citado por
Paveau (2008),

[…] a palavra supõe precisamente a existência de uma cadeia sig-
nificante. […] Ela supõe a existência de uma rede de empregos,
ou seja, do uso de uma língua. Ela supõe além disso todo esse me-
canismo que faz com que – diga o que você disser ao pensar algo
ou sem o pensar, seja qual for a sua verbalização – uma vez que
você entra no redemoinho das palavras, seu discurso diz mais do
que você quis dizer (Lacan, Séminaire 5, 1957-1958, apud Paveau,
2008, p. 18).

Diante desses elementos, notamos que o discurso diz mais do que
queremos dizer, os sentidos deslizam, escapam ao nosso controle.

Tendo considerado os pressupostos teóricos da perspectiva pe-
cheuxtiana, podemos agora desdobrar as implicações disso para o es-
tudo da argumentação.
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4. implicações para a análise da (eficácia da) argumentação
Dissemos no início que a amplitude do assunto nos impunha um

recorte. Nossa proposta aqui será, então, a de considerar o fenômeno da
argumentação articulado à questão de sua eficácia.

Essa opção se explica com base nos pressupostos epistêmico-filosó-
ficos que subjazem à perspectiva materialista nos estudos discursivos.
Marx, com relação a uma das teses sobre Feuerbach, enuncia: “os filó-
sofos só interpretaram o mundo de diferentes maneiras; do que se trata
é de transformá-lo” (Marx, 2007, p.103). Tal pressuposto baliza a pro-
posta de uma teoria materialista do discurso, a qual não apenas procura
explicar o processo de produção de sentidos, mas, sobretudo, o faz tendo
em vista o horizonte das práticas políticas de transformação social.

Podemos inferir que nos projetos pecheuxtiano e althusseriano
havia o desejo de se explicar o funcionamento dos discursos e das ideo-
logias, a fim de compreender melhor o modo como funcionam os su-
jeitos da prática política.

Nesse sentido, ao nos debruçarmos sobre a questão da argumenta-
ção, perguntamo-nos: como pode o sujeito do inconsciente traçar uma
estratégia argumentativa eficaz, uma vez que não controla os sentidos
do que enuncia? Quais os limites da eficácia argumentativa? Como con-
siderar a figura do interlocutor, quando o que temos dele não passa de
uma formação imaginária? Como a equivocidade/opacidade da língua
afeta o processo argumentativo? De que maneira considerar a incidência
das diferentes ideologias nesse processo? Esses são alguns questiona-
mentos que emergem quando levamos em conta as condicionantes co-
locadas pela perspectiva teórica materialista.

Tais questionamentos colocam problemas significativos não apenas
para a análise da argumentação como também para a investigação do
modo pelo qual se realizam as práticas ideológicas que visam obter a
adesão dos sujeitos a uma tomada de posição política comprometida
com a transformação social.

Maingueneau é um autor que nos dá a pensar a respeito dessas ques-
tões. No excerto a seguir, ele apresenta um exemplar do que estamos
considerando aqui uma visão pragmatista da comunicação e da argu-
mentação:
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Uma estilística escolar, no prolongamento da retórica clássica,
que é uma estilística dos “meios de expressão”; ela parte do pos-
tulado de que se pode estabelecer relações sistemáticas entre “pro-
cedimentos” linguísticos e “efeitos” sobre o leitor. Trata-se de uma
estilística atomista, que considera o texto como resultado da boa
utilização de uma espécie de caixa de ferramentas onde encon-
tramos, no essencial, as categorias da gramática descritiva usual
e da retórica das figuras1 (Maingueneau, 2011, p. 75).

Não é difícil perceber a incompatibilidade entre, de um lado, essa
visão de uma estilística dos meios de expressão, que postula “relações
sistemáticas entre “procedimentos” linguísticos e “efeitos” sobre o leitor”,
e de outro lado, a perspectiva materialista do discurso.

Maingueneau exibe as condicionantes que colocam restrições para
a possibilidade de comunicação, entendimento, argumentação e con-
vencimento. Ao expor sua noção de competência discursiva e considerar
a polêmica como um fenômeno de interincompreensão, o autor adverte
que: “Por definição, o enunciador de um discurso dado não pode se co-
locar como falseador de enunciados de seu Outro. Se ele procura “imitá-
los”, só poderá produzir textos que decorrem de sua própria
competência” (Maingueneau, 2005, p.57).

Assim, o sujeito estaria confinado no interior de sua formação dis-
cursiva, impossibilitado de produzir efeitos efetivamente persuasivos a
outro sujeito, inscrito noutra perspectiva ideológica. Trata-se então do
que Maingueneau chama de “fechamento semântico”: “uma posição
enunciativa não pode sair de seu fechamento semântico, [...] manifes-
tando-se, assim, a irredutível descontinuidade que funda o espaço dis-
cursivo” (Maingueneau, 2005, p. 57).

Por conseguinte, o sujeito não consegue penetrar no espaço semio-
lógico do outro, só pode interpretar o discurso do outro realizando uma
espécie de tradução em conformidade às regras de sua própria formação

1 Tradução nossa: Une stylistique scolaire, dans le prolongement de la rhétorique classique, qui
est une stylistique des “moyens d’expression”; elle part du postulat qu’on peut établir des rap-
ports systématiques entre “procédés” linguistiques et “effets” sur le lecteur. Il s’agit d’une sty-
listique atomiste, qui considère le texte comme le résultat de la bonne utilisation d’une sorte
de boite à outils où l’on trouve, pour l’essentiel, les catégories de la grammaire descriptive usuelle
et de la rhétorique des figures. (Maingueneau, 2011, p.75)
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discursiva: “ele é condenado a produzir simulacros desse Outro, e simu-
lacros que são apenas seu avesso” (Maingueneau, 2005, p. 57).

Assim, o sujeito que se coloca na posição de argumentar, tendo em
vista o convencimento ou a persusão do outro (daquele que se encontra
inscrito noutra perspectiva ideológica), estaria fadado ao fracasso, uma
vez que “a polêmica, então, só pode ser estéril, resolvendo-se no afron-
tamento de dois universos incompatíveis” (Maingueneau, 2005, p. 117).
E o autor arremata a questão, concluindo que “o discurso não pode con-
vencer”, pois:

O público não é convencido pelos argumentos expressos, mas
pela própria enunciação desses argumentos por tal discurso, isto
é, pelo universo de sentido ao qual remete este último. Coerente-
mente, o discurso convence porque ia pela nossa cabeça o que já
convencia, mais ou menos obscuramente (Maingueneau, 2005, p.
117-118).

Desse modo, estaríamos fadados a pregar aos convertidos: qualquer
tentativa de provocar um deslocamento nas identificações ideológicas
dos sujeitos seria uma empreitada vã.

Entretanto, se fosse sempre assim, a história seria imóvel, ou na me-
lhor das hipóteses, uma infinita repetição, uma eterna reprodução, sem
rupturas, sem descontinuidades, nem transformações. Na medida em
que as transformações históricas existem, de que maneira discursos e
ideologias atuam para provocar os deslocamentos? “Se um discurso
“contém em si o princípio de sua coerência, de onde vem o elemento es-
tranho que pode contestá-lo?”, perguntava Foucault” (cf. Maingueneau,
2005, p. 46).

A resposta, ou parte dela, pode ser buscada no primado materialista
da contradição, assim enunciado por Althusser:

No conceito de tendência, aflora [...] a contradição interna ao pro-
cesso [...] o marxismo não é um estruturalismo, não porque ele
afirma o primado do processo sobre a estrutura, mas porque ele
afirma o primado da contradição sobre o processo (Althusser,
1998 [1972], p. 181).

Trazendo tal raciocínio para nossa reflexão, poderíamos pensar que
a teoria materialista postula não somente o primado do discurso (pro-
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cesso) sobre o texto (estrutura), mas sobretudo o primado da contradi-
ção sobre o precesso discursivo. 

Isso significa conceber o discurso e a ideologia como constitutiva-
mente contraditórios, heterogêneos, marcados pela falha e pela alteri-
dade. Por consequência, o fechamento semântico a que se refere
Maingueneau torna-se um fechamento instável, como defendem Cour-
tine e Marandin:

O fechamento de uma FD é fundamentalmente instável; ele não
consiste em um limite traçado de uma vez por todas que separa
um interior e um exterior, mas se inscreve entre diferentes FD
como uma fronteira que se desloca em função das apostas da luta
ideológica (Courtine, Marandin, 1981, p.24).

Isso implica que as fronteiras de uma formação discursiva são po-
rosas, que o espaço ideológico do outro (e de nós mesmos) é, pois, per-
meável. Se concebemos o discurso como constitutivamente heterogêneo,
marcado pela alteridade, algo pertencente ao discurso do outro estará
presente no discurso-um, ainda que inconscientemente, o que abre a
possibilidade de se estabelecer algum diálogo, alguma forma de comu-
nicação, de entendimento mínimo, um espaço aberto para a incidência
da argumentação, visando ao convencimento, ou melhor, ao desloca-
mento ideológico do lugar do outro.

Isso é possível, pois a formação discursiva é inconsistente. Courtine
e Marandin postulam a: “inconsistência de uma formação discursiva, en-
tendida como efeito do interdiscurso enquanto exterior específico de
uma formação discursiva no próprio interior dela” (Courtine, Marandin,
1981). Assim, torna-se possível “recusar toda justaposição de regiões
discursivas insulares” (Maingueneau, 2005, p.45).

Com base no exposto até aqui, perguntamos: se há falha no assujei-
tamento ideológico, se existe a contradição no discurso, se as formações
discursivas são heterogêneas a elas mesmas, então a falha do processo
de interincompreensão representa a possibilidade de emergência de uma
competência interdiscursiva?

O próprio texto de Maingueneau nos apresenta pistas nessa direção.
Embora o autor não desenvolva os questionamentos que aqui coloca-
mos, seus dizeres possuem indícios de algo que aponta para a desesta-
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bilização do fechamento semântico entre posições discursivas irredutí-
veis. Afirma o autor: “um discurso não é abandonado porque um texto
lhe aplicou um golpe fatal, mas porque alguma coisa abalou tudo o que
o sustentava silenciosamente e a crença se transferiu para outros lugares”
(Maingueneau, 2005, p. 118-119, destaque nosso). O que seria essa “al-
guma coisa”? Maingueneau admite que algo de indefinido emerge pro-
vocando uma ruptura na ordem discursiva.

Em outro trecho, o autor explica: “adveio uma conjuntura na qual
essa prática não era mais aceitável [...] a roda da história girou”. Aqui
podemos observar como o autor considera o advento e o movimento da
história como elemento perturbador da estabilidade discursiva. Já no
trecho a seguir, Maingueneau considera uma possibilidade de saída da
polêmica, por meio da intervenção do que ele chama de “um terceiro”:
“não se pode realmente sair da polêmica sem a intervenção do um ter-
ceiro” (Maingueneau, 2005, p. 121). Tal elemento é, segundo o autor,
algo sobre em que repousa a polêmica, isto é, um fundo comum com-
partilhado pelos discursos em embate, sem o qual a polêmica não po-
deria se instaurar. Para o autor, é indispensável que os discursos em
embate possuam ao menos um pressuposto comum, pelo qual duelam,
tendo em vista aquilo que seria o justo.

Esses fragmentos revelam que, apesar do funcionamento caracteri-
zado como fechamento semântico, há sempre uma possibilidade aberta,
uma fenda, uma falha nos discursos, por onde pode haver alguma es-
pécie de interação, de troca. Para Lacan, “só há causa daquilo que falha”,
assim como para Pêcheux, que, ao se referir a esse aforisma lacaniano,
postula a irredutível alteridade das ideologias e dos discursos.

Considerando os aspectos ora discutidos, como podemos conceber
as (im)possibilidades do efeito de argumentação? É o que abordaremos
a seguir.

5. Subsídios para uma teoria do efeito de argumentação

Parece estar claro que a (in)eficácia da argumentação depende de
alguns fatores já elencados anteriormente, tais como: a pluralidade de
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ideologias, as formações imaginárias, o funcionamento do inconsciente
no sujeito e a equivocidade da língua.

Por outro lado, outros pressupostos teóricos apontam na direção
oposta, sinalizando a instabilidade do fechamento semântico, a possi-
bilidade de rupturas discursivas e, assim, a abertura de um espaço para
que o efeito argumentativo aconteça. Dentre esses pressupostos, indica-
mos as noções de: acontecimento (Pêcheux, 2006), encontro (Alhusser,
2005 [1982]), desidentificação (Pêcheux, 1997b) e desmistificação crí-
tico-ideológica (Zizek, 2011).

Para Pêcheux, o discurso deve ser concebido como um amálgama
entre estrutura e acontecimento, isto é, um continuum em que se com-
binam paradoxalmente a estabilidade, a reprodução, a repetição, o re-
gular, de um lado, e de outro, a instabilidade, a transformação, a
irrepetibilidade, o heteróclito. Desse modo, o discurso constitui-se tanto
de um feixe de traços sócio-históricos de filiações mais ou menos está-
veis quanto da própria possibilidade de desarranjo-rearranjo dessas mes-
mas filiações, devido ao seu caráter de imprevisibilidade.

Já, em Althusser (2005 [1982]), observamos a proposta de um ma-
terialismo do encontro, do aleatório, em que a contingência desempenha
um papel fundamental, em oposição ao materialismo dialético que es-
taria calcado na noção de necessidade e que, portanto, apontaria para
uma visão teleológica e determinista da história. O autor enuncia: 

Cada encontro é aleatório; não somente nas suas origens (nada
garante jamais um encontro), mas nos seus efeitos. Dito de outra
maneira, cada encontro, embora tenha acontecido, poderia não
ter acontecido, mas sua possível negação esclarece o sentido de
seu ser aleatório. E todo encontro é aleatório em seus efeitos pelo
fato de que nada nos elementos do encontro desenha, antes do
encontro mesmo, os contornos e as determinações do ser que sur-
girá (Althusser, 2005 [1982], p.24).

Vemos aí a radicalidade de uma tomada de posição filosófica se-
gundo a qual seria inconcebível pensar uma relação sistemática, neces-
sária, entre procedimentos linguísticos e efeitos provocados, uma vez
que nada garante um encontro: a contingência predomina sobre a ne-
cessidade. Por outro lado, o espaço de intervenção permanece sempre
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aberto, sempre suscetível à ocorrência do encontro, ainda que não pos-
samos prever em que condições e sob quais circunstâncias ele ocorrerá.

Em outro trabalho (Figueira, 2015b), identificamos alguns funcio-
namentos discursivos no campo da AD que, com base em determinados
pressupostos teóricos, indicam a impossibilidade da comunicação, da
argumentação, da intervenção no nível discursivo-ideológico que resul-
tasse numa tranformação política da sociedade. A esse posicionamento,
que caracterizamos como uma exploração ideológica das teorias em be-
nefício da reprodução das condições de produção, chamamos aqui de
ceticismo niilista. Seu funcionamento discursivo pode ser descrito nos
seguintes termos:

Assevera-se o fato de não se saber qual será o resultado ou a con-
sequência das ações (práticas discursivo-ideológicas). O sujeito
não controla o efeito de sua enunciação nem de suas outras prá-
ticas. Nada garante que um sentido será comunicado, que um ob-
jetivo será atingido. Portanto, o mais coerente a fazer (a única
coisa sensata) é não fazer nada, pois não há a menor probabili-
dade de que se realizem as consequências políticas desejadas pelo
sujeito (Figueira, 2015b, p. 243).

Percebemos aí de que maneira a teoria é interpretada no sentido de
postular a impossibilidade dos efeitos. Contudo, apresentamos uma con-
tra-argumentação a tal posicionamento:

No entanto, o fato de não se saber, de não haver garantia ne-
nhuma de quais efeitos um ato poderá provocar, é justamente o
que abre a possibilidade para as tentativas, os riscos, as apostas:
se não sabemos no que vai dar, por que não pagamos para ver?

Nesse sentido, a não-garantia, a incerteza, a imprevisibilidade, a
contingência são mobilizadas ideologicamente no sentido de “ban-
car as apostas”, enquanto substrato epistemológico para as inter-
venções teóricas no domínio das outras práticas. Pode ser que algo
dê certo (que ocorra conforme esperávamos), pode ser que não:
qual é única maneira de descobrir? (Figueira, 2015b, p. 243)

Para nos contrapor ao que chamamos de relativismo cético-niilista,
apoiamo-nos também em Zizek (2010), para quem o impossível de co-
municar é exatamente o que nos faz comunicar sem parar: “a falha fun-
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damental da comunicação é o que nos compele a falar o tempo todo (se
nós pudéssemos dizer diretamente o que quiséssemos dizer, rapidamente
pararíamos de falar e nos calaríamos para sempre)” (Zizek, 2000, p.94).

Traçando um paralelo com esse raciocínio, podemos afirmar que o
impossível de argumentar é justamente aquilo que nos faz argumentar
indefinidamente. O que Zizek faz é uma intervenção filosófica no do-
mínio teórico, por meio da qual ele inverte a impossibilidade, transfor-
mando-a na própria condição de possibilidade dos efeitos
(comunicativos, argumentativos, discursivos, ideológicos, políticos).
Mas, para tanto, é preciso que os sujeitos pratiquem o autêntico ato,
assim caracterizado por Zizek:

Um ato não ocorre simplesmente no interior do horizonte dado
do que parece ser “possível” – ele redefine os próprios contornos
do que é possível (um ato realiza o que, no interior do universo
simbólico dado, parece ser “impossível”, mas ele muda suas con-
dições para que ele crie retroativamente as condições de sua pró-
pria possibilidade) (Zizek, 2000, p. 121).

Enxergamos aí uma postura assaz semelhante à de Pêcheux (2006),
quando este autor postula o discurso como um índice potencial de desar-
ranjo-rearranjo nas filiações sócio-históricas de identificação dos sujeitos.

Aliás, Pêcheux já sinalizava para essa possibilidade quando propu-
nha a noção de desidentificação. Ao descrever as modalidades pelas
quais so sujeitos se relacionam com os discursos, o autor propõe a iden-
tificação, a contraidentificação e desidentificação. Sobre esta última é
dito: “uma ‘terceira modalidade’ subjetiva e discursiva, paradoxalmente,
caracterizada pelo fato de que ela integra o efeito das ciências e da prática
política do proletariado sobre a forma-sujeito, efeito que toma a forma
de uma desidentificação” (Pêcheux, 1997b, p. 217).

Com base nesse pressuposto pecheuxtiano, procuramos, em outro
trabalho (Figueira, 2015a), desenvolver a reflexão sobre o funciona-
mento discursivo da desidentificação. Naquela oportunidade, nosso en-
foque se dava sobre os processos de identificação do sujeito leitor frente
à discursividade literária. Não obstante, entendemos que tais conside-
rações sejam aplicáveis à relação de identidicação dos sujeitos com ou-
tros tipos de discurso. Para nós:
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A falha abre uma fenda na referencialidade [polifônica do sujeito]
que possibilita a identificação de parte substancial da subjetivi-
dade do leitor com efeitos aprioristicamente percebidos como
contrários à configuração ideológica de seu imaginário. A fenda
(cuja condição de possibilidade se deve ao caráter constitutiva-
mente heterogêneo e contraditório da referencialidade do sujeito)
consiste em um elemento dissonante não-hegemônico, presente
(embora recalcado) na configuração ideológica do imaginário su-
jeitudinal (Figueira, 2015a).

Em nossa visão, a presença do elemento dissonante: 

pode ser compreendida em termos de um “estranhamento fami-
liar”, que, em determinado momento do processo histórico de
constituição do sujeito, aflora (ou retorna), a partir de uma inci-
tação do elemento dissonante por alguma situação específica de
interpelação. Nesse momento, o elemento, até então dissonante,
passa a desempenhar um papel hierarquicamente superior na
configuração do imaginário, modificando seu status (de não-he-
gemônico para hegemônico) (Figueira, 2015a). 

Outro substrato teórico que consideramos indispensável para nossa
reflexão acerca da possibilidade dos efeitos argumentativos provém da
obra de Zizek, na qual o filósofo esloveno teoriza sobre o cenário ideo-
lógico atual e propõe quatro categorias para apreendermos as posições
ou atitudes perante a ideologia: liberal, fetichista cínica, fetichista fun-
damentalista/populista e crítico-ideológica. Segundo o autor, tais posi-
ções podem ser caracterizadas nos moldes de um quadrado semiótico
greimasiano, em que as posições se estruturam sobre os eixos
sintoma/fetiche2 e identificação/distanciamento:

Tanto o liberal quanto o crítico-ideológico se movem no nível
sintomal: o primeiro está enredado nele; o segundo o solapa pela
análise interpretativa. Tanto o fetichista populista quanto o cínico
se agarram a seu fetiche: o primeiro, de maneira direta; o segundo,
de maneira desautorizada. Tanto o fetichista populista quanto o
liberal se identificam diretamente com sua posição (agarrando-
se ao fetiche, levando a sério os argumentos de suas pretensões

2 Para Zizek (2011, p.62), “o sintoma é a exceção que perturba a superfície falsa da aparência, o
ponto em que a Outra Cena reprimida irrompe, enquanto o fetiche é a personificação da men-
tira que nos permite sustentar a verdade insuportável”.
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ideológicas universais), enquanto o cínico e o crítico da ideologia
se distanciam de sua posição (desautorização fetichista ou inter-
pretação crítica) (Zizek, 2011, p.65).

Para Zizek, há, portanto, limites claros ao que ele chama de “crítica
‘racional’ argumentativa”, quando estamos diante de sujeitos presos ao
fetiche, seja ele cínico ou fundamentalista:

O cenário ideológico hegemônico contemporâneo divide-se, por-
tanto, entre esses dois modos de fetichismo, o cínico e o fundamen-
talista, ambos impermeáveis à crítica “racional” argumen tativa.
Enquanto o fundamentalista ignora a argumentação (ou pelo
menos desconfia dela) e se agarra cegamente ao fetiche, o cínico
finge aceitar a argumentação, mas ignora sua eficiência simbólica.
Em outras palavras, enquanto o fundamentalista (menos acredita
do que) “conhece” diretamente a verdade incorporada em seu feti-
che, o cínico pratica a lógica da desautorização (“sei muito bem,
mas...”) (Zizek, 2011, p.65, grifo nosso).

Contudo, se submetermos essas categorias filosóficas às noções de
falha, alteridade/heterogeneidade e contradição, obteremos como resul-
tado que as atitudes postuladas por Zizek diante da ideologia seriam pa-
râmateros variáveis, que tanto podem diferir em termos de gradação,
de sujeito para sujeito, como podem coexistir paradoxalmente, em níveis
dessemelhantes, em cada subjetividade particularizada. Isso significa
dizer que, em cada caso, cada sujeito pode ser constituído por um amál-
gama de mais de uma atitude-posição perante a ideologia. Nesse sentido,
a crítica argumentativa poderia promover a desmistificação ideológica,
na medida em que conseguisse atingir os pontos de abertura, de falha,
de instabilidade localizados no todo complexo com dominante dos re-
ferenciais de cada sujeito.

