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Resumo

Baseado em estudos da Lingüística Textual (KOCH, 2002), da Semântica Cognitiva e da Pragmática
(MONDADA e DUBOIS, 2003), este trabalho discute o processo de referenciação entendido como uma
complexa ação interativa, desenvolvida por indivíduos em situações comunicativas específicas. Enquanto
estratégia cogntiva-interacional, a referenciação é uma atividade discursiva situada social e culturalmente
que favorece a elaboração de objetos-de-discurso. O estudo pretende mostrar, por meio da análise de um
artigo de opinião, que referir é essencialmente um processo de explicitação de crenças, elaboradas e
admitidas em um jogo de relações. A capacidade de emitir juízos de valor, por meio da referenciação,
evidencia que diferentes recursos anafóricos, o uso de conectivos, a reiteração de um mesmo item lexical,
entre outros recursos, têm função retórica e indica a orientação argumentativa do texto.
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Abstract

Based on studies of Text Linguistics (KOCH, 2002), Cognitive Semantics and Pragmatics (MONADA and
DUBOIS, 2003), this paper discusses the referenciation process understood as a complex interactive
action, developed by individuals in specific communicative situations. As a cognitive-interactional strategy,
referenciation is a discursive socially and culturally situated activity that favors the development of
discourse objects. The study aims to show, through the analysis of an opinion article, that mentioning is
essentially a process of expliciting beliefs, elaborated and admitted in a set of relationships. The ability to
make value judgements, through referral, shows that different anaphoric resources, the use of
connectives, the repetition of a same lexical item, among other features, have rhetorical function and
indicates the argumentative orientation of the text.
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Introdução

“A vida é apenas uma sombra ambulante, um pobre cômico

que se empavona e agita por uma hora no palco, sem que seja, após, ouvido;
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é uma história contada por idiotas,

cheia de fúria e muita barulheira que nada significa.”

(William Shakespeare, Macbeth, 1998)

Discutir os sentidos e as aplicações da referenciação na produção discursiva é de alguma maneira um

processo de análise que nos impulsiona a investigar justamente as oscilações dessa “sombra ambulante e

ruidosa”, com o intuito de procurar descobrir os significados forjados por tais “idiotas”.

Com isso, estamos assumindo aqui a concepção de que a “realidade” não existe por si mesma, mas é uma
construção cultural, constituída por sujeitos que, por meio da linguagem, elaboram uma rede de
estereótipos que subjugam e condicionam a percepção do que costuma ser chamado de mundo real. Ou
seja, ao assumir alguns dos princípios dos estudos da Semântica e da Pragmática[ii], consideraremos que
não há uma correlação direta entre o mundo e os signos, pelo contrário, os referentes – objetos mentais e
culturais criados por sujeitos em interação contínua entre a língua, o pensamento, o conhecimento e o
mundo físico – são fabricados nas práticas de linguagem cotidianas.

Dessa forma, quando realizamos a operação de designação dos “seres” extralingüísticos e passamos a dar
significado aos objetos visíveis, estamos criando uma situação discursiva referencial que produz, à medida
que o discurso se desenvolve, objetos-de-discurso e não representações dos objetos-do-mundo.

O objeto de discurso caracteriza-se pelo fato de construir progressivamente uma
configuração, enriquecendo-se com novos aspectos e propriedades, suprimindo
aspectos anteriores ou ignorando outros possíveis, que ele pode associar com
outros objetos ao integrar-se em novas configurações, bem como pelo fato de
articular-se em partes suscetíveis de se autonomizarem por sua vez em novos
objetos. O objeto se completa discursivamente (MONDADA apud KOCH, 2002, p.
81).

Essa posição implica uma noção de língua entendida como um sistema dinâmico de manipulação simbólica
– um jogo interativo–, que integra de maneira dialógica conteúdo, forma e ideologia e que (re)constrói o
próprio real. É o consenso entre os sujeitos socialmente organizados, ao longo de um processo de
interação, que estabelece os signos e seus significados correspondentes (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1995, p.
44)[iii].

Em função disso, optamos por substituir o estudo da referência – ou seja, o estudo da relação entre a
linguagem (um dizer) e uma exterioridade (um não dizer) – pelo da referenciação, que:

• distingue os “referentes mundanos” dos objetos-de-discurso, ao assumir a “plasticidade das
significações lingüísticas”;

• não admite a pré-existência dos referentes fora dos discursos, que são sempre ideologicamente
marcados;

• não admite ser a linguagem algo que reflete o lugar social do enunciador, mas que faz parte desse
lugar social.

Essas características ocasionam uma não dissociação dos signos de suas formas concretas de comunicação
social, o que transforma os referentes em signos que, ao mesmo tempo, adquirem significados e
ultrapassam suas próprias particularidades.

Entendida dessa forma, a referenciação trata os signos como entidades vivas, em permanente evolução,
polissêmicas, polivalentes, de significações múltiplas, que não possuem uma estrutura fixa entre forma e
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conteúdo, uma vez que, a cada enunciação, novas significações podem sempre ser impressas neles. É por
isso que as manifestações e os empregos da linguagem dependem e são resistentes aos enunciadores.

Dito de outro modo, Cardoso (2003, p. 121) afirma que:

os discursos, necessariamente ideológicos, não governam o nascimento da
situação material nem são automaticamente “causados” por elas; antes
trabalham sobre a situação real de maneira transformadora (os discursos falam
de nossas práticas, ao mesmo tempo em que as transformam).

De acordo com o que foi dito até aqui, o estudo da referenciação se justifica principalmente pelo fato de
que o representado nunca é uma realidade “bruta”, mas uma realidade moldada pelas práticas discursivas,
o que requer dos sujeitos envolvidos na enunciação um movimento contínuo de produção e de
interpretação de novos significados. Trata-se de uma visão que incorpora aspectos sociais, culturais e
interacionais nas representações linguísticas.