Considerações finais: um horizonte aberto para as apostas
Fizemos um percurso pelas noções de texto, discurso e ideologia na

AD de viés materialista, a fim de refletir sobre as implicações dos con-
ceitos dessa teoria sobre a análise da (im)possibilidade ou da (in)eficácia
do efeito de argumentação.
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Vimos que algumas precauções epistemológicas são indispensáveis
para não nos enredarmos em uma visão um tanto quanto automatizada
das relações que podem ser estabelecidas entre procedimentos linguís-
ticos, textuais, enunciativos e efeitos discursivo-ideológicos.

No entanto, argumentamos em favor de uma tomada de posição
que não ceda ao ceticismo niilista, uma vez que o impossível e o possível
constituem um par contraditório-heterogêneo sempre passível de sofrer
transformações, a depender das relações colocadas num universo em
que a contingência precede a necessidade.

Assim, só podemos finalizar este texto colocando a necessidade das
apostas, dos riscos, a necessidade de “arriscar o impossível”, conforme
diz Zizek (Zizek; Daly, 2006), no que se refere ao exercício da crítica ar-
gumentativa voltada para a desmistificação ideológica.

Por mais que, às vezes, uma conjuntura histórica pareça desfavora-
velmente incontornável, é preciso sempre desconfiar daquilo que certas
ideologias nos “vendem” como sendo supostamente impossível.

Para Althusser, Marx encontrava-se “forçado a pensar dentro de um
horizonte esfacelado entre o aleatório do Encontro e a necessidade da
Revolução.” (Althusser, 2005 [1982], p. 24). Essa também é, de certo
modo, a nossa situação na AD de viés materialista, na qual nos encon-
tramos esfacelados entre a premência de um engajamento político-ético
e os condicionantes e as restrições impostas pelo real da contingência,
do não-controle, do inconsciente, da equivocidade.

Entretanto, a contingência, que poderia servir como esteio para o
ceticismo, pode ao mesmo tempo funcionar justamente como o ele-
mento que aponta para a abertura, a imprevisibilidade, portanto, para a
possibilidade advir, contanto que nossa tomada de posição teórico-prá-
tica seja por correr o risco das apostas, que, para Althusser, constituem
a singularidade da prática filosófica. Para esse autor, as teses enunciadas
ou retomadas pelas filosofias de natureza teórica, não teórico-práticas,
estão destinadas “a produzir efeitos na relação das forças engajadas na
batalha teórica de classe por apostas sociais” e, por conseguinte, nas prá-
ticas sociais de classe que constituem essas apostas (Althusser, 1998
[1972], p. 190).
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ArgU(mEmE)nTAnDO: ArgUmEnTAçãO,
DiSCUrSO DigiTAl E mODOS DE DizEr

Mónica Graciela Zoppi-Fontana*

introdução
Nos dias atuais já é um truísmo afirmar o sucesso das novas tecno-

logias de linguagem como espaço diferenciado de interlocução e rela-
cionamento. Essa utilização massiva das redes sociais e dos diversos
aplicativos de comunicação afeta constitutivamente as práticas discur-
sivas, que ganham formas e funcionamentos próprios do discurso digi-
tal. Os internautas estão familiarizados com práticas de textualização
que imbricam imagem, som e escrita e que circulam amplamente. Esses
textos são reproduzidos inúmeras vezes em tempo recorde (ou seja, “vi-
ralizam na rede”) e surgem, em geral, como réplica a uma enunciação
anterior. Os memes se constituem nesse modo de funcionamento, ao ar-
ticular imagem e escrita de maneira lúdica e replicante (Coelho, 2014).
Em muitos casos, selfies e hashtags se somam aos memes e, na sua so-
breposição complexa, produzem deslizamentos e transgressões de sen-
tido que obrigam a um movimento de releitura/reinterpretação do texto.

Neste trabalho, analisamos o funcionamento da argumentação na
rede, explorando as práticas argumentativas próprias do discurso digi-
tal1, que conjugam de maneira original formas linguísticas e imagéticas,
em textos publicados nas redes sociais como memes e selfies, nas suas
articulações mais variadas. Para explorar este modo diferenciado de ar-

* Professora Livre-Docente da Universidade Estadual de Campinas. Membro do Programa de
Pós-Graduação em Linguística da UNICAMP e líder do Grupo de Pesquisa “Mulheres em
Discurso”, CNPq.

1 Tomamos a noção de discurso digital de Dias e Silva (2017). A autora esclarece, na apresenta-
ção da rede A2DI, que há uma especificidade da “dimensão digital/numérique dos discursos
nativos da internet, ou seja, produzidos online. Trata-se massivamente de discursos produzidos
pela e na dita web 2.0, a web social, a web das redes sociais digitais, mas igualmente os discursos
produzidos anteriormente em fóruns ou outros lugares discursivos, e também os
discursos/dados que constituem o que começamos a chamar de web 3.0”.
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gumentar, que denominamos argumementar, tomamos como corpus tex-
tos que circularam nas redes sociais como resposta à matéria “Marcela
Temer: Bela, recatada e ‘do lar’”, de autoria de Juliana Linhares, publicada
na edição da revista VEJA de 18 de abril de 2016. A publicação desta
matéria jornalística deu origem a uma reação imediata nas redes sociais,
nas quais ocorreu um debate acalorado que denunciava o conteúdo ma-
chista e conservador do texto e seus pretendidos efeitos moralizantes. 

Na primeira seção deste trabalho apresentamos brevemente nossa
concepção de argumentação e sua relação com a língua, a enunciação,
o discurso e o sujeito. Em seguida, analisamos o corpus, descrevendo o
funcionamento dos textos postados por internautas em contestação à
matéria da Veja. Finalmente, desenvolvemos uma reflexão sobre a enun-
ciação irônica na rede e descrevemos a convergência/junção/imbrica-
mento de práticas de textualização características dos memes e selfies na
produção de um modo de argumentação pelo absurdo que confronta os
efeitos do discurso cínico dominante.

1. Argumentação, enunciação e discurso
Pensar a argumentação de uma perspectiva materialista, tendo a lín-

gua, a enunciação e o discurso como objetos, é pensar os modos pelos
quais a linguagem verbal (e, como veremos, outras materialidades sig-
nificantes2) permitem direcionar o dizer para uma conclusão, inscre-
vendo os discursos nos conflitos ideológicos que constituem uma
sociedade. A argumentação se dá, assim, numa relação entre: as formas
de língua, a textualização em determinadas condições de produção e o
interdiscurso, no qual se inscrevem as contradições ideológicas presen-
tes na sociedade.

É no acontecimento da enunciação que a argumentação é produzida
e pode ser observada, a partir da inscrição do sujeito em posições dis-
cursivas ideologicamente marcadas e em condições de produção histo-
ricamente determinadas. Sem referir os textos ao acontecimento de sua

2 Tomamos a noção de materialidade significante de Lagazzi (2012) que compreende o conceito
significante, “não mais como imagem acústica, referida ao signo em determinada leitura saus-
suriana, mas como componente de uma cadeia estruturante falha, cuja materialidade específica
(verbal, visual, sonora, gestual...) fica exposta à produção de significações”. 
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enunciação e ao interdiscurso que atravessa as formulações não é pos-
sível interpretar o movimento argumentativo nem os efeitos de sentido
nele produzidos3. 

A argumentação, então, é vista a partir do processo histórico-dis-
cursivo em que as posições ocupadas pelo sujeito na sua enunciação são
constituídas. Assim, conforme explica Orlandi (1998, p. 78-79): 

Se a argumentação é conduzida pelas intenções do sujeito, este
tem, no entanto, sua posição já constituída e produz seus argu-
mentos sob o efeito da sua ilusão subjetiva afetada pela vontade
da verdade, pelas evidências do sentido. Os próprios argumentos
são produtos dos discursos vigentes, historicamente determina-
dos. Eles também derivam das relações entre discursos e têm um
papel importante nas projeções imaginárias do nível da formula-
ção, das antecipações.

Neste sentido, entendemos as formulações e os processos de textua-
lização nas suas diversas formas a partir do conceito de forma material,
definido por Orlandi (2001) como forma linguístico-histórica, nem
substância empírica (o fenômeno observável na sua singular existência)
nem forma abstrata (uma pura relação opositiva na estrutura). Em nosso
trabalho, assumimos que a forma material (a partir da qual se constitui
o sentido nos processos discursivos) é efeito de uma praxis, a saber: das
práticas simbólicas de sujeitos na história. Importa destacar que a noção
de materialidade discursiva que mobilizamos, entendida como o modo
de existência sócio-histórica dos enunciados e textos, não coincide com
as noções de língua nem de literatura, nem mesmo de “mentalidades”,
de uma época, mas remete, conforme esclarece Pêcheux (2011), às con-
dições materiais de existência simbólica dos objetos (científicos, estéti-
cos, políticos, etc.) em uma conjuntura histórica dada. Conforme este
autor: 

Se o discursivo é uma materialidade histórica sempre já dada, na
qual os sujeitos são interpelados e produzidos como “produtores
livres” de seus discursos cotidianos, literários, ideológicos, polí-
ticos, científicos, etc., a questão primordial cessa de ser a da sub-

3 Retomamos aqui algumas considerações já feitas em Mónica Zoppi-Fontana e Sheila Elias de
Oliveira (2016).
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jetividade produtora do discurso e torna-se a das formas de exis-
tência histórica da discursividade (Pêcheux, 2011, p. 156).

Para a descrição da discursividade e dos efeitos de sentido que re-
sultam delas, consideramos, seguindo Orlandi (2001), três
momentos/movimentos constitutivos do discurso, que atuam simulta-
neamente, embora os separemos aqui para melhor defini-los:

A constituição: definida como a inscrição dos enunciados no inter-
discurso para significar, a partir da filiação do sujeito a diferentes regiões
da memória discursiva, na sua contradição constitutiva.

A formulação: resultado dos processos de textualização das formas
linguísticas e de outras materialidades significantes, como efeito do tra-
balho simbólico do sujeito sobre a cadeia significante.

A circulação: o modo de existência histórica dos enunciados em
condições de produção concretas, considerando aí seu modo de circu-
lação na sociedade, constitutivamente afetado pelas relações desiguais
de poder.

Assim, os textos que compõem o corpus serão analisados na sua
forma material considerando esses três momentos. Em relação ao fun-
cionamento da argumentação nos textos e particularmente na rede, con-
sideramos que as eventuais intenções argumentativas dos sujeitos que
enunciam – que derivam do nível da formulação e incidem na organi-
zação do dizer – já foram determinadas no nível da constituição do dis-
curso em que as posições ocupadas pelos sujeitos são definidas por uma
relação desigual e contraditória com o dizer. As intenções argumentati-
vas são, então, efeitos de processos de significação, aos quais o sujeito
não tem acesso direto e que se definem a partir das filiações ideológicas
nas quais o sujeito se inscreve na sua enunciação. Lembramos que con-
forme Pêcheux (2011, p. 157): 

As formas discursivas nas quais aparecem os ‘objetos’ (estradas
de ferro, rua, praça, etc.) são sempre conjunturalmente determi-
nadas enquanto objetos ideológicos; nem universais históricos,
nem puros efeitos ideológicos de classe, esses objetos teriam a
propriedade de ser ao mesmo tempo idênticos a eles mesmos e
diferentes deles mesmos, isto é, de existir como uma unidade di-
vidida, suscetível de se inscrever em um ou outro efeito conjun-
tural, politicamente sobredeterminado.
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É justamente pelo fato de o sentido ser sempre dividido pela contra-
dição que rege o interdiscurso em razão da determinação histórica dos
processos discursivos que o sujeito é afetado na sua enunciação por essa
divisão, que se materializa nas formulações marcadas pelo funciona-
mento das formas argumentativas. Direcionar o dizer responde, assim,
aos embates do sujeito enunciador com a divisão histórica do sentido, que
toca na língua a própria divisão do sujeito, constituído simbolicamente
no campo do Outro. Isso porque, como explica Pêcheux (2011), no ter-
reno da linguagem, a luta ideológica é uma luta pelo sentido das palavras,
das expressões e dos enunciados: uma luta vital que traz a contradição
para dentro da linguagem, no cerne da produção do sentido.

2. Acontecimento, memória e equívoco
Em 18 de abril de 2016, um dia após a aprovação na Câmara de De-

putados do pedido de abertura de processo de impeachment contra a pre-
sidenta da República, Dilma Rousseff, a revista Veja publica uma matéria
sobre a esposa do então vice-presidente, Michel Temer, com o título: Mar-
cela Temer: bela, recatada e “do lar”4. Este enunciado foi retomado e re-
formulado imediatamente nas postagens de reação indignada das
internautas nas redes sociais. A seguir trazemos um recorte da referida
matéria, no qual o título aparece reescrito de diversas maneiras, explici-
tando, por expansão, os sentidos atribuídos a cada uma das predicações5.

A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem que o marido, apa-
rece pouco, gosta de vestidos na altura dos joelhos e sonha em ter
mais um filho com o vice [...]

Marcela se casou com Temer quando tinha 20 anos. O vice, então
com 62, estava no quinto mandato como deputado federal e foi
seu primeiro namorado [...]

4 A matéria é assinada por Juliana Linhares. Para nossa análise nos valemos da versão online.
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar>. Acesso em:
18 abr. 2016.  

5 Aludimos aqui aos processos de reescritura descritos por Guimarães (2005), especificamente
àquela que atua por expansão do sentido e que consiste em reescrever palavras (no nosso caso,
predicações) já mencionadas anteriormente no texto por meio de enumerações, explicações,
definições, exemplos, e outras operações semânticas de determinação/predicação das palavras. 
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Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias consistem
em levar e trazer Michelzinho da escola, cuidar da casa, em São
Paulo, e um pouco dela mesma também (nas últimas três sema-
nas, foi duas vezes à dermatologista tratar da pele).

"Marcela sempre chamou atenção pela beleza, mas sempre foi re-
catada", diz sua irmã mais nova, Fernanda Tedeschi. "Ela gosta de
vestidos até os joelhos e cores claras", conta a estilista Martha Me-
deiros.

Tomamos como corpus para análise essa matéria e um conjunto de
textos que a ele se referem, que circularam na mídia impressa e online e
principalmente nas redes sociais nas duas semanas posteriores à publi-
cação da reportagem na revista. Observamos, no entanto, que os efeitos
de réplica e polêmica que essa publicação provocou permaneceram
ecoando meses depois da publicação e o enunciado “bela, recatada e do
lar” continuou a circular discursivamente, produzindo sentidos na con-
tradição das filiações ideológicas que a ele se confrontam6. 

A matéria publicada pela Revista Veja foi retomada e comentada
em outros veículos da imprensa nacional, porém, foi a reação imediata
das internautas nas redes sociais que deu visibilidade ao enunciado do
título, deslocando-o ideologicamente nas múltiplas reformulações pro-
duzidas. Com efeito, quase imediatamente após a publicação online da
matéria, as redes sociais (Facebook, umblr, Twitter, Instagram) foram
desbordadas pela circulação de memes e selfies bem-humorados marca-
dos com a hashtag #belarecatadaedolar.

A hashtag ganhou rapidamente o estatuto de trend topic e a polêmica
instaurada na rede foi tema de novas publicações jornalísticas no país e
no exterior. A título de exemplo apontamos duas dessas notícias:

e Hilarious Feminist Backlash To Brazil's Impeachment Fallout. De
autoria da correspondente Shannon Sims, a matéria foi publicada na re-
vista Forbes, na seção Business and #ForeingAffairs, em 20 de abril de

6 Por exemplo, a matéria Escola de Princesas ensina meninas a serem belas, recatadas e do lar,
publicada no site Metrópoles, http://www.metropoles.com/brasil/educacao-br/escola-de-prin-
cesas-ensina-meninas-a-serem-belas-recatadas-e-do-lar#, ou a matéria Simone de Beauvoir,
bela mas não recatada ou do lar, do suplemento Cultura do Estadão online http://cultura.es-
tadao.com.br/blogs/luiz-zanin/simone-de-beauvoir-bela-mas-nao-recatada-ou-do-lar/, ambas
publicadas em outubro de 2016.
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2016, às 12h31. Citamos um trecho representativo do texto: “Neverthe-
less, this viral response is a demonstration of the beauty of the Brazilian
sense of humor, and their cultural capacity to take something angering
and turn it into a funny meme”7.

Reportagem sobre Marcela Temer gera reações irônicas na internet.
Mulher do vice presidente foi retratada pela revista Veja como "bela, reca-
tada e ‘do lar’”. Publicada no jornal Zero Hora, na seção Trend Topics,
em 20 de abril de 2016, às 02h24, atualizada em 21 de abril de 2016, às
07h05. O texto afirma que: “a publicação provocou reações nas redes so-
ciais a partir da hashtag #belarecatadaedolar, com o compartilhamento
de fotos de mulheres em bares, nuas ou fazendo gestos obscenos. Uma
ferramenta para adicionar os dizeres às fotos, um Tumblr e pelo menos
três eventos no Facebook também foram criados. No Instagram, a has-
htag somava 64.799 publicações até a 0h desta quinta-feira”8.

Consideramos o enunciado Bela, recatada e do lar – e o conjunto
de textos que o reformulam na sua vasta circulação no arquivo midiático
– como um acontecimento jornalístico, dado o impacto que ele produziu
tanto nacionalmente quanto no exterior. A noção de acontecimento jor-
nalístico foi definida por Silmara Dela Silva em sua tese de doutorado,
defendida em 2008, e retrabalhada pela autora anos depois como segue:

O acontecimento jornalístico “consiste em uma construção do
jornalismo, enquanto uma prática discursiva da/na mídia e, como
sabemos, a existência discursiva não se confunde com a existência
empírica dos acontecimentos, quaisquer que sejam eles.” Ao lado
da noção de acontecimento histórico (LE GOFF, 1996), entende-
mos o acontecimento jornalístico como uma prática da/na mídia
que instaura discursividades, produzindo efeitos de sentidos para
e por sujeitos, em determinadas condições de produção. [...]
Como pensamos o acontecimento jornalístico discursivamente,
acrescentamos que é no interior do arquivo, em suas condições
de constituição, formulação e circulação, que podemos depreen-
der um acontecimento jornalístico em seu funcionamento (Dela
Silva, 2015, p. 5).

7 Disponível em: <http://www.forbes.com/sites/shannonsims/2016/04/20/the-hilarious-femi-
nist-backlash-to-brazils-impeachment-fallout/#2f1982c859fa>. Acesso em: 15 out. 2016.

8 Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/04/reportagem sobre -
marcela temer gera reacoes ironicas na internet 5782412.html>. Acesso em: 15 out. 2016.
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No caso que analisamos, a matéria inicial publicada pela revista Veja
desencadeou uma reação de tal magnitude nas redes sociais, que acabou
se tornando um acontecimento jornalístico, objeto de novas notícias e
crônicas.

Nesse episódio, o que nos interessa assinalar é o papel central assu-
mido na polêmica por um processo de textualização específico: aquele
que imbrica imagem e enunciado verbal na forma de memes marcados
por uma hashtag, que permite seu agrupamento e replicabilidade na
rede9. 

Tomamos a descrição geral dos memes, proposta por Costa-Moura
(2014, p. 150), que os caracteriza como segue:

Já um ‘meme’ de internet é um conceito, uma ideia ou mesmo um
estilo que se propaga rápida e intensamente pela www, sob a
forma de hiperlink, vídeo, imagem, website, hashtag, etc., po-
dendo se espalhar de pessoa para pessoa através das redes sociais,
blogs, e-mails, fontes de notícias e outros serviços baseados na
web, tornando-se em geral o que se costuma adjetivar como
“viral” – de onde também se extrai o verbo “viralizar” que em-
pregamos aqui e que é muito utilizado neste contexto para desig-
nar a propagação e, em especial, o momento de virada em que
uma unidade de informação adquire a capacidade de se transmi-
tir de forma vertiginosa.

Reunimos a seguir uma amostra de memes que circularam à época
e que continuam disponíveis na rede.

Figura 1 – Exemplares de Memes associados à hashtag #belarecatadaedolar

Fonte: Revista Donna (online)10. 

9 Cf. https://twitter.com/hashtag/belarecatadaedolar 
10 Disponível em: <http://revistadonna.clicrbs.com.br/comportamento 2/bela recatada e do lar -

por que a expressao gerou tanta polemica nas redes sociais/ e
http://belarecatadaedolar.tumblr.com>. Acesso em: 31 mai. 2016.
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Como podemos observar na Figura 1, o enunciado presente na ma-
téria da revista Veja, na sua materialidade linguística, é o elemento que
se repete formalmente no texto dos memes e é também o elemento que
deu origem à hashtag que organiza os trajetos das reformulações desse
enunciado na rede. Essa transposição discursiva da manchete da matéria
jornalística à hashtag afeta os gestos de leitura projetados sobre o enun-
ciado: a hashtag identifica uma dispersão de textos na rede como uma
série de textos relacionados por um dito/escrito (o enunciado reprodu-
zido ou reformulado) e por um modo de dizer (contra-argumentativo e
irônico). Assim, detemo-nos neste trabalho em analisar essa hashtag no
seu funcionamento enunciativo e discursivo e, particularmente, na sua
relação de composição significante com os textos dos memes e selfies que
recolhemos como corpus. 

A Figura 1 apresenta um recorte de nosso corpus, composto por um
conjunto de memes que mantém a estrutura formal do enunciado, que
aparece inscrito no texto reproduzido de forma idêntica ou com peque-
nas modicações. 

Em um primeiro caso, a formação nominal11 bela, recatada e do lar
não sofre alterações: tanto as palavras quanto a ordem em que elas se
organizam no sintagma são conservadas. Porém, a materialidade lin-
guística do enunciado é confrontada com a materialidade imagética das
fotos que lhe servem de pano de fundo. As imagens dos memes são fun-
damentais para a compreensão do sentido: elas significam no contra-
ponto, representando situações, comportamentos e figuras que
contradizem as predicações de bela, recatada e do lar. Esta incongruência
entre imagem e enunciado desestabiliza os sentidos produzidos pelo
texto da matéria jornalística e questiona a pertinência dessas predicações
para projetar um modelo de mulher contemporânea. É principalmente
a designação recatada – e os sentidos a ela atribuídos pelos processos de
reescritura presentes na matéria da revista Veja – que entram em con-
tradição com as imagens. Estas trazem a representação de mulheres fa-

11 Dias e Silva (2017, p. 204) propõe o conceito de formação nominal, com o fim de “captar o
processo de constituição das construções nucleadas por nomes, e não o produto, em termos
lineares, como é concebido o sintagma. Na condição de captar o processo, ela é concebida
como uma formação articulatória que abriga um campo de pertinências entre o memorável
e a atualidade do acontecimento”.
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mosas ou anônimas, sós ou em grupos, fotografadas em poses desafian-
tes e provocadoras, que se opõem à normatização de uma moral que re-
serva à mulher o espaço doméstico do lar e que lhe destina roupas e
comportamentos de acordo com um modelo que reprime práticas de li-
berdade e desejos sexuais. 

No nosso corpus encontramos, ainda, uma modalidade específica
do funcionamento da argumentação na rede que consiste na junção das
formas de configuração próprias do meme e do selfie. Esse processo de
textualização híbrido aparece representado na Figura 1, nas imagens que
reproduzem autorretratos fotográficos (selfies) de internautas, sobre os
quais se inscreve o enunciado Bela, recatada e do lar (trata-se dos memes
reunidos na comunidade Tumblr). Assim, temos o que chamamos um
selfie memetizado, que projeta imaginariamente um eu que enuncia e se
mostra como corpo presentificado na enunciação, o que produz como
efeito a representação de uma tomada de posição do locutor. Essa sin-
gularidade de um corpo, simbolicamente significado por um dizer mos-
trado em sua ancoragem enunciativa no eu, fornece o esteio enunciativo
para a produção de um gesto de denúncia coletivo que ganha força pela
sua repetição na rede.

Por outro lado, encontramos memes nos quais há um trabalho de
reformulação do enunciado, que introduz novos elementos (reticências,
sinal de interrogação e exclamação, marcas de negação) ou substitui le-
xemas: Bela, desbocada e do bar, Bela...? Recatada...? Do lar...? Nem bela,
nem recatada, nem do lar. Bela, recatada e do lar [sqn]. Porém, esses ges-
tos de intervenção sobre a forma do enunciado não chegam a incidir na
estrutura composicional do sintagma. A formação nominal, mesmo in-
corporando modificações, ainda mantém a mesma ordem de aparição
dos lexemas, o mesmo número de lexemas que entram na composição
e a semelhança fonética entre os mesmos (lexemas com número igual
de sílabas, mesma acentuação, fonemas de som semelhante). Assim,
mesmo havendo subversão da forma, o efeito de série continua a ser pro-
duzido pela regularidade dos processos de reformulação.

Observamos, então, que nos memes que analisamos a imagem des-
diz, subverte, transgride os sentidos já estabelecidos para a mulher no
discurso patriarcal, que é atualizado pelo enunciado da revista Veja.
Deste modo, os memes materializam relações de polêmica e interincom-
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preensão12 discursiva entre posições-sujeito antagônicas. Há um traba-
lho sobre o texto, marcado pela incongruência entre imagens e enuncia-
dos verbais e pelas transgressões/subversões na forma do enunciado, e
sobre o processo discursivo, produzido pelo rearranjo das filiações a di-
ferentes posições-sujeito na memória discursiva. 

3. Hashtags e memes
O gesto de vincular um meme a uma hashtag participa na produção

do efeito de série que está na base de seu funcionamento discursivo. No
discurso digital (onde ela surge), a hashtag funciona como um marca-
dor/indexador que facilita a organização e classificação dos resultados
obtidos pelos mecanismos de busca. Entendemos, portanto, que: 

Uma hashtag é uma palavra ou uma frase prefixada, precedida pelo
símbolo # (hash, em inglês). Na verdade, e mais radicalmente,
qualquer combinação — mesmo aleatória — de letras ou caracte-
res liderados pelo símbolo # é uma hashtag, porque se trata justa-
mente de uma formalização da linguagem de tal ordem que
nenhuma semântica vem caracterizá-la como linguagem. Um
‘post’ qualquer, em mensagens curtas de microblogging e serviços
de redes sociais como o Twitter, Tumblr, Instagram, Flickr, Google
+ ou Facebook pode ser marcado com um ou inúmeros — o nú-
mero é ilimitado — “#” antes de palavras que passam a fornecer
um meio de agrupamento instantâneo de mensagens e metadados
— os quais, a partir daí podem ser acessados, ao alcance de um
clique, de qualquer lugar do planeta, juntamente com o conjunto
todo (streamming) de mensagens que circulam na rede com a
mesma #. As hashtags são usadas ainda para marcar mensagens
individuais como pertencente a um grupo específico, ou marcar
as mensagens como relevantes para determinados tópicos ou as-
suntos. Funcionam também como balizas para que os usuários en-
contrem e sigam (se filiem à cadeia) ou articulem listas de contatos
ou apoios públicos com outros usuários de interesses semelhantes.
Além disso, aparecem de modo informal, apenas para expressar
algo em uma mensagem (como um contexto, por exemplo), sem
nenhuma intenção de categorizá-la para busca posterior ou com-

12 Cf. Maingueneau (1990).
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partilhamento. Uma # pode ajudar a expressar humor, tristeza
emoção, ou dar outras pistas contextuais, como por exemplo,
#fofo, #sarcasmo, #partiu (#partiu festa, #partiu praia, etc.), #love
(utilizada mais de 500 milhões de vezes só no Instagram) ou#me
(200 milhões no Instagram – ambos, segundo http://web.sta-
gram.com/) (Costa-Moura, 2014, p. 150-151, grifos nossos).

As hashtags mais usadas no Twitter ficam agrupadas no menu Tren-
ding Topics. Conforme Coelho (2014), a existência de uma hashtag im-
plica que exista já um conteúdo indexado por ela e para ela, e visualizá-la
é um convite para ver, repostar e contribuir para a construção da me-
mória horizontalizada da rede.

Do ponto de vista enunciativo, consideramos que as hashtags operam
como uma instrução de releitura e reinterpretação mostrada pelo locu-
tor-tuiteiro no seu texto (ou pelo locutor-internauta em geral), que projeta
um certo modo de dizer (que denominamos ecoico) e uma certa filiação
discursiva sobre o dito/escrito. Como já dissemos, a hashtag organiza um
trajeto de leitura no arquivo, ao estabelecer laços explícitos com outros
enunciados e textos, aos quais se integra pelo efeito de série produzido pela
repetição. Assim, um recurso técnico (uma etiqueta de indexação) próprio
do funcionamento do discurso digital, se considerado no seu funciona-
mento enunciativo-discursivo, adquire um estatuto específico como forma
de linguagem, ao se inscrever no jogo de relações entre sujeitos e sentidos
que se configuram no acontecimento da enunciação. 

Nesse conjunto de relações entre sujeitos, sentidos e discursos, a has-
htag opera como uma marca explícita de heterogeneidade discursiva (Aut-
hier-Revuz, 1990): ela se mostra enunciativamente como acréscimo, dada
sua colocação por justaposição sintática (nos textos do Twitter, do Insta-
gram, das postagens do Facebook) ou por sobreposição imagética (no
texto dos memes), e seu funcionamento se aproxima ao de uma glosa me-
taenunciativa (Authier-Revuz, 1990). Com efeito, sua aparição no texto
desdobra a representação do locutor, que se mostra como espectador de
sua enunciação, inscrevendo na cadeia significante um autocomentário
sobre o seu dizer, a partir do qual o sentido é reinterpretado em relação
a um enunciado e a uma enunciação anterior. É desta forma que inter-
pretamos a hashtag como marca de um modo de dizer ecoico: o texto mar-
cado pela hashtag deve ser interpretado como ressonância/eco/repetição

146

MóNICA GRACIELA ZOPPI-FONTANA



de outros textos igualmente marcados no arquivo digital. Assim, o locu-
tor inscreve sua enunciação em um espaço discursivo, no qual sua voz e
seus enunciados retomam e reformulam outros enunciados, sendo, por
sua vez, reformulados e retomados por outros locutores. Denominamos
ecoico este modo de dizer para destacar seu funcionamento metaenun-
ciativo e encontramos nele o fundamento de uma argumentação que
ganha sua força e eficácia retóricas pelo acúmulo e pela repetição dos ar-
gumentos na rede. Uma argumentação que se dá pelo excesso de eco e
que funciona, portanto, de maneira inversa a uma argumentação por au-
toridade, sustentada na legitimidade do locutor.

Neste sentido, concordamos com Dias e Silva (2017) quando ca-
racterizam a hashtag como uma forma linguística, que vem se consti-
tuindo como pontos de convergência sociais, em particular nas divisões
de sentido que afetam o sujeito no cotidianamente.

4. Memes como modalidade de argumentação própria do dis-
curso digital

A circulação de memes na web, principalmente nas redes sociais, é
um fenômeno recente, porém amplamente presente nas práticas con-
temporâneas dos internautas. Enquanto texto, o meme apresenta algu-
mas marcas formais que o caracterizam e diferenciam de outros
processos de textualização nativos do discurso digital. Por um lado, um
traço característico de seu funcionamento é o efeito de condensação que
caracteriza sua formulação: trata-se, em geral, de textos unitários, com
enunciados curtos e elementos (áudio)visuais simples. Por outro lado,
o meme associa materialidades significantes diferentes, que se imbricam
de diversas maneiras, tendo sempre um elemento que se inscreve como
repetição/replicação de um texto anterior. Inicialmente, o elemento re-
petido/repetível dos memes consistia na imagem que compunha o texto,
a qual podia ser encontrada em sites especializados em fornecer modelos
(macros) já prontos para a produção destes textos. Uma determinada
série de memes pode ser identificada, assim, pela imagem que se repete
neles, como, por exemplo, o conhecido site Futurama Fry Meme Gene-
rator, que fornece a imagem de uma personagem caricaturesca. 
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Figura 2 – Meme associado à minisérie Futurama.

Fonte: https://imgflip.com/i/1c28cm

Esses sites para produção de memes oferecem diversos tipos de ima-
gens, que representam animais, desenhos ou caricaturas, celebridades,
entre outras possibilidades. André Coelho, na sua dissertação de mes-
trado, tem se dedicado ao estudo do funcionamento discursivo dos
memes na web. Segundo o autor, o meme se inscreve na memória metá-
lica13 da rede como um gesto de interpretação que desloca sentidos.

A criação de um meme é um gesto de interpretação frente a me-
mória metálica, filiado à memória discursiva da chamada cultura
dos memes. Assim dizendo, a utilização de um determinado
meme para uma situação específica cria um posicionamento po-
lítico frente à rede, uma leitura possível de um elemento produ-
zido em série. Os sentidos, através da replicação, se espalham e
transbordam, e é através deste gesto que o meme se altera e se res-
significa. E ao se ressignificar, cria novos gestos de leitura, novas
interpretações, que por sua vez geram outras ressignificações
(Coelho, 2014, p.20).

Os memes, graças à natureza da memória metálica, não se subs-
tituem um ao outro, mas se somam. Discursivamente falando, o
uso de um meme não impede o uso de outro, mas apenas adicio-
nam-se novos memes locais a uma formação discursiva local
(Coelho, 2014, p. 63).

13 De acordo com Orlandi (2006), trata-se de um funcionamento da memória próprio da inter-
net e das novas tecnologias de linguagem, que se caracteriza pelo acúmulo, pelo excesso, uma
memória na qual cabe tudo, sustentada na repetição formal de elementos que se somam quan-
titativamente. Trata-se de uma memória que não historiciza os sentidos, uma memória hori-
zontal, saturada, sem esquecimentos, memória da máquina, que apenas significa quando
referida à memória discursiva e à determinação do sentido pelo interdiscurso, em condições
de produção concretas.
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A repetição ou replicabilidade dos memes é, portanto, um traço de-
finidor de seu funcionamento discursivo e de sua existência histórica na
rede. Há elementos que são repetidos e a partir dos quais se produz, con-
sequentemente, um efeito de série. Porém, afirmamos que este efeito de
série não é resultado da mera repetição de elementos formais, mas de
uma regularização, que necessariamente implica um jogo de forças entre
o linguístico e o histórico, entre as formas significantes e seu modo de
existência histórico. Achard (1999) desenvolve uma reflexão sobre essa
“dialética” entre repetição e regularização na produção de efeitos de série
e seu papel na constituição da “materialidade de uma certa memória so-
cial”. O autor aponta que:

O fechamento exercido por todo jogo de força de regularização
se exerce na retomada dos discursos e constitui uma questão so-
cial. Se situamos a memória do lado, não da repetição, mas da re-
gularização, então ela se situaria em uma oscilação entre o
histórico e o linguístico [...] Este eventual jogo de força é supor-
tado pelas relações de formas, mas estas são apenas o suporte dele,
nunca estão isoladas. Elas estão eventualmente envolvidas em re-
lações de imagens e inseridas em práticas [...]

A regularização se apoia necessariamente sobre o reconheci-
mento do que é repetido. Esse reconhecimento é da ordem do
formal, e constitui um outro jogo de força, este fundador. Não há,
como efeito, nenhum meio empírico de se assegurar de que esse
perfil gráfico ou fônico corresponde efetivamente à repetição do
mesmo significante. É preciso admitir esse jogo de força simbó-
lico que se exerce no reconhecimento do mesmo e de sua repeti-
ção (Achard, 1999, p. 15-16).

Assumimos, então, que o funcionamento discursivo dos memes se
dá pelo acúmulo e pelo excesso de enunciações, que repetem um elemento
formal (imagem, enunciado, som ou uma combinação desses elemen-
tos), já tomado/reconhecido em um processo de regularização. Assim,
é necessário considerar o acontecimento enunciativo na sua relação com
a memória discursiva, porém assumindo que: 

[...] a memória suposta pelo discurso é sempre reconstruída na
enunciação. A enunciação, então, deve ser tomada, não como ad-
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vinda do locutor, mas como operações que regulam o encargo, quer
dizer a retomada e a circulação do discurso (Achard, 1999, p. 17).

É essa relação constitutiva entre o texto na sua composição formal,
o acontecimento enunciativo e o memorável, enquanto vestígio/indício
de outras enunciações que nele se encontram, que define para nós o fun-
cionamento do meme enquanto um novo modo de argumentar na rede.
Assim, o gesto analítico deve considerar que:

Um texto trabalha através da sua circulação social, o que supõe
que sua estruturação é uma questão social, e que ela se diferencia
seguindo uma diferenciação das memórias e uma diferenciação
das produções de sentido a partir das restrições de uma forma
única (Achard, 1999, p. 17). 

Neste trabalho, focamos a análise no funcionamento argumentativo
dos memes, aspecto este pouco estudado até agora. Para tanto, conside-
ramos o meme como um texto polifônico que se mostra enquanto tal,
dado que seu funcionamento enunciativo somente pode ser descrito a
partir da relação que o meme estabelece com outras enunciações. Por
um lado, é preciso descrever a relação estabelecida com os outros memes
da série, na qual o meme se inscreve por efeito do elemento que se repete
na composição textual (imagem ou enunciado verbal). Por outro lado,
é necessário compreender a relação do meme com outros enunciados
(nativos da web ou não), que são retomados ou comentados no meme.
É na retomada de uma enunciação anterior que ressoa no/sob o texto
atual que o meme encontra seu sentido e sua eficácia argumentativa, ao
comentar, repetir, reformular ou parafrasear um outro texto e represen-
tar um certo modo de dizer de seu locutor. 

5. ironia e efeitos de releitura/reinterpretação
A marca mais contundente que identifica os memes como uma mo-

dalidade específica de argumentação na rede é seu funcionamento lúdico
e o efeito de humor que eles produzem14. Esta característica aparece in-
sistentemente citada em todas as matérias jornalísticas que comentaram
a reação memeal à matéria da revista VEJA. Compreender e descrever

14 Coelho (2014) analisa o funcionamento lúdico e disruptivo dos memes em seu trabalho.
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esta sua configuração como discurso lúdico é crucial, então, para analisar
os movimentos argumentativos realizados pelos memes na sua inscrição
e circulação na web. Orlandi (1996, p. 154) define o discurso lúdico
como um tipo discursivo e o caracteriza a partir de três propriedades: a
reversibilidade entre os interlocutores é total, por isso o objeto do dis-
curso se mantém como tal na interlocução, os interlocutores se expõem
a ele e os enunciados estão abertos à polissemia. A autora ainda observa
que o lúdico é o que “vaza” em nossa formação social, ele produz ruptura
em uma ordem de discurso que estrangula os espaços possíveis para um
uso da linguagem não eficiente, não utilitário, orientado só pelo prazer
de enunciar. Os memes, no seu uso geral na rede, apresentam no seu
processo de textualização e circulação as propriedades identificadas por
Orlandi para o tipo do discurso lúdico. Eles incorporam uma prática de
escrita digital que imbrica materialidades significantes diferentes para
produzir efeitos de humor e sentidos polissêmicos na circulação de
enunciados entre internautas na rede. No corpus que analisamos, esse
efeito de humor é produzido particularmente pela ironia, à qual enten-
demos como um modo de dizer específico15. 

A ironia já foi objeto de inúmeros estudos. Neste trabalho, nos
apoiamos na proposta descritiva de Orlandi (2012, on-line) e dialoga-
mos com a análise argumentativa de seu funcionamento desenvolvida
por Ducrot (1988). Este autor propõe uma análise polifônica da ironia,
que reconhece nos enunciados tidos como irônicos a presença de no
mínimo dois enunciadores: um que sustenta um ponto de vista que será
mostrado como absurdo por outro enunciador. Desse modo, de acordo
com Ducrot, o enunciador irônico inverte a orientação argumentativa
para a qual direciona o ponto de vista apresentado pelo enunciador ri-
dicularizado. Este seu valor contra-argumentativo explica a aparição fre-
quente de enunciados irônicos em relações de polêmica discursiva
estabelecidas entre posições-sujeito antagônicas no interdiscurso, como
aparece fartamente ilustrado no nosso corpus. Orlandi (2012, on-line)

15 Orlandi (2012, on-line) realiza uma crítica feroz ao conceito de literalidade do sentido ou trans-
parência referencial da linguagem, o que lhe permite se distanciar da clássica oposição entre
sentidos literais e figurados, entre uso ordinário/sério da linguagem e figuras de linguagem. A
autora propõe falar “preferentemente em modos de enunciação (ou de interlocução) que esta-
beleceriam a distinção que tradicionalmente se atribui a discurso figurado/não figurado”.
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também considera o desdobramento enunciativo que particulariza o
funcionamento da ironia, enquanto uma forma específica de relação
com o discurso outro, porém destaca os efeitos de destruição, dispersão
e desestabilização do senso comum que ela produz.

Pela ironia, colocamos em jogo nossas convicções, ou seja, nossas
"suposições prévias" que garantem o funcionamento do senso-
comum. Suspendemos a relação com o senso-comum em vários
domínios: em relação à própria língua e ao uso que fazemos dela;
em relação ao conhecimento; em relação ao real; em relação aos
mecanismos sociais etc. A menção ecoica, a distância crítica, se
faz sobre o senso-comum. Para ter efeito irônico, o discurso deve
instaurar alguma coisa de insólito, de incongruente, pressupondo
a congruência e solidez do senso-comum. Essa incongruência
pode ser observada em sua função de ruptura, de destruição (Or-
landi, 2012, on-line).

Essa dimensão de ruptura e destruição do sentido e de não comu-
nicação apontada por Orlandi é preciosa para nossa análise. Como já
demonstramos, os memes se caracterizam como modo de dizer ecoico
que mostra no seu funcionamento um desdobramento da enunciação.
As imagens e/ou sons que compõem o meme produzem uma incon-
gruência interna ao texto, que obriga a uma releitura/reinterpretação
dos enunciados verbais com os quais estão imbricadas materialmente.
Embora esse processo de textualização na contradição de materialidades
significantes produza um efeito de oposição entre os elementos formais
e em relação às enunciações que aparecem mencionadas ecoicamente,
seria redutor considerar essa oposição como uma simples inversão da
orientação argumentativa. Como diz Orlandi (2012, on-line), a ironia
tem a dimensão de um acontecimento discursivo. Insistimos nesse ponto
porque nos permite trazer para a reflexão a sobredeterminação dos pro-
cessos de significação pelas condições históricas de sua produção, sem-
pre assombradas pela contingência dos encontros que constituem seu
modo material de existência16.

16 Remetemos o leitor à reflexão que desenvolvemos sobre o acontecimento discursivo em
Zoppi-Fontana (2009, 2015). Nesses trabalhos consideramos que o discurso, na sua dimensão
de acontecimento, tem na contingência dos processos históricos seu modo material de exis-
tência, ao tempo que encontra no impossível da língua (alíngua) sua condição simbólica de
existência.
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A ironia se dá pelo estabelecimento de uma região significante,
de um espaço de linguagem em que não só simulações, mas tam-
bém alusões e mesmo rupturas de significação podem ser desen-
volvidas [...] A produção e a apreensão da ironia é histórica e
socialmente determinada. Há uma distribuição histórico-social
desigual em relação às convenções e situações nos quais ela fun-
ciona. As situações irônicas não são fatos brutos, mas construções
(Orlandi, 2012, on-line).

Pelo seu poder de ruptura e destruição dos sentidos já estabilizados
socialmente, ou apresentados na enunciação como tais, a ironia pode
ser interpretada como um tipo de argumentação pelo absurdo. Ela seria
o primeiro passo de uma prática argumentativa que visa resistir à do-
minância de discursos hegemônicos na sociedade e desconstruir os efei-
tos de evidência por eles produzidos, demonstrando o absurdo que os
habita; seria, então, a condição necessária, porém não suficiente, para a
construção e legitimação de outros sentidos e de outras práticas sociais.
Os memes que analisamos, afetados por um modo de dizer irônico,
agem como um ataque direto aos sentidos estabilizados pelo funciona-
mento patriarcal de nossa sociedade, porém, não os substitui. O efeito
de condensação que caracteriza a textualização dos memes contribui para
a incompletude do sentido e o seu funcionamento como discurso lúdico
reforça os efeitos de abertura polissêmica dos movimentos argumenta-
tivos projetados pelo texto. A enunciação memeal dispersa, desloca e
subverte a enunciação da revista Veja, deixando em aberto o caminho
para a estabilização de outros sentidos. 

Argu(meme)ntar: entre o absurdo e o cinismo
Como resultado de nosso trabalho concluímos que o meme fun-

ciona como uma modalidade de argumentar própria do discurso digital:
a argu(meme)ntação. Trata-se de um tipo de discurso lúdico que visa à
produção de efeitos de humor. O imbricamento de materialidades sig-
nificantes é constitutivo e definidor de seu funcionamento argumenta-
tivo, pois é a sobreposição de imagem (eventualmente som) e
enunciados verbais que instaura no texto a incongruência necessária
para produzir um movimento de releitura/reinterpretação. O meme
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ganha sua força argumentativa do efeito de acúmulo produzido pelo ex-
cesso de enunciações que repetem um mesmo elemento formal, este já
tomado e reconhecido em uma série instituída por um processo de re-
gularização da memória discursiva. O funcionamento enunciativo do
meme somente pode ser descrito, então, a partir da relação que estabe-
lece com outras enunciações, que se inscrevem como memorável no
acontecimento enunciativo. O trabalho simbólico combinado de um
meme e uma ou mais hashtags constrói um modo de dizer ecoico: o
meme marcado pela hashtag deve ser interpretado como ressonância/
eco/repetição de outros textos igualmente marcados no arquivo digital.
Neste sentido, o meme é um objeto paradoxal por excelência: é um texto
dividido pela incongruência material de sua forma, pela polifonia dos
agenciamentos enunciativos e pela contradição das filiações ideológicas
que o atravessam.

No caso de nosso corpus, a esse funcionamento se soma o processo
de desconstrução e ruptura de sentido produzido pela ironia17, que ten-
siona as divisões do dizer materializadas ludicamente no texto dos
memes, chegando a construir uma argumentação pelo absurdo. Pela iro-
nia, os memes desestabilizam enunciados do senso-comum e colocam
em circulação novos sentidos transgressivos. Dito de forma mais inci-
siva, a ironia que atravessa os memes instaura a prática mesma de trans-
gredir como traço definidor de seu funcionamento. Não há substituição
de um discurso pelo outro, mas sobreposição, releitura e reinterpretação
no imbricamento de materialidades significantes e na contradição de
posições-sujeito no interdiscurso. 

Para finalizar, gostaríamos de interrogar as causas da produtividade
deste novo modo de argumentar que tomou conta das redes sociais. A
argu(meme)ntação é, na nossa visão, a forma mais frequente de disputa
de sentidos na web, resta saber por que. Arriscamos aqui uma resposta.
Pelo seu funcionamento lúdico/polissêmico e frequentemente irônico,
os memes se inscrevem, nas atuais condições de embate discursivo, como

17 Esclarecemos que não confundimos funcionamento lúdico dos memes com seu eventual efeito
irônico. Embora seja constitutivo do meme produzir um efeito de humor e funcionar como
um tipo de discurso lúdico, não são todos os memes que incorporam um modo de dizer irô-
nico. Existem memes cujo efeito é de reforço, comemoração ou simplesmente comentário de
outros enunciados e sentidos, sem incluir o efeito de desconstrução e ruptura irônica do sen-
tido nem de desqualificação pelo absurdo de outra enunciação.
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uma forma condensada, mas eficaz, de desestabilização/deslocamento/
destruição das evidências que sustentam a circulação hegemônica de um
discurso cínico. A partir de nossa análise, compreendemos a argumemen-
tação, em espaços de polêmica discursiva, como uma prática de resistên-
cia possível à razão cínica. Assim, a argu(meme)ntação permitiria
denunciar o absurdo na/da enunciação do sujeito cínico contemporâneo.

E aqui retomamos a reflexão de Baldini (2012) sobre os processos
atuais de subjetivação no cinismo. O autor afirma que:

É preciso separar o Kynisme grego daquilo que Sloterdijk chama
de razão cínica. O Kynisme grego (semelhante à carnavalização
bahktiniana) pode ser definido como prática discursiva alinhada
à paródia e que procurava corroer a “ideologia oficial” por meio
do exercício de uma crítica de resistência aos sentidos cristaliza-
dos. Nesse sentido, o Kynisme tem o caráter de contestação de um
poder que perdeu seu caráter de legitimação, ou seja, uma prática
de linguagem típica de situações de anomia. [...] Já a razão cínica,
conceito proposto por Sloterdijk, vai mais no sentido de uma im-
postura, como se passássemos, no nível ideológico, da célebre for-
mulação de Marx (“eles não o sabem, mas o fazem”) para um “eles
sabem muito bem o que estão fazendo, mas mesmo assim o
fazem” (Baldini, 2012, p. 107).

Consideramos que a argu(meme)ntação rói as bases da razão cínica,
revelando a impostura de seus argumentos, sem, no entanto, obrigar o
locutor a substitui-la por alguma outra ordem racional de argumentos.
Nesse sentido, ela responderia às inflexões do discurso digital, tensio-
nado pela velocidade e instantaneidade do fluxo de informações na web
e pela migrância do sujeito. A enunciação memeal, sempre pontual e
dispersa, instaura na rede um modo de argumentar sem nome, que im-
pacta o trajeto dos sentidos na rede. 

A argu(meme)ntação se dá como ato, é repetição, ruptura e irrupção,
e sua força simbólica está justamente nessa sua dimensão de aconteci-
mento. Um breve encontro lúdico de formas da língua, imagens e has-
htags. Os memes talvez sejam, assim, pequenos flagrantes do kynisme
contemporâneo. 
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ArgUmEnTAçãO E SEnTiDO nA inTErAçãO
OnlInE

Vanda Maria da Silva Elias*

Mônica Magalhães Cavalcante**

introdução
Neste capítulo, temos por objetivo discutir o posicionamento como

um componente do processo argumentativo, considerando aspectos
como contexto, referenciação e coerência no modo de produção hiper-
textual. Situando a discussão em um quadro teórico de base sociocog-
nitiva, assumimos os seguintes pressupostos: 

• o uso da língua sempre parte de alguém e se dirige a outro alguém,
e esse processo intersubjetivo é revelador de saberes e quereres dos
sujeitos em interação, portanto de posicionamentos que apontam
para uma certa direção, argumentativamente falando; 

• a referenciação, compreendida como um processo de (re)constru-
ção de referentes no e pelo discurso (Mondada e Dubois, 2003), é
peça de fundamental importância na marcação do posiciona-
mento;

• o posicionamento funda-se na interação e envolve o modo como
os sujeitos interagem, atos comunicativos e objetivos, desvelando-
se na dimensão do texto ou do hipertexto; 

• o texto é uma entidade multifacetada cuja constituição envolve
elementos verbais e não verbais, além de uma complexidade de
conhecimentos de natureza diversa que não se deixa mostrar à pri-
meira vista na materialidade linguística;

• o hipertexto é um constructo caracterizado pelos traços da cone-
xão múltipla entre textos; não linearidade; não delimitação; flui-

* Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo. Membro do Programa de Pós-Gra-
duação em Letras da UNIFESP e membro do Grupo de Pesquisa PROTExTO, CNPq.

** Professora Associada da Universidade Federal do Ceará. Membro do Programa de Pós-Gra-
duação em Linguística da UFC e líder do Grupo de Pesquisa PROTExTO, CNPq.
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dez; variedade de temas, de gêneros textuais e de linguagens, re-
sultante do trabalho realizado colaborativamente por usuários em
interação on-line;

• o contexto é uma interpretação subjetiva, embora fundamentada
socialmente, que os interlocutores produzem sobre as situações
comunicativas, com fundamental importância na construção da
coerência;

• a coerência é um fenômeno produzido colaborativamente me-
diante operações linguísticas e cognitivas realizadas local e global-
mente. 

A partir desses elementos, o texto foi dividido em duas seções: a pri-
meira é dedicada à constituição do quadro teórico que fundamenta a
análise e a discussão dos dados; a segunda, à análise propriamente dita
e a discussão dos resultados.

1. linguagem e argumentação 
A linguagem é uma forma de interação e, como tal, seu uso é regido

pela intenção que se deixa representar de determinada forma no enun-
ciado, apontando para relações que desejamos estabelecer, efeitos que
pretendemos causar, comportamentos que queremos ver desencadea-
dos, determinadas reações verbais ou não verbais que esperamos pro-
vocar no nosso interlocutor (Koch e Elias, 2016).

Como seres dotados de razão e de vontade, constantemente avalia-
mos, julgamos, criticamos, isto é, formamos juízos de valor. E, por meio
do que dizemos (na fala ou na escrita), tentamos influir sobre o com-
portamento do outro ou fazer com que o outro compartilhe de nossas
opiniões. Por essa razão, o ato de argumentar, isto é, de orientar o que
se diz para determinadas conclusões, constitui o ato linguístico funda-
mental, conforme afirma Koch (1987).

Na constituição do ato de argumentar, variadas estratégias (Koch e
Elias, 2016) apontam para a complexidade de fatores envolvidos no uso
da língua e dos interesses em jogo, no curso mesmo da interação. Isso
significa dizer que: 
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• o processamento depende não só de características textuais, como
também de características dos usuários da língua (objetivos, con-
vicções, conhecimentos); 

• “as formas não são analisadas per se, mas como fontes para as in-
terações, (Marcuschi, 2003, p. 253); 

• os interlocutores cooperam e negociam significados e posições no
contexto da situação em um processo discursivo, dinâmico, rela-
cional e ativo constituído por complexas e múltiplas camadas de
significação. 

A esse entendimento do ato de argumentar numa perspectiva inte-
racional subjaz a noção de posicionamento. Compreendido, por Barton
e Lee (2015), como o modo pelo qual os significados dos enunciados
são constituídos e como os escritores (ou falantes) se dirigem aos seus
interlocutores, o posicionamento envolve quatro componentes princi-
pais: a pessoa que o expressa, o tema discutido, os recursos utilizados e
o destinatário.

Ainda enfatizam Barton e Lee (2015) que o posicionamento, como
um ato que se funda na interação e é marcado, portanto, pelo traço da
intersubjetividade, não indica apenas como um indivíduo marca sua po-
sição, mas também os atos comunicativos que alguém quer alcançar ao
fazer isso, e como a marcação do posicionamento promove a interação. 

2. posicionamento e referenciação 
Não são poucas as vezes que, em nossas interações do dia a dia, pa-

ramos para pensar na melhor forma de fazer referência a um aconteci-
mento, uma atitude ou ação, uma fala nossa ou de alguém, um
sentimento ou emoção, aos objetos existentes no mundo, enfim. Isso
acontece na esfera cotidiana ou em qualquer esfera de atuação humana. 

Na perspectiva sociocognitiva aqui assumida, isso significa dizer
que o referente se constrói no nosso dizer, no modo como constituímos
esse dizer, de acordo com o nosso objetivo, a nossa intenção, os nossos
interlocutores, a situação em que nos encontramos envolvidos. As ex-
pressões referenciais, além da função referir, indicam pontos de vista,
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assinalam direções argumentativas, sinalizam dificuldades de acesso ao
referente e recategorizam objetos presentes na memória discursiva
(Koch, 2002; Koch e Elias, 2016). 

Nos movimentos de introdução, focalização e manutenção de refe-
rentes, as formas nominais vão orientando argumentativamente para
uma dada conclusão. Então, não é difícil constatar como o emprego de
expressões nominais referenciais opera a categorização/ recategorização
desses objetos, para atender a determinados propósitos comunicativos. 

Estudos situados nessa perspectiva, como os de Cavalcante e Matos
(2016); Ciulla e Matos (2016) e Elias (2010), chamam a atenção para o
valor axiológico de expressões referenciais e para o papel avaliativo dessas
expressões na condução argumentativa, na defesa da posição de que certos
nomes de expressões referenciais empregados valorativamente auxiliam
no processo argumentativo, quando considerado o funcionamento dessas
expressões no texto, numa perspectiva global e não apenas localizada. 

Esses traços do referente funcionam como importantes sinalizadores
de opiniões, crenças e atitudes do seu produtor, auxiliando o leitor (ou ou-
vinte) na construção de sentidos. Dizendo de outro modo, as formas refe-
renciais têm o poder de orientar o interlocutor no sentido de determinadas
conclusões, constituindo-se, por seu valor persuasivo, um dos mais impor-
tantes recursos argumentativos que a língua nos oferece (Koch, 2004).

Se o processo argumentativo tem o posicionamento como um dos
elementos de sua constituição e se o posicionamento envolve sujeitos,
tema e objetivo, então, para esse processo contribui de forma significa-
tiva o processo referencial, em razão da multiplicidade de funções que
assume o referente, entre elas, a de indicar para uma dada orientação
argumentativa e a de contribuir para a construção da coerência. 

3. (Con)texto e coerência textual
Com base nos estudos de Barton e Lee (2015), situamos o posicio-

namento no quadro dos elementos constitutivos do processo argumen-
tativo, porque compreendemos, como o faz van Dijk (2012, p. 268), que
“a argumentação é acerca de posições assumidas pelos participantes,
acerca de intenções e crenças dos usuários da língua e acerca de relações
entre participantes, e tem, por isso mesmo, uma base contextual.”
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Partindo da hipótese de que “os modelos de contexto controlam
muitos aspectos da produção e compreensão de textos, o que significa
dizer que os usuários da língua, além do processamento discursivo, estão
engajados em construir dinamicamente uma análise e interpretação sub-
jetiva on-line” (van Dijk, 2012, p. 87), o autor concebe o contexto como
modelos mentais de situações comunicativas sociais, que são caracteri-
zadas por informações sobre os ambientes ou os participantes e suas
ações, bem como representam necessariamente coisas como intenções,
propósitos, objetivos, conhecimentos e outras propriedades mentais. 

A essa abordagem sociocognitiva de contexto, encontra-se alinhada
a concepção de texto como um evento interacional, considerados nesse
processo, de forma situada, os sujeitos envolvidos, intenções e objetivos
em jogo, e conhecimentos de ordem linguística, textual, cognitiva, social,
cultural e interacional. 

Disso podemos extrair duas conclusões: 
1. todo texto é constituído por muito mais informação do que re-

vela; 
2. toda parte invisível do texto, juntamente com o que nos é apre-

sentado em sua superfície, está relacionada ao contexto, o que sig-
nifica dizer que não se pode pensar em uso da língua e, pois, em
texto, sem pensar em contexto. 

Numa concepção de texto assentada na interação, o sentido é um
constructo, não podendo, por conseguinte, ser determinado a priori. Isso
significa dizer que a produção de sentidos demanda a ativação de co-
nhecimentos de língua, textos, tipos, gêneros, suportes, linguagens va-
riadas, das coisas do mundo e de como os sujeitos neste mundo agem e
interagem. Daí a compreensão de que o sentido não é algo que se en-
contra apenas no texto ou que depende apenas do texto, podendo ser
marcado como se fosse uma propriedade textual, mas, sim, é resultado
do uso de estratégias e de conexões estabelecidas (Beaugrande, 1997).

Essas conexões, derivadas de uma atividade global e não apenas lo-
calizada, promovem a coerência textual, concebida por Marcuschi
(2007) como um processo que, centrado no estabelecimento de relações
entre conhecimentos de ordem linguística, cognitiva, social e interacio-
nal, pressupõe o uso da língua pensado de forma colaborativa e situada. 
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A coerência exige, assim, atenção ao contexto entendido em ampla
acepção como bagagem cognitiva que possibilita aos sujeitos construir
sentidos que vão sendo ajustados e reajustados no curso mesmo da in-
teração. No dizer de Cavalcante, Custódio Filho e Brito (2014, p. 21), a
coerência “surge da percepção de uma unidade negociada de sentido
que depende da intenção argumentativa do locutor, da coparticipação
do interlocutor, das indicações marcadas na superfície do texto e de um
vasto conjunto de conhecimentos compartilhados”. 

Essa posição reforça a nossa condição de “caçadores de sentido”
(Dascal, 1999) e põe em relevo a compreensão de que a coerência resulta
da interação, em um rico processo que envolve: intencionalidade/ acei-
tabilidade, conhecimentos compartilhados (de língua, de textos, de
mundo, de situação comunicativa, de variadas linguagens), balancea-
mento de informações novas e velhas (grau de informatividade), iden-
tificação de um tema/assunto e sua progressão/continuidade,
(re)construção e manutenção de referentes concebidos como objetos do
discurso (referenciação), modelos de configuração textual (gêneros tex-
tuais), suportes e suas implicações no modo de escrita e leitura, no modo
de interação produtor e leitor. Este último aspecto é foco de nossa aten-
ção no tópico a seguir dedicado à questão do hipertexto. 

4. Hipertexto: foco na participação e interação online
Na atualidade, deparamo-nos com produções que resultam da inte-

ração e colaboração dos usuários em espaços online, como o das mídias
sociais digitais (Facebook, Twitter, blogs etc). Esses ambientes, possibili-
tados pela tecnologia constitutiva da Web 2.0, se caracterizam: por uma
escrita que ocorre em fluxo, por conteúdo autogerado e interatividade,
pela criação e publicação por parte dos usuários de seus próprios textos
usando recursos e linguagens variadas, pelo compartilhamento desses tex-
tos com outros e pelo sistema de comentários (Barton e Lee, 2015).

Pensando nas inovadoras formas de comunicação e interação hoje
existentes, a concepção de hipertexto como um texto sem fronteiras de-
limitadas, que se expande pela atuação do leitor, na atividade de seguir
ou atualizar links em uma dada sessão ou espaço de tempo (Elias, 2000,
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2005, 2012) demanda uma ampliação, para acomodar em seu interior o
traço da participação colaborativa na interação online, principalmente
por meio do sistema de comentários.

Com esse propósito, surge a proposta de rever os estudos sobre o
hipertexto, para concebê-lo como um construto caracterizado por traços
da conexão múltipla entre textos, não linearidade, não delimitação, flui-
dez, variedade de temas, de gêneros textuais e de linguagens, resultante
da participação e do trabalho realizado colaborativamente por usuários
em interação online. 

Nessa concepção atualizada de hipertexto, encontram-se em evi-
dência as múltiplas conexões que podem ser feitas não só dentro de um
texto, mas entre textos, num movimento de intensa participação e cola-
boração de usuários em espaços de interação na rede, como o propiciado
pelas mídias sociais, principalmente em se tratando dos comentários,
como discutido a seguir. 

5. posicionamento na interação online: uma exemplificação 
Para atingir o objetivo de analisar o posicionamento como um com-

ponente da argumentação, foi selecionado um recorte hipertextual pro-
duzido na página do Facebook da Folha de S. Paulo, em que há a
participação efetiva de usuários por meio da produção de comentários. 

A escolha desse tipo de produção hipertextual justifica-se porque:
1) as redes sociais, de um modo geral, atraem numerosa quantidade de
usuários; 2) os textos espontaneamente produzidos na interação online
se constituem em rico material para a reflexão sobre o uso que fazemos
da língua, sobre o modo pelo qual configuramos os textos e as funções
que assumem; 3) os arranjos textuais que compõem hipertextos solici-
tam ampliação do nosso olhar para a compreensão de novos processos
de comunicação e de interação propiciados por “tecnologias da mente
e da experiência”, e, em decorrência disso, para questões relacionadas a
texto, contexto, argumentação e sentidos. 

O hipertexto selecionado, a título de exemplificação, foi produzido
no dia 6 de outubro de 2016:
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imagem 1 – página do Facebook (#folha #humor tan tan)

Fonte: Facebook. Disponível em:
https://www.facebook.com/search/str/%23+folha+%23humor+tan+tan/keywords_search.

Acesso em: 6 out. 2016.

5.1 posicionamento e contexto 
De acordo com o princípio de funcionamento da rede social Face-

book, o jornal publica uma notícia e espera a manifestação dos leitores
por meio das opções curtir, compartilhar ou comentar que, quantificadas,
são importantes indicadores da repercussão da notícia. Deparamo-nos,
assim, com uma produção escrita que: 

1) é constituída em torno de um tema proposto pelo jornal; 
2) envolve muitos usuários, tantos quantos quiserem participar, por

meio da produção de comentários, num processo de interação
online que não oferece restrição de espaço ou tempo;

3) é prolongada de acordo com a participação online de usuários na
forma de comentários; 

4) comporta links que promovem a (re)configuração da escrita e,
em sua base, acomoda modelos textuais distintos.
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Do ponto de vista do contexto como interpretação subjetiva da si-
tuação de comunicação, como discutido anteriormente, é esperado que
os usuários, na interação online, tenham conhecimento do espaço em
que podem atuar e das ações que podem realizar como curtir, comparti-
lhar ou comentar uma notícia ou outro comentário, identificar o tema e
mantê-lo em evidência por meio de referentes que sugiram essa remissão. 

Se diante de um hipertexto em constante reconfiguração devido à
colaboração de usuários em interação online, conseguimos estabelecer
uma relação entre os textos, identificar uma orientação temática e refe-
rentes implicados, conectar os textos aos contextos humanos em que
ocorrem, com toda a sorte de conhecimentos envolvidos nesse empreen-
dimento e construir para o arranjo textual uma dada moldura que nos
permite encerrá-lo momentaneamente num quadro interpretativo, então
produzimos sentidos e podemos pensar em coerência hipertextual. 

5.2 posicionamento, referenciação e coerência na interação online 
Para focalizar o processo referencial e a sua importância na cons-

trução do posicionamento e de sentidos, são feitos dois recortes (casos
1 e 2) no material selecionado, justificados por uma questão meramente
didática.

imagem 2 - Caso 1 

Fonte: Facebook. Disponível em:
https://www.facebook.com/search/str/%23+folha+%23humor+tan+tan/keywords_search.

Acesso em: 6 out. 2016.

No recorte hipertextual, as expressões nominais referenciais “essa
baboseira aí” e “essa cópia do sensacionalismo”, que foram introduzidas
nos comentários 1 e 2, respectivamente, se constituem em peças-chave
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para o posicionamento dos sujeitos em relação ao objetivo comunica-
tivo, para a conectividade entre textos que compõem esse arranjo textual
(notícia e comentários) e para a coerência pensada como uma atividade
que se realiza colaborativamente no plano interacional. 

Trata-se, pois, de expressões sinalizadoras do posicionamento assu-
mido pelos sujeitos, visto que apontam para uma avaliação negativa da
matéria e, consequentemente, do jornal. Assumem, assim, essas expres-
sões referenciais uma destacada função de orientação argumentativa,
quando considerada a conectividade entre gêneros textuais distintos, e
entre esses textos e contextos humanos em que a interação ocorre. 

imagem 3 - Caso 2 

Fonte: Facebook. Disponível em:
https://www.facebook.com/search/str/%23+folha+%23humor+tan+tan/keywords_search.

Acesso em: 6 out. 2016.

Comentários como esses são produzidos quando se quer imprimir
rapidez ao texto, uma característica do contexto em que ocorre a inte-
ração online, em que é solicitada a produção. Então, no contexto em que
foram produzidos, os comentários têm como referente alvo a matéria, e
este referente pode ser percebido na conectividade estabelecida entre
texto-fonte (notícia) e comentários, no espaço da rede. Nesse sentido,
contextualmente, a matéria compõe uma espécie de base comum que
ancora os comentários e possibilita aos usuários, no movimento intera-
cional, situar os referentes a que aludem, de forma explicitada ou não. 
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Além disso, observamos que, no conjunto de comentários, os usuários
compartilham uma linguagem comum e outros conhecimentos, produ-
zem atos de fala sob determinadas regras, observam o tema em anda-
mento, o que dá identidade à situação e indica a relevância dos atos de
fala dos participantes, perseguem um objetivo colaborativamente, repre-
sentam o que é seu entorno no momento, a situação em que estão pen-
sando, agindo, falando, escrevendo, ouvindo ou lendo neste momento. 

Como produções individuais, os comentários entram na composi-
ção de um arranjo textual, mas somente quando consideradas as relações
entre textos, sujeitos, tema e objetivos, que são colocados em jogo no
movimento interacional, no qual encontram a sua razão de ser. Assim,
cada comentário individual é constituinte de um propósito global que
possibilita entender as ações dos falantes durante a interação e a marca-
ção de seu posicionamento.

É importante reiterar que, da forma pela qual se apresentam, os co-
mentários referem-se a algo (matéria do jornal), têm um alvo (o jornal) e
atendem a uma solicitação no espaço da rede: marcar o posicionamento
dos usuários em relação ao foi postado pelo jornal, que, no caso do exem-
plo, se constitui em reprovação à matéria, com exceção dos comentários: 

imagem 4 – recorte do caso 2

Fonte: Facebook. Disponível em:
https://www.facebook.com/search/str/%23+folha+%23humor+tan+tan/keywords_search.

Acesso em: 6 out. 2016.

A observação do conjunto de comentários indica que:
• o tema em discussão e os referentes dele decorrentes sinalizam

para um modelo de contexto entendido no plano das relações
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entre os sujeitos, seus conhecimentos compartilhados e intenções
em jogo, de base sociocognitiva e interacional;

• o modo como os leitores reagem ao texto por meio de comentários
é revelador das conexões entre texto, sociedade e cultura ou do
quanto “o ato de compreender algo é inseparável do ato de relacio-
nar o que compreendemos a outras coisas” (Dascal, 1999, p. 79); 

• o posicionamento aponta para o modo pelo qual o participante da
interação online marca sua posição, para os atos comunicativos
que quer alcançar ao fazer isso, bem como para a forma como a
marcação promove a interação;

• a coerência é um ato coletivo que envolve ações coordenadas e si-
tuadas. Em produções hipertextuais que contam com a participa-
ção espontânea e colaborativa de usuários em interação online, a
produção de sentidos não pode ser baseada apenas em termos da
concatenação linear e sequenciada de tópicos ou de referentes que
se encadeiam em procedimentos de boa-formação, mas, sim, em
termos do uso da língua marcado pelas necessidades localizadas
e situadas em contextos cognitivos que se organizam contingen-
cialmente (Marcuschi, 2007, p. 29). 

Considerações finais 
Neste capítulo, foi discutido como, no processo argumentativo,

ocorre o posicionamento em produções hipertextuais que pressupõem
a participação e colaboração de usuários na interação online, e como,
nesse processo, o contexto e a referenciação concorrem para a constru-
ção de sentidos. 

Ancorada em estudos do texto de base sociocognitiva, a reflexão se
estendeu do texto ao hipertexto, numa tentativa de alargar o olhar e a
compreensão em relação a fenômenos que devem ser considerados na
especificidade de sua constituição em arranjos textuais próprios do am-
biente de rede e, como tal, caracterizados por uma multiplicidade de
textos e de autores, em um movimento constante de atualização dos as-
pectos contextuais.

Nessa perspectiva pluritextual, a concepção de contexto, como uma
interpretação subjetiva da situação comunicativa com todos os elemen-
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tos que lhe são constitutivos, e a de coerência, como um processo que
leva em conta não apenas uma ação individual, mas, sim, uma ação co-
letivamente empreendida, embasaram a análise do posicionamento
construído por usuários em seus comentários online. 

Na análise de arranjos textuais que compõem hipertextos, os co-
mentários foram concebidos não como a reunião de vários atos indivi-
duais e independentes, mas, sim, como resultantes de várias ações
conjuntas empreendidas pelos usuários na interação online. 

Os resultados da análise indicaram que o processo referencial é um
elemento de fundamental importância na instauração e na compreensão
do posicionamento dos usuários nos comentários que produzem em
rede, solicitando do analista que adote uma perspectiva que promova o
estabelecimento de conexões entre textos e suas variadas linguagens
(Elias, 2015; 2016), bem como o estabelecimento de conexões entre tex-
tos, contextos humanos e tecnologias da mente e da experiência.

Especialmente sobre como os estudos do texto que compõem a an-
coragem teórica deste capítulo contribuíram para as reflexões sobre a
argumentação, destaca-se que “é na dimensão das relações de textuali-
zação que a argumentação se inscreve, em total dependência com as re-
lações de coerência textual. A argumentação é constitutiva do discurso,
mas é no texto que ela se expressa.” (Cavalcante, 2016, p. 122). 

Inserida no âmbito dos estudos que adotam essa perspectiva, a dis-
cussão que por ora se encerra possibilitou uma análise e a compreensão
do processo argumentativo no ambiente de rede, em se tratando do po-
sicionamento e da complexidade de fatores envolvidos em sua compo-
sição que contribuem para a produção de sentidos. Fica, então, a
sugestão para a realização de novos trabalhos que investiguem no hi-
pertexto o processo argumentativo, visando identificar o que ele revela
sobre sujeitos, posicionamentos e sentidos. 
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A ArgUmEnTAçãO mUlTimODAl nA
COmprEEnSãO E nA TrAnSFOrmAçãO DE
COnTExTOS ESCOlArES

Fernanda Coelho Liberali*

introdução
Este capítulo objetiva avaliar a importância da argumentação tanto

para a constituição de expansão da aprendizagem (Engeström, 2016
[1987], 1991), em sua relação com uma perspectiva multimodal (Kress,
2010), quanto para a reflexão sobre como esses dois pressupostos podem
ser entrelaçados na compreensão e na transformação do contexto esco-
lar. Parte de um estudo que propõe a articulação entre a argumentação
e a educação, focalizando a argumentação colaborativa e a relação entre
os conceitos de instrumentalidades e multimodalidade, para compreen-
der a correlação entre argumentação e a expansão da aprendizagem. Fi-
nalmente, utiliza dados de um projeto de extensão e de pesquisa para
exemplificar como a compreensão da argumentação, em um quadro
multimodal, permite uma avaliação mais crítica sobre ações e suas im-
plicações para o campo de ensino-aprendizagem e para o desenvolvi-
mento no contexto escolar. 

1. Argumentação e expansão de aprendizagem
Nesta seção, a argumentação será discutida na perspectiva colabo-

rativa e relacionada ao conceito de expansão de aprendizagem. A argu-
mentação na educação pode ser estudada a partir da forma como se
conecta ao contexto e como focaliza os efeitos dos argumentos como fer-
ramentas para as construções de saberes realizados (Schwarz; Neuman;

* Professora-pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Membro do Pro-
grama de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC/SP e líder
do Grupo de Pesquisa “Linguagem em Atividades no Contexto Escolar” (LACE/CNPq).
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Gil; Ilya, 2003). Além disso, ela também é compreendida como uma fer-
ramenta para pensar que trabalha com dimensões cognitivas, interativas
e culturais do processo de produção de conhecimento, conforme expõem
Muller Mirza, Perret-Clermont, Tartas, Iannaccone (2009). 

Indo além, Mateus (2013) sugere que a argumentação no contexto
escolar envolve: a disposição para analisar pontos de vista distintos e
para rever as posições, o compromisso com a legitimidade dos argu-
mentos e contra-argumentos, o cuidado com a participação de diferen-
tes vozes, a busca por significados comuns e a valorização da diferença
como central em uma perspectiva crítico-dialógica. 

Aprofundando as perspectivas anteriores e as expandindo em uma
base colaborativa, proponho (Liberali, 2013; 2016) que a argumentação
no contexto escolar se faça responsável pela composição de possibilida-
des que se realizam na criação do novo significado a partir do conflito
entre as vozes que se chocam, reforçam, contrastam, afastam e aproxi-
mam na tentativa de criar novas possibilidades. Nesse enquadre, é pos-
sível compreender o desenvolvimento de sujeitos como agentes de
transformação de si, do outro e do mundo, uma vez que há o fortaleci-
mento das vozes internas para construir com os demais uma multipli-
cidade de vozes em expansão.

Nessa perspectiva, alguns aspectos tornam a argumentação colabo-
rativa (Liberali, 2013; 2016). Podemos citar o potencial multicultural para
o encontro de culturas em espaços de ensino-aprendizagem; a produção
de possibilidades de escolhas pelos alunos; a tomada de decisões sobre
modos de viver; o acesso a diferentes posições, as quais serão aprofunda-
das por meio de sustentações e suportes de natureza diversa, contestadas
por perspectivas contrárias; a busca de acordos possíveis ou conclusões
temporárias, no debate das diferenças, em um universo de perspectivas.

Há também o potencial crítico que contribui para o questionamento
frequente dos saberes, por vezes tomados como verdades absolutas e in-
questionáveis. Cria-se com isso o movimento de interrogar, contrapor, sus-
tentar, buscar, em que vão sendo instituídas outras possibilidades de
entender, ampliar e viver, além da expansão para além dos muros da escola. 

Nessa direção, expande-se o potencial criativo dos sujeitos que se
lançam na produção inovadora de possibilidades sobre um determinado
tema. Esse engajamento na busca por perspectivas, evidências, explica-
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ções, exemplificações e correlações entre pontos de vistas realiza-se
como uma tomada de posicionamento frente ao universo de possibili-
dades que estão sendo ofertadas ao grupo. Similarmente, os sujeitos as-
sumem responsabilidade em apresentar modos de como contribuir com
o grupo para a produção de um universo de escolhas e de modos de ver,
analisar, avaliar. A partir dessas escolhas oferecidas, torna-se fundamen-
tal o desenvolvimento de respostas inéditas, pois cada um estará bus-
cando formas para sustentar, refutar, correlacionar, exemplificar,
explicar, expandir, contrapor, sugerir, combinar, distinguir, ampliar, jus-
tapor, compor, criar novos significados compartilhados no grupo. 

Finalmente, seu potencial sócio-cognitivo-afetivo cria, para o for-
mador, um papel de instigador de apresentação de pontos de vista, su-
portes, contraposições, novas posições. Além disso, o formador se torna
o apresentador de vários pontos de vista e de questionamento das posi-
ções apresentadas, oferecendo oportunidade a todos de vivência de crise
e de um repensar sobre tópicos, muitas vezes, tomados como certos.
Esse potencial permite, também, que o formando se posicione frente
aos temas em debate e busque suportes para suas posições, questiona-
mentos às posições diferentes, tentativas de acordos, exploração de
novas perspectivas por meios de questionamentos e alternativas e cria-
ção de novas ideias. 

Para compreender essa visão colaborativa de argumentação, é pos-
sível evidenciar um quadro de categorias, construídas a partir da litera-
tura sobre argumentação na área (cf. Liberali, 2013), que se distribuem
em aspectos enunciativos, discursivos e linguísticos. As categorias enun-
ciativas focalizadas centram-se na relação dialética entre lugar, mo-
mento, participantes, conteúdos e objetivos da interação. Evidencia-se
o contrato de participação estabelecido no espaço e tempo, a disposição
dos interlocutores, a multiplicidade de posicionamentos, a tensividade
criada e a contribuição para a construção do pluralismo.

Nas categorias discursivas, é possível focalizar os aspectos ligados à
articulação das ideias por meio de exórdios, questões controversas, apre-
sentação de pontos de vista, espelhamento, questões para entrelaça-
mento, acordos, conclusões, pedidos e apresentações de esclarecimento,
sustentação, concordância e contra-argumentação. Com relação aos as-
pectos linguísticos, são observadas as principais ocorrências verbo-vi-
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suais referentes aos mecanismos de coesão verbal, valoração, escolhas
lexicais, coesão nominal, conexão, trocas de turnos, distribuição de
cores, proferição, modalização, interrogação, e organização conversa-
cional (cf. Liberali, 2013). Os efeitos de sentido criados pelas escolhas
com relação aos aspectos enunciativos, discursivos e linguísticos podem
estar associados ao conceito de instrumentalidades.

No quadro sócio-histórico-cultural, o conceito de instrumento as-
sume caráter central. Ele é o aparato fundamental na constituição de ati-
vidades, uma vez que cria a possibilidade de imaginar, de planejar e de
estabelecer relações com o mundo. Os instrumentos em suas mais va-
riadas facetas podem ser vistos como maneiras diferentes de implanta-
ção da criatividade, dependendo do que a cultura tem disponível para
que os sujeitos possam combinar seus talentos e objetivos. 

O conceito de instrumentalidade (Engeström, 2016 [1987]) surge
para expandir o de instrumento, realçando a intricada conjugação in-
terdependente de instrumento e mentalidade e se contrapondo à distin-
ção entre instrumento e signo. A instrumentalidade está relacionada aos
instrumentos (materiais e simbólicos) e aos processos cognitivos utili-
zados na sua implementação. Esses recursos/modos representacionais
são criados e usados de acordo com as necessidades vividas e estão en-
carnados na história e nas escolhas desses diferentes modos represen-
tacionais feitos por sujeitos. Tais recursos têm efeito muito importante
sobre o significado que se espera criar, uma vez que esses sujeitos usam
diferentes recursos de acordo com suas necessidades. 

Segundo Kress (2010), há um conjunto de recursos ou modalidades,
social e culturalmente formatado, que permite a apresentação de posi-
ções, interesses e formas de compreensão que surgem a partir de posi-
cionamentos físicos, afetivos, culturais e sociais assumidos frente ao
mundo em um determinado momento (Bezemer et al., 2012). Desse
modo, a escolha dos recursos/modos envolve considerar múltiplas for-
mas de representação que sofrem variações de acordo com o contexto e
a cultura e que têm efeitos cognitivos, culturais e sociais específicos.
Esses recursos, constituintes dos repertórios (Busch, 2012) que os sujei-
tos constroem nas variadas interações que têm ao longo de suas vidas,
podem ser vistos como base para as ações e as posições assumidas em
diferentes contextos. A consciência dos sujeitos sobre esse repertório
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permite orquestrar significados a partir de possíveis seleções e configu-
rações específicas que realizem ou queiram realizar. 

Ao mesmo tempo, a compreensão dos efeitos criados por esses di-
ferentes recursos no processo de produção de significados permite com-
preender posições epistemológicas às quais os criadores de significado
podem recorrer, a fim de lidar com as demandas complexas e contradi-
tórias de suas vidas diárias. A integração reflexiva de variados aspectos
multimodais (tipografia, imagem, escrita, layout, altura, comprimento,
tom de voz, gestos, posturas, expressões faciais, movimentos, arranjos
físicos, ambiente material, e suas diferentes combinações possíveis) no
enunciado, para a configuração dos significados, comporta o desenvol-
vimento de processos mais críticos de produção de sentidos e significa-
dos e, por consequência, de criação e recriação da vida dos sujeitos.
Nesse movimento, realiza-se a ampliação do olhar e de formas de par-
ticipação críticas, deliberativas e igualitárias. Esse movimento expande
o olhar e torna a relação entre argumentação e educação central, criando
bases para a desencapsulação ou a expansão da aprendizagem. 

Para compreender o conceito de expansão da aprendizagem, é pre-
ciso entender primeiro o caráter sócio-histórico-cultural do ensino-
aprendizagem, segundo Vygotsky (1987 [1934]). Para o autor, a produção
coletiva e colaborativa de significados compartilhados, novos e relevantes
é fundamental para a transformação da comunidade. Ainda de acordo
com o psicólogo russo, para que ela se realize, é preciso que os sujeitos
vivenciem eventos dramáticos, ou seja, quw haja a colisão emocional so-
cial experienciada por meio de contradições entre os indivíduos (inter-
pessoal), base para o desenvolvimento intrapessoal (Vygotsky, 1987
[1934]). Essa experiência emocional intensa vivida com o outro é refle-
tida e experimentada também de forma individual, no que Vygotsky de-
nomina perezhivanie, isto é, o prisma particular por meio do qual o
indivíduo internaliza as experiências vividas com os outros1. Proponho
que a argumentação materializa, no drama, essa refração do vivido com
o outro que se transforma em vivido consigo próprio. As formas de diá-
logo externo e interno e de questionamentos do outro e de si mesmo rea-

1 No original, em inglês, perezhivanie é descrito por Vygotsky como “the particular prism through
which the influence of the environment on the child is refracted” (Vygotsky, 1994 [1934], p. 339-
340).
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lizam-se como uma experiência emocional intensa, vivida com o outro
e refletida e experimentada, também, de forma individual. 

Nessa conjunção evento dramático-perezhivania, significados são
produzidos de forma compartilhada. Esse processo pode também ser
pensado em um quadro freireano como a construção do inédito-viável
(Freire, 1987 [1970]). Em outras palavras, nesses eventos, materializados
argumentativamente, haveria a produção de possibilidades para ir além
das situações-limites, colocadas pela realidade imediata, cuja força está
em soluções realizáveis, porém, ainda, não conhecidas ou concebidas.
Na perspectiva da argumentação, o ensino-aprendizagem pode ser rea-
lizado fora de cápsulas, tais como as disciplinas, as teorias e as técnicas,
as fontes e a própria instituição escolar (Liberali, 2017). Nessa linha, a
expansão se realiza pelo tratamento “expansivo” de questões controver-
sas na expansão do senso de responsabilidade pessoal e pública tanto
dentro como fora das escolas.

Engeström (2016 [1987]; 1991) explica que esse tipo de aprendiza-
gem, definida como expansiva, não segue cursos predeterminados, tam-
pouco unidimensionais. Ao contrário, pressupõe decisões aceitas
localmente, em constante processo de incerteza e de busca, que envolve
uma série de contradições. Como aponta o autor, um ciclo expansivo se
organiza como uma reorquestração de vozes, com diferentes pontos de
vista dos vários participantes. 

Esse movimento será exemplificado a seguir. 

2. Argumentação multimodal iluminando a compreensão no
projeto Digit-m-Ed Hiperconectando brasil

Os dados selecionados para a compreensão de como a argumenta-
ção, em um quadro multimodal, permite uma avaliação crítica das ações
e das suas implicações para o campo de ensino-aprendizagem e desen-
volvimento foram capturados em uma discussão ocorrida durante o pri-
meiro encontro de 2016, entre os participantes do Projeto Digit-M-Ed
Hiperconectando Brasil2 que está sendo desenvolvido desde 2013, junto
a escolas de ensino básico e instituições de ensino superior. 

2 Informações sobre o projeto podem ser encontradas nas publicações do grupo de pesquisa:
Pêssoa (2016), Liberali (2015), Damianovic at al. (2016), Liberal et al. (2015). 
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Esse projeto de intervenção crítico-colaborativa se desenvolve com
pesquisadores (doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, graduan-
dos e alunos de ensino fundamental e médio) e alunos (surdos e ouvin-
tes), pais, diretores, coordenadores, professores, intérpretes de
instituições particulares e públicas (municipais e estaduais), com idades
variando de nove a sessente anos. Tem como foco a produção conjunta
de propostas curriculares desencapsuladoras (Liberali et al., 2015; Libe-
rali, 2017) e acontece conforme determinações do Comitê de Ética da
PUC/SP, após autorização dos envolvidos3, por meio de gravações, em
áudio e vídeo, de variadas atividades. 

O projeto envolve todos os participantes na construção de propostas
de ensino-aprendizagem que permitam a reflexão sobre como os con-
teúdos curriculares podem ser transformadores da vida dos alunos e
vice-versa. Todos os participantes são chamados a vivenciar situações
de ensino-aprendizagem sem que haja distinção entre alunos, professo-
res, pesquisadores, coordenadores, pais, diretores ou intérpretes. No
contexto, são todos, simultaneamente, formadores e formandos. 

Considerando que os participantes alegam repetidas vezes e em di-
versos contextos que nas atividades do projeto seu “direito a voz” é ga-
rantido e são chamados a uma ampla participação, o foco da análise
deste capítulo recai sobre as ações que possibilitam essa forma de parti-
cipação e as contradições percebidas nesse processo. 

Para isso, a análise reincide em eventos definidos como dramáticos
pelos pesquisadores atuantes do encontro. Será apresentada a descrição
do contexto das atividades em que esses eventos se realizaram, primando
seu lugar e momento físico e social de produção e circulação, o papel
dos interlocutores e os seus objetivos. Além disso, o foco recairá sobre
a observação e o estudo minucioso dos excertos que materializaram
esses eventos. Transcritos de forma multimodal, esses textos foram es-
tudados em suas marcas linguístico-discursivas, com base nas categorias
argumentativas (Liberali, 2013) e nos diversos recursos multimodais
percebidos nas filmagens. 

3 A participação de professores, alunos, diretores, coordenadores, intérpretes, pais e pesquisa-
dores é voluntária. A divulgação ou não dos nomes dos participantes e instituições envolvidas
realiza-se a partir das determinações das escolas e dos sujeitos participantes, que decidem se
desejam ou não anonimato. Em vários casos, há a exigência de divulgação dos nomes das ins-
tituições e dos participantes por parte dos envolvidos. Não há despesa financeira ou remune-
ração para os envolvidos.
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3. Discutindo os exemplos

Para este estudo, a ênfase foi o primeiro semestre de 2016, quando
o trabalho de formação focalizava a Atividade Social4 “Fazer amigos”,
como organizadora dos conteúdos curriculares das diferentes áreas; o
conceito de “brincar” no processo de ensino-aprendizagem e desenvol-
vimento; e a temática vida pública e vida privada. No primeiro encontro,
os pesquisadores selecionaram tarefas a serem realizadas para introduzir
a Atividade Social, o conceito e a temática definidos para o ano. O ex-
certo5 escolhido para a discussão, neste capítulo, pertence à primeira ta-
refa realizada com subgrupos. Destaca um subgrupo de
aproximadamente catorze pessoas, em que um surdo e outros ouvintes
interagem, ora mediados por um intérprete de Libras ora não. 

Tarefa 1
A primeira tarefa em destaque almejava que os participantes se sen-

tassem em dois círculos, um em frente ao outro, para estabelecer uma
conversa de fazer amigos com o parceiro na roda. Muitos jamais haviam
se encontrado antes, alguns já se conheciam de encontros anteriores,
mas não tinham se relacionado muito e poucos eram amigos há algum
tempo. A proposta era que estabelecessem amizade pelo tempo em que
estivessem sentados juntos. Ao soar da campainha, os membros do cír-
culo interno deveriam mover-se para conversar com outro colega. Essa
primeira tarefa utilizava o conceito pedagógico do ano, pois se realizava
como um brincar e tinha por base a Atividade Social em desenvolvi-
mento: fazer amigos.

A proposta de brincadeira era simples, se não fosse parte dela, os
pesquisadores faziam questões que podiam ser consideradas inadequa-

4 O conceito de “Atividade Social” parte de uma perspectiva de ensino-aprendizagem que pres-
supõe um currículo organizado no quadro da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural.
Entende que os saberes escolares podem ser organizados a partir das atividades reais e coti-
dianas vividas dentro e fora do espaço escolar, que são recuperadas em formas de brincar para
a recriação do real e a apropriação de saberes dentro do espaço escolar. Para aprofundamento,
consultar Liberali (2009, 2012a, 2016).

5 Os dados discutidos neste excerto foram objeto de discussão entre os pesquisadores envolvidos
nos eventos dramáticos e demais pesquisadores do projeto. As descrições, análises, interpre-
tações e conclusões foram amplamente debatidas no grupo de pesquisa antes que os dados
fossem oferecidos para divulgação acadêmica em eventos e para publicação. 
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das, impróprias, impertinentes ou mesmo do campo da vida privada.
Exemplos de questões dessa natureza são: “Quantos anos você tem?”,
“Quanto ganha?”, “Você casou virgem/é virgem?”, “Você sofre de gases?”,
“Você é gay?”. 

Figura 1 – brincadeira Fazer Amigos 1

Fonte: Arquivo Digit-M-Ed/ 2016

Nas rodas (como na foto acima), os pesquisadores participavam
com igual papel, porém, tinham a intenção de causar um impacto na
brincadeira que, posteriormente, serviria de base para a segunda tarefa,
em que aspectos da vida pública e privada seriam debatidos. Além disso,
também era esperado que os participantes tivessem que encontrar for-
mas de se relacionarem uns com os outros, usando os recursos que con-
seguissem para isso. Portanto, nessa tarefa, não houve intérpretes. 

Na cena 1, Regina, pesquisadora, sentou-se diante de Monica e co-
meçaram uma conversa para se apresentarem. Após alguns momentos,
Regina fez a questão que geraria o evento dramático: “Regina: Me diz
uma coisa... Você casou virgem?” Após a pergunta de Regina, Monica
desviou o olhar da interlocutora e o dirigiu para cima, como se estivesse
pensando na questão. A partir daí, passou a participar da conversa. O
momento de silêncio inicial e o tipo de olhar marcaram a surpresa. Esse
sentimento, no entanto, não foi declarado ou expresso de forma explí-
cita. Posteriormente, porém, quando Monica repetiu a questão para
outra colega (cena 2) e quando houve discussão da tarefa 2, a existência
da reação de surpresa ficou clara.

Na cena 2, depois da troca de parceiros, Monica sentou-se ao lado de
Márcia. As duas chegaram juntas ao encontro e já são colegas de faculdade. 
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Figura 2 – brincadeira Fazer Amigos 1 (b)

Fonte: Arquivo Digit-M-Ed/ 2016

Tão logo Márcia sentou-se à sua frente, Monica entortou a cabeça
para o lado, fez cara de riso e, como primeira questão, perguntou exata-
mente o mesmo que Regina a havia perguntado: “você casou virgem?”.
Márcia respondeu, abaixando a cabeça de modo acanhado e rindo. Mo-
nica tocou em Márcia e riu junto. 

Essas duas trocas enfatizam o momento dramático vivido. As ex-
pressões faciais, o olhar perdido, as risadas e o tom usado para fazer a
questão mostram que algo inusitado está se realizando. Essa situação
cria o espaço multimodal para que a argumentação possa se realizar na
discussão da tarefa dois. 

Tarefa 2
A segunda tarefa teve como propósito a discussão sobre público e

privado a partir das situações experimentadas no desenrolar da brinca-
deira da tarefa 1. Os participantes seriam convidados a discutir o que
viveram, tendo por base questões apresentadas pelos pesquisadores. 

Na segunda tarefa, em que fora necessária a presença do intérprete,
os participantes dos subgrupos sentaram-se em um grande círculo para
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iniciarem uma conversa ampla. Para guiar esse momento, os pesquisa-
dores haviam construído previamente um conjunto de questões, tais
quais: “Como foi organizada a brincadeira?”; “Vocês conseguiram con-
versar?”; “Qual foi o momento mais difícil desses diálogos?”; “Algum
desses assuntos foi inesperado? Por quê?”; “Como as questões do público
e do privado apareceram nessa brincadeira?”. Embora as perguntas ti-
vessem sido levantadas na coletividade, cada grupo precisaria estar
atento aos principais aspectos mencionados e o foco deveria garantir a
discussão sobre o público e o privado. 

Na cena 3, são pesquisadoras responsáveis pela discussão Shirley e
Viviane. Ambas participaram das reuniões de planejamento e estavam
incumbidas de garantir que o grupo preparasse uma apresentação final
baseada nas discussões para levar ao grande grupo no auditório. Essa foi
a primeira vez em que as duas atuaram de forma conjunta na discussão
de um grupo. Havia uma clara tensão sobre como realizar essa condução.
Além dessas duas pesquisadoras, Regina e Clarissa também estavam pre-
sentes para dar suporte técnico (cuidar da câmera e de outros aparelhos)
e pedagógico-conceitual (participar e ampliar a discussão).

Na cena 3, Shirley, com olhar para o infinito, sem se dirigir a qual-
quer interlocutor de forma privilegiada, iniciou as discussões. Seu modo
de dirigir o olhar e a ausência de um pedido direto a algum participante
para que expusesse sua opinião parecem indicar que a pesquisadora de-
seja que posições e opiniões fossem colocadas sem que uma direção por
parte dos condutores fosse definida. Com isso, o processo de discussão
ficaria a critério dos interlocutores que tomariam o turno para se posi-
cionar. Shirley, então, estabeleceu a questão controversa: “Eu queria
saber de vocês se têm algum momento constrangedor na conversa,
assim, inesperado, que você não esperava que fosse feita aquela per-
gunta...” A pergunta feita de forma indireta e modalizada pelo uso de
“queria saber” sugeriu que a pesquisadora não pretendia impor que os
interlocutores se posicionassem, mas desejava que participassem. O uso
de “constrangedor” e “inesperado” estabeleceu o foco do debate. O cen-
tro das discussões recairia sobre o evento dramático estabelecido por
aquilo que cada participante houvesse sentido como “constrangedor”
e/ou “inesperado”.
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Figura 3 – Discussão público/privado 1

Fonte: Arquivo Digit-M-Ed/ 2016

Durante a exposição da questão de Shirley, os participantes mostra-
ram-se atentos como sujeitos capazes de reagir e de interagir diante das
propostas apresentadas. A primeira a reagir foi Monica, que relatou ao
grupo seu evento dramático, enquanto todos acompanharam com aten-
ção e risadas. 

Figura 4 – Discussão público/privado 2

Fonte: Arquivo Digit-M-Ed/ 2016

Mônica: Assim, por exemplo, comigo e com a... esqueci...

Regina: Regina

Mônica: Regina, com a Re. “Oi, tudo bem? Oi, eu sou a Regina.
Eu sou Mônica.” E aí, acho que a gente ainda falou o que cada
uma fazia. “Você casou virgem?” (risadas). Respondi tranquila-
mente, aí perguntei para ela também, aí falei das minhas filhas e
tal. Mas, assim, não sei se numa pri...mei...ra con...ver...sa, que eu
acabei de conhecer uma pessoa, se eu perguntaria para ela se ela
casou virgem, no primeiro contato. A gente riu e a gente falou,
mas não sei se eu perguntaria numa primeira conversa: “você é
virgem?”. Se for mais nova: “Você é virgem?”.

184

FERNANDA COELHO LIBERALI



Gesticulando bastante, Monica contou a história do vivido com Re-
gina, como um suporte para a opinião não expressa de forma explícita:
ela considerara algo como “constrangedor” e “inesperado”. Após relatar
por meio de reprodução das falas a conversa vivida, a participante mar-
cou sua posição ao utilizar o conectivo “mas” para expressar a presença
do inusitado, do diferente, do inesperado. Reforçou sua colocação com
a fala pausada, referindo-se ao tema que considerava mais relevante para
sua posição (“numa pri...mei...ra con...ver...sa”). Além disso, utilizou a
expressão que remete a algo que não é o usual “eu acabei de conhecer”.
A partir daí, usou uma hipótese que ficou marcada tanto pela presença
do “se” quanto pelo futuro do pretérito em “perguntaria”. 

Essa imagem do inusitado e do estranhamento se reforça ainda mais
em sua fala pela oposição criada na concessão feita para o “rir” e “falar”
que é restringida pelo “mas não sei se” (A gente riu e a gente falou, mas
não sei se eu perguntaria). O questionamento presente na entonação
dada a essa frase mostra que a participante, além do uso do “não sei”,
oferece ao interlocutor a oportunidade de ter uma posição distinta e
abre o debate ao grupo como um todo. 

Diante da colocação de Monica, Viviane (pesquisadora) assumiu o
turno. Projetou seu corpo para frente em posição de tomada de turno e
usou a mão para referir-se a Monica e ao seu posicionamento. Nesse
momento, os olhares de todos os participantes dirigiram-se a ela. O
único que continuou a escrever foi o aluno surdo que lia sobre o que es-
tava ocorrendo e escrevia suas dúvidas, enquanto aguardava a chegada
do intérprete. A colocação de Viviane pareceu concordar com a de Mô-
nica e reforçar seu posicionamento.

Figura 5 – Discussão público/privado 3

Fonte: Arquivo Digit-M-Ed/ 2016
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Viviane: Isso ultrapassa o que é público e o que é privado numa
primeira conversa.

Mônica: Numa primeira conversa.

Ao se posicionar dessa forma, Viviane, que ocupa o espaço de con-
dutora do debate, pareceu fechar a discussão, impedindo que outras po-
sições fossem colocadas. Não foi feito um questionamento ou um pedido
de expansão para Monica. A pesquisadora concordou com a posição e
finalizou a discussão. Ao referir-se ao dito como “isso”, pode ter impe-
dido que os demais participantes refletissem sobre a ação descrita e que
houvesse outras possíveis interpretações. Além disso, o uso do presente
do indicativo em “ultrapassa” generalizou e tornou uma verdade a po-
sição assumida. Frente a isso, Monica reforçou a restrição à questão e
enfatizou o tópico de “numa primeira conversa”. 

Procurando dar sequência à discussão de forma a incluir outros par-
ticipantes na temática, Shirley nomeou uma interlocutora para o debate:
Fernanda.

Figura 6 – Discussão público/privado 4

Fonte: Arquivo Digit-M-Ed/ 2016

Shirley: Fernanda, você acha que ela teve razão de ficar constrangida?

Fernanda: Não sei, pode ser, talvez.

Shirley: Pode ser por quê, Fernanda?

Fernanda: Porque se você não..., não sei, mas, eu acho, tipo assim,
se você não conhece a pessoa, no meu caso, tipo, não seria a pri-
meira pergunta que eu faria... 
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Em uma atitude diferente da inicial, Shirley selecionou o interlocu-
tor privilegiado e colocou para ela a questão controversa, em um pedido
de concordância ou discordância explícito: “você acha que ela teve razão
de ficar constrangida?”. A questão apresentada não focalizava na opinião
inicial sobre a vivência de uma experiência “constrangedora” e/ou “ines-
perada”. Ao contrário, passou a versar sobre a pertinência ou não de Mo-
nica (“ela”) ter ficado constrangida. Essa pequena mudança de foco
mudou muito o tema em debate. Os interlocutores deixariam de discutir
sobre os eventos dramáticos para se posicionarem frente à opinião um
do outro. 

Essa mudança no foco argumentativo, de posições sobre um tópico
para opiniões sobre a posição ou sentimento de outros, pode ter criado
uma situação de constrangimento. Isso parece ter se realizado quando
Fernanda ofereceu como resposta uma expressão clara de sua dúvida e
seu constrangimento, ao mexer-se para os lados na cadeira e dizer: “Não
sei, pode ser, talvez”.

Durante a fala de Fernanda, os olhares estavam todos dirigidos a
ela. Especialmente significativo é o olhar de Viviane. Seu modo de olhar
de cima para baixo e com os braços cruzados pareciam sugerir uma ati-
tude de discordância em relação ao que estava sendo apresentado uma
vez que, diferente da colocação feita pelas adultas, a pesquisadora Vi-
viane e a graduanda Monica, a aluna de Fundamental 2, Fernanda (12
anos), é evidentemente mais jovem e possui uma experiência distinta
com a questão. Isso se evidencia porque Fernanda não assumiu sua po-
sição como verdade absoluta, como a realizada por Viviane, ao usar o
presente do indicativo, sem qualquer modalização ou apresentação de
posicionamento pessoal. Ao se colocar, Fernanda não só modalizou sua
posição, utilizando a expressão “eu acho”, como a particularizou/restrin-
giu (“no meu caso”). Com essa atitude, a interlocutora concordou com
as duas anteriores, porém, expandiu e abriu espaço para a discordância
e o universo de outras possibilidades. 

Essa mesma atitude que pareceu restringir a possibilidade de ex-
pansão das questões e de aparecimento de mais controvérsia se repetiu
quando, logo em seguida, com a presença de Everton (intérprete e pes-
quisador), Shirley perguntou diretamente a Patrick (aluno surdo) sua
opinião sobre ter, ou não, havido alguma questão constrangedora. Nesse
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momento, Shirley e Clarissa (pesquisadora que também havia acabado
de retornar à sala), acompanhavam, com expressões faciais, o posicio-
namento de Patrick, olhando para o aluno surdo, enquanto Everton o
interpretava e expressava suas opiniões. 

Figura 7 – Discussão público/privado 5

Fonte: Arquivo Digit-M-Ed/ 2016

Shirley: Pergunta [dirige o olhar para o Patrick] se seria uma per-
gunta indiscreta para ele, Everton?

Everton [interpretando o Patrick]: ele falou que achou todas essas
perguntas normais, são perguntas costumeiras, se você é jovem.

Shirley: Não teve nenhuma que chamou a atenção dele em especial? 

Regina: Perguntei se ele era heterossexual!!!!!

Everton [interpretando o Patrick]: Pra mim, é normal essa per-
gunta. 

Regina: Que bom! Avanço. 

Monica: Mas eu também acho interessante. Eu não acho que per-
guntar se a pessoa é gay ou é heterossexual, isso, é constrangedor em
uma primeira conversa. Mas, em numa primeira conversa não se
pergunta: você casou virgem ou você é virgem? [...] interessante isso. 

Nesse episódio, o ponto de vista expresso por Patrick (“ele falou que
achou todas essas perguntas normais, são perguntas costumeiras, se você
é jovem”) foi colocado por Everton a partir de um discurso indireto. Di-
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ferente do usual, Everton recuperou o interlocutor, referindo-se “ele
falou” para, só então, expressar a posição assumida. Nesse caso, houve
um distanciamento incomum na interpretação. Normalmente, os intér-
pretes evitam as referâncias óbvias à pessoa que estão interpretando e
apenas respondem com a interpretação. Essa atitude pode ter sido mo-
tivada pela questão feita por Shirley que, ao invés de questionar o aluno
surdo diretamente, dirigiu sua questão ao Everton. No entanto, também
podem marcar a tentativa de afastamento da posição expressa pelo par-
ticipante surdo.

Esse movimento de conversa indireta se manteve quando Shirley
reforçou e questionou a resposta dada pelo aluno, colocando ênfase na
palavra “nenhuma” (“Não teve nenhuma que chamou a atenção dele em
especial?”). A forma de questionar com pergunta de sim ou não e com
ênfase sobre “nenhuma” pareceu demonstrar descrença da pesquisadora
sobre a colocação do aluno. Essa atitude foi reforçada pelas expressões
faciais de Shirley e Clarissa. No detalhe da imagem, é possível identificar
a expressão de descrença pela posição dos lábios levantados e o nariz
franzido, além do olhar lateralizado dirigido a Patrick. 

Esses índices multimodais oferecem uma posição de oposição não
colaborativa, visto não permitir a expansão do que o aluno apresenta a
partir de sustentação, mas lançam uma descrença em relação a sua po-
sição sem que argumentos para isso sejam oferecidos. Esse tipo de ati-
tude tem potencial silenciador uma vez que não esclarece de forma
aberta a posição dos interlocutores e nem expande possíveis argumentos
contrários.

Essa atitude também foi reforçada pelo exemplo de questão feita por
Regina ao exclamar: “Perguntei se ele era heterossexual!!!!!” Esse posi-
cionamento parece dar suporte à posição de descrença expressa na per-
gunta de Shirley e nas expressões faciais de Clarissa e Shirley. Não houve
questões para que o aluno sustentasse sua opinião, assim, Everton inter-
pretou sua recolocação de ponto de vista como “Pra mim, é normal essa
pergunta”. A resposta de Patrick marcou que o aluno assumiu seu posi-
cionamento (“para mim”) e reforçou sua avaliação inicial com o uso da
expressão “normal”. Mais uma vez, as pesquisadoras perderam a opor-
tunidade de expandir a discussão, quando Regina ofereceu uma avaliação
da resposta em tom apreciativo, porém descrente: “Que bom! Avanço”.
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A atitude de oposição às pesquisadoras e/ou concordância com Patrick
pareceu ser recuperada por Monica, que tomou o turno para apoiar a colo-
cação de Patrick. Sua exposição de concordância com o aluno iniciou com
a adversativa “mas” e pareceu se relacionar ao texto não verbal produzido
pelas pesquisadoras em oposição ao dito por Patrick. Assumindo seu posi-
cionamento “Eu não acho”, com a marca de primeira pessoa do singular,
Monica então recuperou toda sua colocação, criando uma distinção entre
perguntar sobre ser gay ou heterossexual e perguntar sobre ser virgem. 

Alguns pontos podem ser inferidos a partir da descrição analítica
de aspectos enunciativos, discursivos e linguísticos feita sobre esses ex-
certos. A combinação entre aspectos verbais e visuais se integra efetiva-
mente na constituição argumentativa desses episódios dramáticos.
Algumas marcas linguísticas contribuem para a compreensão do pro-
cesso argumentativo em desenvolvimento. Alguns aspectos podem ser
evidenciados nesse processo e criam graus de certeza e incerteza, mar-
cam posicionamentos (por escolhas lexicais, expressões faciais, gestos e
posturas, avaliativos, entonação), criam hipóteses, conexões entre as
ideias, entrelaçam pela recuperação da voz de outros, mostram a parti-
cipação pela tomada ou passagem de turnos, focalizam o tipo de parti-
cipação pelos tipos de perguntas feitas, posturas físicas para seguir,
avaliar ou tomar o turno (braços cruzados), mostram implicação dos
sujeitos pelo uso da primeira e da segunda pessoas do singular. 

Semelhantemente, a análise discursiva parece refletir que os pesqui-
sadores foram responsáveis por apresentação de questões controversas
e de contraponto/oposição por meio de gestos, postura corporal e ex-
pressões faciais. Em alguns momentos, fizeram também questões de en-
trelaçamento, pedidos de esclarecimento, de sustentação e de
concordância, além de apresentação de conclusão e de posições incon-
testável. Durante o processo, os demais participantes apresentaram pon-
tos de vista com modalizações de possibilidade e de certeza, fizeram
entrelaçamento de falas uns com os outros, apresentaram sustentação
breve, concordâncias, esclarecimentos e contra-argumento.

Finalmente, a combinação desses aspectos criou um contexto enun-
ciativo em que os participantes demonstraram clara disposição para apre-
sentar posicionamentos. No entanto, houve apenas parcial disposição em
aceitar posições distintas por parte das pesquisadoras, que, em algumas
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situações, apresentam alguns pontos de vistas como verdades absolutas
(“Isso ultrapassa o que é público e o que é privado numa primeira con-
versa”) e, em outras, mostram discordância, não expandidas, por meio
de questionamentos, tom de voz, entonação, modos de olhar. No pro-
cesso, há a criação de tensividade e a apresentação de posições diferentes
que, contudo, não são expandidas e apenas algumas são problematizadas. 

Parece ter havido a tentativa de manter o contrato de participação
firmado anteriormente entre os pesquisadores do projeto sobre o uso
de algumas perguntas e a discussão focada nelas. É ainda marcado que
esse compromisso com a condução da tarefa pareceu gerar uma maior
preocupação com perguntas do que com respostas, que não são expan-
didas. Determinadas perguntas pareceram solicitar a colaboração para
a diversidade de ideias, porém, tom de voz, entonação, expressões faciais
e gestos ofereceram uma oposição a esse movimento e sugeriram a cons-
trução da voz dos pesquisadores como a voz de autoridade. Essa atitude
acabou por recriar um modo de agir na atividade que passa a ser nor-
matizada por aspectos reguladores e pelo tempo didático. 

É possível resumir as características desses excertos com base na ar-
gumentação multimodal, seguindo o quadro da página seguinte.

3. Discutindo os resultados 
Na tentativa de compreender como a argumentação em um quadro

multimodal permite uma expansão do olhar sobre ações e suas impli-
cações para o campo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento, é pre-
ciso traçar algumas considerações sobre os elementos multimodais
descritos e analisados. Nos eventos dramáticos escolhidos, foi possível
constatar como diferentes recursos multimodais atuaram como instru-
mentalidades (Engeström, 2016 [1987]) na compreensão e na transfor-
mação dos modos de agir dos sujeitos. As escolhas de diferentes
recursos, sensíveis ou não ao contexto, intencionais ou não, criaram efei-
tos para as construções em processo.

Por exemplo, a narração do vivido por Monica com a ênfase sobre
“uma primeira conversa” tornou-se base para a discussão e serviu tam-
bém de tópico para a retomada e a concordância com Patrick. Por outro
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Características do contexto
de formação marcas multimodais da argumentação 

Tentativa de manter o contrato
de participação firmado com de-
mais pesquisadores em torno da
discussão da questão do público
e privado

Apresentação de questões controversas
Uso de “constrangedor” como guia para posicionamentos em oposição
a “público e privado” 
Interrogação do tipo: sim ou não, por quê, o que vocês acham

Disposição em apresentar posi-
cionamentos

Questão de entrelaçamento 
Pedidos de esclarecimento 
Pedidos de sustentação 
Expressão facial e postura de acompanhamento da discussão
Conexão por oposição: “mas”, olhares, e entonação
Troca de turnos: passagem de turnos por opção dos falantes e/ou por
solicitação de pesquisadoras ou intérprete
Uso de 1a pessoa do singular para assumir posição
“Se” como condição hipotetizada para suavizar posição 
Uso de “não sei” para suavizar posição 
Uso de “achar” para suavizar posição 
Movimento de cabeça, em forma de sim, expressando concordância 
Avanço com o corpo como forma de seguir com maior atenção o
que o outro apresenta
Sorriso como forma de acompanhar apresentação de ponto de vista
Interrogação do tipo: sim ou não, por quê, o que vocês acham

Parcial disposição em aceitar
posições distintas por parte das
pesquisadoras expressa por ex-
pressões faciais e gestos

Contraponto/oposição por meio de gestos e expressões faciais
Apresentação de frase conclusiva
Avaliativos para concordância / discordância 
Expressões faciais de discordância 
Expressão facial conclusiva
Braços cruzados em posição de discordância, oposição e/ou descrença

Posicionamentos distintos dos
esperados pelas pesquisadoras

Apresentação de ponto de vista com modalização e com certeza
Uso do “achar” x presente do indicativo
Apresentação de posição a partir do uso da adversativa “mas”
Uso da fala pausada 

Apresentações de posições
como verdades absolutas por
pesquisadora e por aluno surdo;

Apresentação de conclusiva
Apresentação de ponto de vista com certeza
Uso do presente do indicativo para posicionamento
Expressão facial, marcando resposta apropriada a ser dada
Braços cruzados em posição de discordância, oposição e/ou descrença

Criação de tensividade por
meio de aspectos visuais - mais
do que pela presença de marca-
dores verbais - e por pistas
como o uso do “mas”

Contraponto/oposição por meio de gestos e expressões faciais
Entrelaçamento com gesto  
“Se” como condição hipotetizada para suavizar posição 
Uso de “não sei” para suavizar posição 
Uso de “achar” para suavizar posição 
Expressão facial e postura de acompanhamento da discussão
Movimento de cabeça, em forma de sim, expressando concordância 
Braços cruzados em posição de discordância, oposição e/ou descrença
Expressões faciais de discordância 
Expressão facial conclusiva

Diversidade de posições pouco
expandidas ou algumas proble-
matizadas

Apresentação de sustentação breve, esclarecimento e contra-argumento. 
Recuperação da voz de outro participante para expressão da própria
opinião ou posição 

Perguntas que parecem levar a
colaboração para pluralismo,
porém expressões não verbais
se opondo a esse movimento

Interrogação do tipo: sim ou não, por quê, o que vocês acham
Contraponto/oposição por meio de tom de voz, entonação, gestos e
expressões faciais
Controle do tópico pelas pesquisadoras
Movimento de cabeça, em forma de sim, expressando concordância 
Braços cruzados em posição de discordância, oposição e/ou descrença
Expressões faciais de discordância 
Expressão facial conclusiva

Fonte: Autoria própria.



lado, as questões sobre posicionamentos assumidos, tanto as abertas a
todos como as dirigidas a interlocutores privilegiados, permitiram a par-
ticipação e suscitaram dos interlocutores a apresentação de suas posições
e intenções a partir de seus status discursivos.

Em contrapartida, as oposições, não explícitas, podem ter criado
um silenciamento ou um constrangimento em relação à entrada dos in-
divíduos em atividades. Como discutido por Mateus (2013), é preciso
que as múltiplas posições sejam consideradas como legítimas e que a
análise das várias formas de compreender a questão seja incentivada
para que, assim, a diferença possa ser valorizada. A forma de questio-
namento, as expressões faciais, o tom de voz que marcaram oposição de
forma não explícita podem ter criado um contrato de participação que
pode ter impedido uma participação mais ampla. 

A discussão gerada proporcionou possibilidade de ouvir algumas di-
ferentes posições. No entanto, para a construção de novos significados
ampliados, seria necessário um aprofundamento e um maior entrelaça-
mento das posições apresentadas. No evento, é possível compreender que
as pesquisadoras estavam se constituindo como instigadoras de posicio-
namentos e também estavam ávidas por ampliar o escopo da discussão.
Contraditoriamente, não conseguiam utilizar seus papéis de formadoras
para chamar os participantes a ampliar suas posições, a questionar as co-
locações feitas, a rever possíveis posições. No processo, as pesquisadoras,
ainda que sem palavras, exprimiam suas posições de forma conclusiva
ou como a provável verdade, o que é usual no contexto escolar. 

Apesar do claro embate entre a oferta de participação aos partici-
pantes e a tentativa de direcionar as escolhas de posicionamentos a partir
dos valores das pesquisadoras, nas formas de diálogo constituídas, os
participantes encontraram voz para expressar o que pensavam, contri-
buir ou apoiar uns aos outros, e não se deixarem silenciar. Apesar da
tentativa de controle das posições por parte das pesquisadoras, a cha-
mada a participação e expansão, mesmo limitadas, conseguiram fazer
com que os participantes construíssem repertórios para as ações e as
posições que assumiram e defenderam. 

Nos eventos dramáticos selecionados, foi possível perceber a pro-
posta de desenvolvimento de potenciais multiculturais, criadas pelas
questões e pelas situações colocadas. O real vivido criou as situações li-

193

A ARGUMENTAçãO MULTIMODAL NA COMPREENSãO E NA TRANSFORMAçãO DE CONTExTOS ESCOLARES



mítrofes que tiveram por bases questionamento e possibilidades de ex-
pressão de posicionamentos. A tensão permitiu pensar sobre a postura
de cada um e dos demais, embora o compromisso com a condução da
tarefa tenha transformado o instrumento da atividade (as perguntas pla-
nejadas) em seu objeto.

Nas trocas, ficou marcado o compromisso, ainda que parcial, com
análise, revisão e legitimação de múltiplos pontos de vistas. Essa parcia-
lidade pareceu decorrer de fortes ideologias arraigadas nos pesquisadores
sobre papel de professor. Isso pareceu marcar suas formas de participação
e gerar um possível silenciamento dos demais participantes. O que ficou
marcado foi uma contradição decorrente das várias demandas da situa-
ção que exigiu oferecer espaço para que os participantes tivessem voz,
realizar o planejado, responder às demandas da situação superdiversa e
do tempo exíguo e experimentar com a historicidade dos pesquisadores.

reflexões Finais
Algumas considerações podem ser traçadas a partir das discussões

realizadas sobre o papel da argumentação multimodal na constituição
de expansão da aprendizagem (Engeström, 2016 [1987]), em sua relação
com uma perspectiva multimodal (Kress, 2010) e na reflexão sobre
como esses pressupostos podem ser entrelaçados na compreensão e na
transformação do contexto escolar. Ao discutir os eventos dramáticos
selecionados, com o foco pretendido, foi possível perceber a ampliação
do olhar sobre a variedade de enunciados multimodais, focalizando
como a cultura e a história dos sujeitos se revelam, entram em conflito,
combinam-se, reconstituem-se. Também ficou evidenciado como o en-
gajamento dos sujeitos, por meio de diferentes instrumentalidades, mul-
timodalmente constituídas, no embate discursivo, viabiliza (ou não) a
produção de novos significados. 

Finalmente, aponta-se a necessidade de entender como a composi-
ção de recursos multimodais, base de instrumentalidades, pode se trans-
formar em repertórios, a partir dos quais os indivíduos farão escolhas
sobre as maneiras como vão participar em contextos sociais diversos e
em práticas discursivas originais, para além dos muros das escolas.
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DOS DiálOgOS DE UlISSES, DE JAmES JOyCE: 
O DiSCUrSO rEligiOSO CATóliCO
CArnAvAlizADO nA liTErATUrA JOyCiAnA 

Grenissa Bonvino Stafuzza*

Uma só voz nada termina e nada resolve. Duas
vozes são o mínimo de vida, o mínimo de existência.

(Bakhin, 1981, p.223)

introdução
A literatura possui uma estreita relação com os atos de linguagem,

o que ultrapassa uma simples consideração dos subsídios da pragmática
à reflexão sobre a língua e sua dinâmica, visto que o escritor não se cons-
titui um “ourives solitário” que se confronta com uma língua compacta.
Desse modo, as obras literárias não se desenvolvem sobre uma língua,
pelo contrário, intervêm na interação de seus múltiplos planos, daí a
produção literária não ser configurada por um discurso completo e ab-
soluto, mas sim se posicionar em um jogo dialógico de tensões que a
constitui. 

A construção dos enunciados literários – no âmbito enunciativo –,
a partir de posicionamentos discursivos, requer uma observação sobre
o estatuto da ficção no discurso literário, revelando que uma narrativa
fictícia não corresponde às consequências de uma verdadeira assevera-
ção, ou seja, o enunciador não se compromete com aquilo que enuncia,
não responde pela verdade de seus dizeres. Assim, o ponto de análise
advém da produção de sentidos constitutivos dos diálogos travados no
e pelo discurso literário de uma dada obra. 

* Professora Associada da Universidade Federal de Goiás. Membro do Programa de
Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFG e líder do Grupo de Estudos Dis-
cursivos (GEDIS/CNPq).
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Em Ulisses1, de James Joyce, encontram-se três temas essenciais dia-
logados pelo e no discurso literário: o antinacionalismo, o antifeminismo
e o anticlericalismo. Para este estudo, em especial, focamos o último
tema, o anticlericalismo, abordando-o a partir de uma análise discursiva:
o diálogo entre o discurso religioso da oração católica, denominada
Credo, e sua versão na estética literária joyciana que se apresenta carna-
valizada. Nesse sentido, ilustramos este recorte temático a partir de uma
filigrana do grande diálogo que constitui o projeto de dizer de Ulisses
em relação ao discurso religioso.

1. projeto de dizer de Ulisses
Para o poeta e ensaísta Manuel de Barros, em seu Livro de Pré-Coi-

sas, “[...] o que disse Joyce foi que o arame farpado quem inventou foi
uma freira, para amarrar na cintura dela quando viesse a tentação”
(BARROS, 1997, p.60), apontando um chiste, uma piada, hipotetica-
mente atribuída ao escritor moderno James Joyce (1882-1941). Não sa-
bemos se de fato Joyce fez essa pilhéria, no entanto, sabemos que em
seus textos o discurso religioso católico sofre deslocamentos de sentidos,
desestabilizando enunciados com sentidos antes considerados cristali-
zados, o que denota uma posição de embate do escritor irlandês frente
à religião e à Igreja Católica, o que fez com que seus primeiros críticos
o denominassem de escritor profano. 

O presente estudo fundamenta-se na perspectiva dialógica da lin-
guagem da filosofia do Círculo de Bakhtin, partindo do princípio de que
as vozes se manifestam na e pela vida, têm um lugar de acontecimento

1 Utilizamos a tradução de Antônio Houaiss (7. ed., 1992, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro).
O presente estudo não diz respeito às diferentes mobilizações de sentidos que podem ter a
comparação analítica entre as traduções (a versão traduzida por Bernardina da Silveira Pi-
nheiro é de 2005 [1. ed., Objetiva, Rio de Janeiro]) feitas para o português em relação à escrita
original em língua inglesa. Nos moldes literários, Houaiss foi acusado pela crítica contempo-
rânea de ter dado um acabamento demasiadamente erudito para a linguagem literária de Ulys-
ses, no entanto, a sua tradução conserva as vozes que participam da linguagem joyciana; alguns
críticos afirmam que a tradução de Bernardina da Silveira Pinheiro, na ânsia de popularizar a
obra, sacrificou tanto a variedade linguística quanto a da pluralidade de vozes da obra. Para
nós, o que interessa é mostrar o diálogo com o discurso religioso católico que aparece carna-
valizado na literatura joyciana, bem como os sentidos que podem ser produzidos a partir desse
diálogo. 
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ético aberto, singular e único da existência, possuem eco, ressoam e re-
verberam do eu-para-mim, do outro-para-mim e do eu-para-o-outro,
por isso podem ser pensadas em um contexto de valor absolutamente
diferente dependendo da situação social da enunciação. As vozes são
ainda constituídas pela natureza sócio-histórico-ideológica, orientam-
se pelas leis que lhe são próprias, estabelecem conflitos, assim como os
desarmam, dizem por si mesmas e pelos outros. 

Logo, objetivamos neste estudo analisar os dizeres carnavalizados
de Joyce, expressos na obra literária moderna Ulisses, considerando sua
relação dialógica com os dizeres do discurso religioso católico. Nesse
sentido, tecemos, a seguir, uma discussão teórica sobre as considerações
teóricas de Bakhtin sobre o carnaval para, posteriormente, estabelecer
uma análise discursiva da oração católica Credo, reverberada na voz car-
navalizada que se apresenta em Ulisses, considerando, sobretudo, os
pressupostos teóricos de Bakhtin/Volochínov (2009 [1929]) e Bakhtin
(1981 [1963], 1987 [1970], 1988, 1997 [1979]). 

2. Concepções de bakhtin
Ao pensar a respeito da noção de carnaval estudada por Bakhtin no

contexto de Rabelais, entendemos que quatro elementos constituem dia-
logicamente essa concepção teórica: a cultura, a linguagem, a festividade
e a cronotopia do carnaval. 

O processo de carnavalização, estudado por Bakhtin, pode ser exa-
minado a partir do aspecto contraventor da festa da carne, ou seja, pode
ser pensado como resistência e ruptura, uma vez que Bakhtin (1987
[1970], p. 4) trata das múltiplas manifestações da cultura cômica popu-
lar, a “cultura do riso” que, segundo ele, podem ser divididas em três
grandes categorias, que se relacionam: “1. As formas dos ritos e espetá-
culos [...]; 2. Obras cômicas [...]; 3. Diversas formas e gêneros do voca-
bulário familiar e grosseiro”. 

Refletir sobre o carnaval e o processo de carnavalização a partir da
obra de Rabelais pede compreender a polissemia de alguns termos es-
senciais usados pelo filósofo russo, a fim de considerarmos a ambiva-
lência de sua concepção de popular. Clark (2002, p. 271) afirma que o
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termo russo narodnyi significava, nos anos trinta do stalinismo russo
(momento em que Bakhtin escreve seu Rabelais), não apenas “povo”,
“gente”, mas também “estado” ou “nação”. A polissemia do termo nos re-
mete à leitura da ambivalência, das relações entre, no mínimo, essas duas
classes ou grupos sociais no carnaval de Rabelais. 

Desse ponto de vista, podemos afirmar que a concepção de Bakhtin
sobre o carnaval apresenta-se como a cultura ambivalente – opositora
do oprimido contra o opressor, não de maneira estanque, mas sim, dia-
lógica, circular. O mundo “não-oficial” só pode ser visto de baixo, uma
vez que parte do mundo oficial para invertê-lo, sempre por meio da lin-
guagem. Em outras palavras, o carnaval estudado por Bakhtin é a mais
pura manifestação da Idade Média da comunicação entre grupos sociais
numa situação específica e inusitada: a da festa. Não uma festa qualquer,
mas a intimidade familiar posta em praça pública. Nela, há a combina-
ção de opostos sociais (sempre relacionados/dialogados) que se estabe-
lecem por meio do avesso da estrutura social: coroa-se marginalizados
hilários e baderneiros (o mundo não-oficial, com toda a sua linguagem,
lógica e ideologia), destronando-se monarcas (o mundo oficial). Mas,
essa inversão só é possível a partir do já instituído e é realizada, na cul-
tura popular do carnaval de Rabelais, por meio da ironia e da paródia.
Esse é o sentido de inversão, avesso do direito, des-caracterização do
oficial. O mundo ao revés tenta, por meio do diálogo satírico e do des-
tronamento do mundo oficial, recaracterizá-lo, dar-lhe outro sentido, e
faz isso por meio da linguagem.

Em Rabelais, Bakhtin propõe o diálogo entre a cultura oficial e a
não oficial, o clássico e o popular, e trata do mundo às avessas do carna-
val e da carnavalização na literatura. Faz isso por meio da linguagem,
parte dela para refletir as relações sócio-culturais. A segunda vida, o se-
gundo mundo da cultura popular, constrói-se de certa forma como “pa-
ródia da vida ordinária, como um ‘mundo ao revés’.” (Bakhtin, 1987
[1970], p. 10). 

Bakhtin elabora sua concepção de carnavalização de maneira am-
bivalente. E essa ambivalência é a própria ambivalência da linguagem,
pois é ela que contrasta sua “verdade” ideal (mas, material, concreta)
com a “verdade” autoritária. Isso faz parte da relatividade do carnaval,
que “vira o mundo de cabeça para baixo” (o “mundo ao revés”). Todos
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participam de maneira viva, em comunhão, no carnaval – ainda que seja
momentaneamente. Nele, abundam as excentricidades e as relações in-
sólitas. A premissa bakhtiniana do carnaval e da carnavalização em sua
arquitetônica composicional (material, forma e conteúdo) é a da paródia
e a da ironia. 

Segundo Bakhtin (1987 [1970], p. 179), “a paródia é a criação de um
duplo destronamento; por esta razão a paródia é ambivalente”. Assim, a
inversão linguística representa a linguagem carnavalesca, pois caracte-
riza o “mundo às avessas”, bem como as dicotomias (alto e baixo) e a
presença do corpo e da festa, que também podem ser denominadas ele-
mentos carnavalescos e representativos da cultura popular, uma vez que
são frequentes as imagens do corpo, da bebida, da comida, da vida se-
xual e da satisfação de necessidades naturais. É o que Bakhtin (1987
[1970]) denomina de “princípio da vida material e corporal”. 

No realismo grotesco, por exemplo – forma literária que se liga à
carnavalização – degradar significa entrar em comunhão com a vida da
parte inferior do corpo (o “baixo corporal”), a do ventre, dos órgãos ge-
nitais e, portanto, com atos como o coito, a concepção, a gravidez, o
parto, a absorção de alimentos e a satisfação das necessidades naturais.
Inverte-se a cabeça pela barriga e, com isso, a série linguística (desde o
vocabulário e a sintaxe até o sentido) também se inverte por meio da
paródia e da ironia, a fim de relativizar a “verdade” hegemônica.

O universo carnavalesco ocorria na Idade Média e no Renasci-
mento, segundo o filósofo russo, ao contrastar o nivelamento da festa
com a hierarquização do regime feudal. Isso, para Bakhtin, ocorre por
meio da linguagem. A diferença entre a linguagem não-hierárquica fa-
miliar (mais livre) e a linguagem hierárquica “oficial” parece criar ao su-
jeito, segundo Bakhtin (1987 [1970] p. 9), “[...] uma segunda vida que
lhe permitia estabelecer relações novas, verdadeiramente humanas, com
os seus semelhantes”. Essa segunda vida, segundo o autor, a vida familiar
livre das amarras sociais hierárquicas produtivas, era a vida “humana”,
a possibilidade de desalienação do homem, concretizada, material-
mente, pela vida carnavalizada, encarnada, material. 

Para Bakhtin, o papel contraventor do carnaval também se relaciona
ao conflito que ele estabelece com a Igreja, que só depois de muito tempo
consagrou a festa pagã, transformando-a em episódio da vida religiosa.
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Essa relação de embate com a igreja aparece no carnaval, por exemplo,
nas cantorias parodísticas sobre eventos bíblicos e nas apresentações que
mostram padres fanfarrões e beberrões.

Bakhtin possui essa visão do carnaval como contraventor porque o
entende como um rito festivo. E, ao mencionar os ritos festivos, Bakhtin
(1987 [1970], p. 4-5) afirma que eles ofereciam ao homem uma visão
não-oficial do mundo, “exterior à Igreja e ao Estado”. Mas, ritos festivos
como o carnaval, segundo o filósofo russo, “pareciam ter construído, ao
lado do mundo oficial, um segundo mundo e uma segunda vida”. A essa
“segunda vida”, o homem da Idade Média participava num período de-
terminado – o momento da festa. Em outras palavras, esse “segundo
mundo” constituía o homem da Idade Média. Não era apenas um mo-
mento de lazer ou escape fugidio do real, mas parte da vida do homem
da época, pois convivia com o “mundo oficial”. E “isso criava uma espé-
cie de dualidade do mundo”, pois os universos do trabalho e da festa, da
oficialidade e do não-oficial, da seriedade e do riso, da linearidade e da
inversão linguística, da hierarquia e do nivelamento, enfim, da tradição
e da resistência/ruptura convivem lado a lado, dialogicamente, em em-
bate social permanente.

Sob essa perspectiva, podemos entender que a celebração da vida
se caracteriza como desestruturante, uma vez que apresenta uma outra
“visão de mundo”, calcada nas relações subjetivas. E isso ocorre, princi-
palmente, por meio das festividades que sempre marcam uma relação
com o tempo natural (cósmico), biológico e histórico. Além disso, Bakh-
tin pontua que as festas populares, em todas as suas fases históricas, li-
garam-se a períodos de crise, de transtorno, na vida da natureza, da
sociedade e do homem. Segundo o autor, “a morte e a ressurreição, a al-
ternância e a renovação constituíram sempre os aspectos marcantes da
festa.” (Bakhtin, 1987 [1970], p. 8). 

O corpo carnavalizado, observado aqui como elemento partícipe da
festividade, suporta as transformações no/do tempo-espaço: dialoga
com o biológico e dialoga com o metafísico. Não se trata do epiméleia
heautoû (cuidado de si), nem tampouco do corpo idealizado, conden-
sado por um paradigma ditame de como deve ser o corpo. O corpo do
carnaval é múltiplo e heterogêneo, perpassa outros corpos e deles/neles
se constitui, bem como os constituem. É o diálogo eu-outro (sujeito ina-
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cabado) que, por meio e através do outro, se forma, se transforma, enfim,
ganha forma. E essa forma é o projeto arquitetônico (material, forma e
conteúdo) da concepção do carnaval ético-estético de Bakhtin, ancorado
na linguagem, por onde a movimentação circular (in)acabada acontece:
é a mulher grávida dando à luz a um robusto bebê enquanto os residen-
tes bebem e contam piadas no piso superior de um hospital2. Essa é a
imagem mais próxima do corpo carnavalizado: a vida que nasce e a vida
que continua. Uma sobre a outra e ao mesmo tempo. O cotidiano sobre
o inusitado rasgo de vida (e choro) que (ar)rebenta no mundo.

Na festa, há a suspensão do tempo e o que impera é a ordem “carna-
valesca”, contrária à ordem compulsória do trabalho e à hierarquização
do mundo. A lógica carnavalesca é resistência em forma de humor, ironia
(o deboche inverte a seriedade, colocada como ridícula e sem sentido).
A festa é proclamada como celebração, como lógica do mundo do prazer,
como vida rebelde e quebra da hierarquia social (igualdade pregada para
burlar a ordem a partir da liberação do “baixo estrato corpóreo”).

Ao estudar o cronótopo do carnaval, Bakhtin (1988, p. 284) explica
a interseção existente entre o mundo oficial e sua inversão, por meio da
carnavalização do universo. Nesse sentido, o verdadeiro herói do car-
naval é o tempo e o espaço coletivos – o tempo de transformação que
integra o futuro ao passado e o espaço da praça pública. A inversão es-
paço-temporal pode ser entendida como o que Bakhtin denomina “car-
navalização do inferno”, ou seja, a penetração de elementos
carnavalescos na visão oficial do inferno. Conforme Bakhtin, o inferno,
como símbolo da cultura oficial, como encarnação do acerto de contas,
como imagem do fim e do acabamento das vidas e do julgamento sobre
elas, é transformado em alegre espetáculo, bom para ser montado em
praça pública e no qual o medo (da morte) é vencido pelo riso, graças à
ambivalência das imagens criadas (debochadas, irônicas e, por isso
mesmo, desafiadoras).

Nos estudos de Bakhtin acerca do processo de carnavalização em
Rabelais, o teórico russo explica que o carnaval relaciona-se intrinseca-
mente à desierarquização do mundo. Essa desierarquização se institui

2 Essa imagem encontra-se na cena do hospital na obra Ulisses, de James Joyce (1992, p. 284-
300).
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por meio do tempo-espaço ritual. Afinal, conforme explica Bakhtin
(1988, p. 321-322), os membros da vizinhança do carnaval (como a co-
mida, a bebida, o ato sexual e a morte) “[...] passam para o rito, adqui-
rindo aqui um significado mágico”. A esse tempo-espaço, podemos
chamar de cronótopo carnavalesco ou, como Bakhtin denominou “cro-
notopo de Rabelais”, uma vez que podemos entender a festividade como
espaço-tempo de liberdade transindividual, ou seja, a cultura do carna-
val. A visualização dessa amálgama de imagens opositoras faz com que
consideremos o carnaval como enunciado situado que, enquanto tal,
não se assinala por evitar a sociedade e o poder preestabelecido, mas
sim por bulir as regras enquanto critica com arte a sociedade em que se
(sobre)vive. 

3. O discurso em Ulisses
Sabemos que a literatura se apropria de textos considerados fun-

dantes – como é o caso das escrituras bíblicas – e, nesse processo de
apropriação, evoca sentidos outros, distorce-os, transforma-os, resigni-
fica-os. Desse modo, entendemos que de todo discurso subjaz um dis-
curso alheio, que a palavra não é neutra e os signos ideológicos possuem
posicionamentos no fio discursivo. A estranha semelhança que deter-
minados textos apresentam expõe ao leitor a possibilidade de atribuir-
lhes sentidos.

O corpus para a análise será tomado como objeto de reconheci-
mento e estranheza de sentidos, pois o sentido em um texto não se su-
jeita a simples decodificação dos signos a ele pertencente, nem mesmo
se limita à descoberta de seu contexto extralinguístico. A atribuição de
sentidos mobiliza posicionamentos, ideologias e, portanto, vozes que
enunciam de um dado lugar social. É pela e na atribuição de sentidos
que um texto pode ser relacionado a outro, sempre em busca de suas
fontes, de sua origem, revelando o seu dizer a partir de sua constitutivi-
dade heterogênea.

Ao considerar que “a arquitetônica do mundo da visão artística não
organiza só o espaço e o tempo, organiza também o sentido”, Bakhtin
(1997 [1979], p. 153) entende que a configuração da arquitetônica não
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se resume à composição de elementos espaciais e temporais, mas tam-
bém diz respeito à forma do sentido. O sentido produzido depende tanto
da situação imediata que gerou a enunciação, por exemplo, a questão
do ponto de vista autoral sobre o contexto religioso da oração católica
Credo que produz discursos e diálogos na enunciação verbal literária
em Ulisses, como de todas as causas e condições gerais mais remotas do
intercâmbio comunicativo artístico-social que compõe a literatura joy-
ciana, por exemplo, as referências de discursos outros (as vozes de Ho-
mero, por exemplo) e a concepção estético-literária da obra de embate
ao catolicismo. 

Sob essa perspectiva, os sentidos do credo-não-oficial3 de Ulisses, de
James Joyce, que aparece na segunda parte da obra, hora 12, na cena do
jornal, dialogam com a oração católica Credo. Tomamos, inicialmente,
o texto bíblico como a “fonte” do dizer joyciano, no entanto, entendemos
que esse dizer não compartilha os mesmos sentidos analisados na oração
em questão. Organizamos o quadro abaixo com os enunciados relacio-
nados para uma melhor visualização do corpus em estudo: 

3 A denominação “credo não-oficial” é notação nossa, pois revela a carnavalização do e no dis-
curso literário joyciano, quando o autor faz uso da oração católica Credo como um referencial
discursivo.

205

DOS DIÁLOGOS DE ULISSES, DE JAMES JOYCE: 
O DISCURSO RELIGIOSO CATóLICO CARNAVALIZADO NA LITERATURA JOYCIANA 

Credo Ulisses (Joyce, 1992)

“Creio em Deus Pai, todo-poderoso,
criador do céu e da terra...”

“Eles crêem no vergalho, o todo-pode-
roso flagelador, criador do inferno na

terra...” (p. 247)
“...e em Jesus Cristo seu único filho

Nosso Senhor...”
“...e no Marujo Jacky, esse joão-nin-

guém...” (p.247)

“...que foi concebido pelo poder do espí-
rito Santo, nasceu da virgem Maria...”

“...que foi concebido de uma jactância
ímpia, nasceu da marinha de guerra...”

(p.247)

“...padeceu sob Pôncios Pilatos, foi cruci-
ficado, morto e sepultado, desceu a man-

são dos mortos, ressuscitou ao terceiro
dia, subiu aos céus, está sentado à direita
de Deus Pai, todo-poderoso, donde há de

vir e julgar os vivos e os mortos.”

“...sofreu uma dúzia no rabo, foi escarifi-
cado, esfolado e ressocado, se levantou de
novo do leito no terceiro dia, se recolheu
a porto, se senta adernado até segundas
ordens, quando voltará a mourejar por

um ganhapão e sua paga.” (p.247)

“Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja
Católica, na comunhão dos santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição

da carne, na vida eterna, Amém!”
***



O Credo foi tradicionalmente constituído pelos Apóstolos e seus pri-
meiros sucessores com a intenção de que o povo cristão memorizasse
os principais pontos da fé católica, revelados por Jesus Cristo. Os cristãos
recorrem ao Credo para legitimar, demonstrar e renovar sua fé em Deus,
em Jesus Cristo e na Igreja.

A relação dialógica entre o Credo católico e o “credo não-oficial”
joyciano acontece na presente análise pela dupla via do reconheci-
mento/estranheza dos sentidos atribuídos aos textos quando os compa-
ramos. A oração católica Credo anuncia: “Creio em Deus Pai,
todo-poderoso, criador do céu e da terra...”. Trata-se de um enunciador
que não somente fala por si próprio, mas ao mesmo tempo dá voz a
todos que creem em Deus como pai da humanidade (“Deus Pai”), oni-
potente (“todo-poderoso”) e criador do universo (“criador do céu e da
terra”). Da voz criadora enuncia-se a posição e, portanto, as ideologias,
pertencente não somente à oração em si, mas a uma coletividade que é,
sobretudo, criacionista. Entendemos que quando o sujeito enuncia, ele
denuncia a si mesmo, ou seja, as suas filiações dialógico-ideológicas que
não são individuais, mas sim, pertencentes a um dado grupo do qual
sua voz é representativa.

Em Ulisses (1992, p. 247), especificamente no “credo não-oficial”, há
um enunciado que se remete àqueles que acreditam no dizer bíblico
sobre a existência de Deus e a criação do mundo: “Eles crêem no verga-
lho, o todo-poderoso flagelador, criador do inferno na terra”. O discurso
literário joyciano aqui, portanto, dialoga com o Credo bíblico e, no apro-
priar-se desse texto fonte, enuncia seu próprio dizer que se revela na
conjuntura enunciativa como outro, estranho à oração católica, mas que
não deixa de dialogar, em um embate de vozes contraditórias, com ela.

Torna-se importante esclarecer que há vários significados em rela-
ção à palavra “vergalho”, sendo que tais significados fornecem sentidos
múltiplos sobre o que enuncia o discurso literário de Ulisses. No entanto,
esses sentidos não são contraditórios, mas sim, complementares à in-
terpretação de “vergalho” dito no contexto de diálogo com o Credo ca-
tólico da literatura joyciana, destacando o tema do anticlericalismo.
“Vergalho” pode ser o órgão genital dos bois e dos cavalos, depois de
cortado e seco, o que simbolizaria que Deus não poderia ser “Pai” de
ninguém, já que não pode reproduzir. Outro significado que teria “ver-
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galho” seria o chicote feito com o órgão genital dos bois ou cavalos para
o suplício ou castigo de pessoas incrédulas, uma vez que Deus apresenta-
se no texto joyciano como “o todopoderoso flagelador”. Já um terceiro
significado poderia ser o da linguagem popular em que “vergalho” sig-
nifica velhaco, patife, tratante, sendo que a figura de Deus assumiria tais
qualidades por ser o “criador do inferno na terra”.

Nesse sentido, podemos observar que o discurso literário joyciano,
ao dialogar com o universo religioso, desloca a figura de Deus da oração
católica Credo, destronando-o de forma carnavalizada: Deus não é mais
o “todo-poderoso, criador do céu e da terra” do texto bíblico, mas sim,
um sujeito vil, enganador que açoita os seres humanos pela condição de
vida que lhes permite na terra (“criador do inferno na terra”). Nesse sen-
tido, Deus, na voz que emerge e constitui o discurso literário joyciano,
não é “Pai” de ninguém, não tem responsabilidades no mundo, pois faz
da terra um inferno para se viver. 

O carnaval apresenta o tema da morte e da ressurreição porque essa
festa representa o espaço-tempo da libertação, considerada como “[...]
o triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante
e do regime vigente, de abolição de todas as relações hierárquicas, pri-
vilégios, regras e tabus” (Bakhtin, 1987 [1970], p.8-9). Certas formas
carnavalescas são paródias do culto religioso e pertencem à esfera par-
ticular da vida cotidiana, sendo exteriores à Igreja e à religião, configu-
rando-se sob essa perspectiva o “credo não-oficial” de Ulisses, de Joyce. 

Na continuação do Credo católico, o enunciador apresenta a figura
de Jesus Cristo: “e em Jesus Cristo seu único filho Nosso Senhor”. Na
voz do discurso literário joyciano essa figura ganha contornos caricatu-
rais: “e no Marujo Jacky, esse joão-ninguém” (JOYCE, 1992, p. 247). A
concepção de que Jesus Cristo teve uma vida humilde permanece – “esse
joão-ninguém” –, mas, ao mesmo tempo, há sentidos que mostram a
descrença de que ele tenha sido filho de Deus, sendo que esse dizer atua
em uma dimensão irônica da linguagem, pois há a aproximação de uma
figura divina com um simples marinheiro. A crítica ao catolicismo e à
Igreja contida nesse diálogo revela a posição do discurso literário joy-
ciano em questionar os preceitos religiosos: Se Deus é Pai, ser de bon-
dade e poderoso, por que seu filho teve que ser um “joão ninguém”?
Ainda, além de destronar Deus, o discurso literário de Ulisses destrona
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também seu filho, Jesus Cristo, transfigurado na literatura joyciana como
o “Marujo Jacky, esse joão-ninguém” em uma configuração carnavalesca
festiva do riso da possibilidade de Jesus Cristo ser qualquer um. 

Mesmo sendo ironizado como um “joão-ninguém”, Jesus Cristo “foi
concebido pelo poder do espírito Santo, nasceu da virgem Maria”; já o
Marujo Jacky “foi concebido de uma jactância ímpia, nasceu da marinha
de guerra” (Joyce, 1992, p.247). Observamos que na oração católica o
sobrenatural e o divino cercam o nascimento de Cristo, sendo que a sua
concepção é tida “pelo poder do espírito Santo”: Cristo nasce de uma
virgem, o que denota a pureza que envolve a sua concepção, livre do
contato sexual humano que, de acordo com preceitos ortodoxos e tra-
dicionais, desvirtua o homem tornando-o corruptível, obsceno, vicioso.
Nesse sentido, Maria não poderia ter concebido Jesus Cristo por meio
de um relacionamento sexual, pois a Igreja condena todo ato sexual,
ainda hoje (pois não há um consenso do contrário), que não seja para
fins reprodutivos. A história oficial contida na Bíblia revela que a casti-
dade seria uma qualidade de Cristo, então, ela deveria estar presente em
sua vida desde a sua concepção, simbolizando seu casticismo em vida.

É importante salientar que os elementos que permitem o reconhe-
cimento/estranheza dos sentidos relacionam-se dialogicamente com o
texto fonte, ou seja, sabemos que se trata de um diálogo entre o texto li-
terário joyciano e o texto da oração católica, porque como sujeitos si-
tuados na vida ocidental conhecemos a existência do Credo. Nesse
sentido, verificamos que os dizeres joycianos, para caracterizar a estra-
nheza, entram em conflito com a oração católica, em um embate sócio-
ideológico que produz sentidos outros, que se distanciam daqueles
produzidos pelo texto bíblico. Entendemos que o enunciador joyciano
traz em seu posicionamento diversas referências que organizam o espaço
e o tempo da produção de sentidos, logo, seu dizer polemiza também
cronotopicamente com o dizer bíblico em um jogo de permutações
sobre os sujeitos, o tempo, o espaço e a situação. 

Segundo a orientação de Bakhtin, a lógica das permutações é a ló-
gica carnavalesca, uma vez que as trocas permitem a relatividade das
verdades para que se definam as degradações próprias a um “mundo
dado ao revés”. Conforme o filósofo russo (1988, p. 291), na desierar-
quização e corporificação do mundo, “todas as combinações [...] tendem
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antes a destruir a hierarquia de valores estabelecidos, a reduzir o que é
grande e a aumentar o que é pequeno, tendem a destruir a perspectiva
habitual do mundo em todos os seus detalhes”. Porém, ao mesmo tempo,
as imagens carnavalescas corporificam o mundo, materializam-no, ao
“juntar tudo às séries espaço-temporais, medir tudo pelas escalas hu-
manas e carnais, construir um novo quadro do mundo no lugar do que
ele terá destruído.” (Bakhtin, 1988, p. 291)

Ao transfigurar Jesus Cristo no e pelo Marujo Jacky, o discurso lite-
rário joyciano parte de sentidos legitimados pelo cronotopo religioso
católico, ou seja, pelo tempo e espaço social e pela história, mas não se
filia aos mesmos sentidos: sua inscrição discursiva remete a sentidos que
transgridem a moral cristã. O discurso literário joyciano sustenta essa
inscrição discursiva ao asseverar que o Marujo Jacky foi concebido atra-
vés de uma “jactância ímpia”, logo, de uma relação sexual, como qual-
quer ser humano, distanciando-se da temática da pureza e da castidade
do Credo. Sob a perspectiva da Igreja, o marujo nasceria de uma fanfar-
rice, de uma vaidade herética, em suma, de sexo e prazer. Diferente-
mente de Jesus Cristo, não é o sobrenatural e o milagroso que envolvem
o nascimento do marinheiro, mas a realidade concreta, o que acontece
com qualquer ser humano “não-oficial”, mortal.

Nesse sentido, entendemos que a inscrição discursivo-literária joy-
ciana distancia-se da inscrição discursivo-religiosa do Credo católico,
uma vez que o estatuto católico encontra-se cristalizado cronotopica-
mente na ordem do sacro, na submissão às leis de Deus e na crença fiel
à história de Jesus Cristo, filho de Deus, pelo olhar da Igreja. A inscrição
discursiva de Ulisses, por outro lado, enuncia sentidos que expressam
tensão perante a ideologia católica; o dizer de Joyce se insere em uma
esfera carnavalesca de transgressão sobre o discurso religioso em estudo.

A história oficial de Cristo é revelada em “padeceu sob Pôncios Pi-
latos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus
Pai, todo-poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos”. Os
relatos bíblicos mostram que Jesus Cristo teve uma vida humilde e viveu
sua humildade como um exemplo a ser seguido pelos seres humanos.
Em Ulisses, há uma discussão em torno do “credo não-oficial”: “morrer
na cruz para nos salvar?”. É com esse questionamento latente que o dis-
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curso literário joyciano assegura a condição humana do Marujo Jacky,
aquele que “sofreu uma dúzia no rabo, foi escarificado, esfolado e res-
socado, se levantou de novo do leito no terceiro dia, se recolheu a porto,
se senta ordenado até segundas ordens, quando voltará a mourejar por
um ganhapão e sua paga”. (Joyce, 1992, p. 247). Dessa maneira, obser-
vamos no discurso literário joyciano que a vida de Cristo não-oficial
ganha outra interpretação ao ser colocado como um ser humano
comum, como o Marujo Jacky. 

Uma das características do carnaval é relativizar o discurso oficial
religioso: o carnaval traz à tona a temática da morte, série partícipe do
cronótopo festivo. De acordo com Bakhtin (1988, p. 305-306), “em todos
os casos apresentados de morte alegre, o riso aparece no tom, no estilo,
na forma de uma representação da morte. Mas no limite da série da
morte, o riso entra em vizinhança direta, objetal e verbal com a morte”.
Ao estudar a morte em Rabelais, Bakhtin observa que o tema aparece,
na maior parte das vezes, relacionado à alegria. Por isso, uma das séries
vizinhas do cronótopo carnavalesco é a do nascimento de uma nova
vida, simultaneamente vizinha do riso. Logo, entendemos, conforme
Bakhtin (1988, p. 310), que a “morte alegre” não apenas coincide com o
elevado preço da vida e com a exigência de lutas por essa vida até o fim,
como ela é também o acontecimento da expressão desse alto preço e da
força da vida que sempre triunfa sobre a morte. 

O discurso literário joyciano, em Ulisses, demonstra o seu ceticismo
em relação à crença católica e, consequentemente, à Bíblia. Ao dialogar
com os preceitos bíblicos da história oficial católica da morte e ressur-
reição de Cristo, o discurso joyciano constrói paródias e ironias por
meio da carnavalização. Há, sobretudo, um ceticismo que paira sobre a
linguagem literária joyciana, justamente porque desloca os sentidos cris-
talizados da religião e, desse modo, manifesta seu lugar discursivo de
fala, bem como a sua visão sócio-ideológica do mundo que se vive: o
discurso literário de Ulisses assevera que a religião sabota essa visão e,
assim, não se pode enxergar livremente; as pessoas se tornam escravas
da própria ideologia cristã. 

Temos, portanto, na figura do Marujo Jacky um homem que sofre
(“sofreu uma dúzia no rabo, foi escarificado, esfolado e ressocado”), mas
não se rebela, não luta. Pelo contrário, o marinheiro Jacky é submisso
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às condições de sobrevivência de seu meio: “se recolheu a porto, se senta
adernado até segundas ordens, quando voltará a mourejar por um ga-
nhapão e sua paga”. Nesse sentido, o Marujo Jacky pode ser visto como
um herege, devido à forma como fora concebido, perante os preceitos
religiosos, mas ao mesmo tempo mostra-se passivo em relação às con-
dições de trabalho, e isso não o faz ser alguém.

Logo, o credo não-oficial analisado em Ulisses constitui-se de um
diálogo com o discurso religioso católico, em especial, com a oração do
Credo, sendo esta recriada em um outro cronótopo, uma vez que o dis-
curso literário joyciano evidencia a apropriação carnavalizada das vozes
bíblicas do Credo, ressignificando-a na estética literária.

Uma tentativa de acabamento deste diálogo
Vejamos agora por que o projeto de dizer de James Joyce diz respeito

a esta reflexão sobre diálogo e carnavalização do e no discurso literário:
o que ele significa do discurso religioso católico4 são, conforme o sentido
estendido por Barthes (1987, p.158), “as desviâncias narrativas”, ou seja,
aquilo por que a narrativa joyciana contradiz a ideia de que podemos
ter de uma narrativa simples, linear e lógica. De acordo com Barthes
(1987, p. 158-159), “as desviâncias (em relação a um código, a uma gra-
mática, a uma norma) são sempre manifestações de escrita: é onde a
regra se transgride que aparece a escrita como excesso, por se ocupar de
uma linguagem que não estava prevista”.

Por se tratar de Joyce, o lugar da teoria literária não se justifica na
presente análise, porque os caminhos restringem os recortes a categorias
fixas como tempo da narrativa, personagens, enredo, características es-
téticas da obra etc., sendo tais categorias contrárias a uma análise dos
processos dinâmicos dos sentidos na obra literária. Eagleton (1997,
p.112) pontua: “É sempre bom testar uma teoria literária fazendo-se a
seguinte pergunta: como ela se comportaria em relação ao Finnegans
Wake, de Joyce? A resposta [...] teria de ser: não muito bem”.

Assim, como classificar a literatura de James Joyce? A linguagem li-
terária joyciana é combativa, cética, composta por digressões, fluxo da

4 O que trouxemos para o debate neste texto trata-se somente de uma amostra entre muitas ou-
tras que em Ulisses nos interpelam ao diálogo e à análise do tema do anticlericalismo.
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consciência, ironias, paródias, misticismo, inúmeras referências da mú-
sica, da economia, da medicina, da filosofia, do estudo sobre as línguas,
de leituras de diversas obras literárias realizadas por James Joyce etc. O
questionamento é tão incômodo que em geral prefere-se esquecer de
Joyce nos manuais de literatura e na própria academia. Nesse sentido,
se o texto causa problemas de classificação – o que é, aliás, uma das suas
funções sociais – é por implicar sempre uma experiência dos limites de
escrita e de interpretação.

Dentro de uma reflexão filosófica de oposição, a distância da experiên-
cia da vida cotidiana aniquila os conceitos éticos, privando-os de qualquer
pretensão à validade, tornando-os uma absurda e inaceitável super-realidade,
como diria Nietzsche. Em Ulisses, James Joyce apropria-se também do nii-
lismo nietzschiano, lançando-se contra uma moral que se obstina a conser-
var vivo tudo aquilo que já foi condenado pela história: é o caso do
cristianismo que atribui moralidade e pureza a um Deus como reação ao
fato que não é mais real, baseando, na sua morte, a sua existência.

Segundo Nietzsche (1996 [1895]), a moral e o cristianismo estão li-
gados à doença e à decadência: para nós, aqui, é o espelho que reflete e
refrata o Marujo Jacky na existência de Cristo terreno. Ao profanar o
que deveria ser considerado sagrado, Joyce carnavaliza o discurso reli-
gioso, deslocando os sentidos das vozes apropriadas, pois, ao ressignifi-
car o Credo católico, resgata as falsas certezas da moral burguesa e do
pensamento cristão. 

É com essa força ideológica de oposição ao pensamento burguês de
Dublin que James Joyce projeta o grande diálogo de que é composto Ulis-
ses, tornando-o questionável e aberto a mudanças na ordem do histórico,
do social, do político, do psicológico. A voz que nos fala no romance não
acredita no “sol do porvir” e, por meio do diálogo com o discurso reli-
gioso, revela ao leitor o quanto a sua inscrição discursiva é outra.

Como aclamaria o velho Bloom, em Ulisses (1992, p.350-351):

Sou pela reforma moral municipal e dos dez mandamentos puros.
Novos mundos para os velhos. União de todos, o judeu, o mu-
çulmano e o gentio. Três acres e uma vaca para cada filho natural.
Coches-fúnebres-salão a motor. Trabalho manual compulsório
para todos. Todos os parques públicos abertos dia e noite. Lava-
louças etéctricos. Tuberculose, aluação, guerra e mendicância
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devem cessar já. Amnistia geral, carnaval semanal, licença de uso
de máscaras, abonos para todos, esperanto a fraternidade univer-
sal. Não mais patriotismo de mama-bares e impostores hidrópi-
cos. Dinheiro livre, amor livre e uma Igreja laica livre num Estado
laico livre.

Amém.
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Este volume 1 de Discurso e Argumentação: fotografias
interdisciplinares reúne os trabalhos apresentados nas
conferências e mesas-redondas do III Seminário In-
ternacional de Estudos sobre Discurso e Argumenta-
ção (SEDiAr), realizado, em junho de 2016, no
câmpus de São Cristóvão da Universidade Federal de
Sergipe, com apoio financeiro da CAPES, Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
Nestes últimos anos, o SEDiAr tem se constituído
como espaço catalisador dos estudos sobre discurso
e argumentação, no qual pesquisadoras e pesquisa-
dores têm discutido a natureza de seu objeto de pes-
quisa, as distintas perspectivas teórico-metodológicas
para sua abordagem, as especificidades e possibilida-
des de seus corpora, a sua relevância no cenário aca-
dêmico tanto nas ciências da linguagem quanto nas
demais ciências humanas, ressaltando os enfoques
disciplinar e interdisciplinar suscitados por esse campo
de investigação.
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