Com isso, queremos dizer que essa instabilidade das relações entre palavras e coisas e das categorias
sintáticas (dentro das práticas cognitivas e lingüístico-enunciativas) – “o som e a fúria da vida” – estão
ligadas à dimensão intersubjetiva das atividades de linguagem, e é o que nos possibilita analisar tanto o
processo de construção dos objetos-de-discurso quanto o de negociação de modelos públicos e entender
parte dos significados produzidos pelos “idiotas”.

Análise textual

A fim de exemplificar o que se disse e entender melhor a referenciação, como um processo de
representação alimentado pelas atividades lingüísticas, em uma abordagem discursiva, analisaremos o
texto de opinião de Carlos Heitor Cony, publicado em 30 de junho de 2005, no jornal Folha de S.Paulo, e
procuraremos mostrar como as opções lexicais se reconstroem e se amoldam ao que está sendo negociado
entre os interlocutores, de acordo com certos propósitos enunciativos e retóricos.

Título: Guerra em banho&8209;maria

1 RIO DE JANEIRO &8209; Um tipo de guerra nem fria nem quente, mas que não
deixa de ser 2 uma guerra. Localizada ainda, mas, de repente, num acidente de percurso
que pode 3 ocorrer a qualquer hora e por qualquer motivo, está criando uma guerra em

banho&8209;ma- 4 ria. E, por conta desse banho&8209;maria, que é um "stand by" de

forno e fogão, pode nova- 5 mente esfriar, ou, em caso contrário, esquentar de forma

imprevisível e geral.

6 Os incidentes diários em Bagdá e em outras cidades do Iraque, as provas também quase
7 diárias da agressão dos Estados Unidos, dentro de uma política de hegemonia 8
globalizada em muito são semelhantes aos incidentes de fronteira que a Alemanha 9
nazista invocou para invadir a Polônia, em 1938, dando início à Segunda Guerra 10
Mundial.

11 A cavalaria polonesa e as "polonaises" de Chopin não ameaçavam o colosso alemão,
12 tampouco as óperas de Wagner, que Hitler tanto apreciava. Da mesma forma, as armas
13 de destruição em massa que Saddam Hussein armazenava e suas ligações com os 14
atentados de 11 de setembro de 2001 até agora não foram provadas, pelo contrário, são 15
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diariamente desmentidas.

16 O que há de real são os massacres, igualmente diários, que ocorrem no Iraque ocupado
17 pelas forças da coalizão liderada por George W. Bush e acolitada por Tony Blair. O 18
mundo continua pasmo com a situação do Oriente Médio, os atentados praticamente 19
diários desde 1948, com Israel e a Palestina se engalfinhando numa luta injusta para os 20
dois lados. Guerra não declarada, com mísseis inteligentes contra fanáticos suicidas. 21
Guerra com a cumplicidade ambígua do governo norte&8209;americano, ao qual
interessa 22 manter aceso esse banho&8209;maria que pode se transformar num conflito
prolongado. Com 23 milhares de atrocidades e vítimas, como na Coréia ou no Vietnã,
aumentando as esteiras 24 da produção de seu complexo industrial&8209;militar, núcleo
ainda insubstituível de sua gula 25 hegemônica.

Consideraremos neste trabalho que, em um texto, todos os casos de progressão referencial, por estarem
baseados em algum tipo de referenciação, são exemplos concretos de como se dá esse processo de
referência, em relação aos demais elementos do co-texto e do contexto.

Em vista disso, resolvemos explorar exatamente esses casos na análise do texto proposto e seguiremos a
orientação que Koch (2002, p. 85) nos apresenta, ao estabelecer as principais estratégias de progressão
referencial em um texto:

a. uso de pronomes ou elipses (pronome nulo);
b. uso de expressões nominais indefinidas;
c. uso de expressões nominais definidas.

Pretendemos ainda conseguir mostrar que a progressão referencial serve de base para a progressão
tópica, que diz respeito ao(s) assunto(s) ou tópico(s) discursivo(s) tratados ao longo do texto, ao mesmo
tempo em que oferece as condições para a continuidade referencial.

a. A função pronome pode ser exercida por pronomes propriamente ditos, por numerais e advérbios
pronominais (pronominalização), que podem ter um referente co-textual explícito ou não.

O texto em questão quase não utiliza a função pronome na organização da progressão referencial.
Notamos apenas duas incidências (linha 4 e 22) do demonstrativo esse sempre diante do nome
banho-maria, com função anafórica ao título. Trata-se de um caso em que o demonstrativo acompanha a
expressão que, de forma mais ou menos metafórica, está passando por uma recategorização de seu
próprio sentido, o que possibilita fazer o mesmo com o nome guerra.

b. Notamos a predominância do uso de formas nominais indefinidas e, sobretudo, definidas. De um modo
geral, as expressões nominais introduzidas pelo artigo indefinido não são utilizadas para retomada de
referente, pois funcionam melhor como elemento catafórico que remete à informação subseqüente.

No entanto, na linha 1, o indefinido que compõe o grupo nominal Um tipo de guerra ... está relacionado
tanto à concepção de guerra a que se refere na linha 2 quanto ao título, assumindo também um efeito
anafórico. O uso do indefinido aqui tem a função de retomar o que foi dito e de manter um certo suspense
sobre como será explicado acerca do sentido da expressão guerra em banho-maria a ser construído,
estabelecendo uma sequência na qual é evidente o uso da persuasão retórica que tem como objetivo levar
a crer no que está sendo apresentado (REBOUL, 1998).

É sistemático o uso do indefinido em todo o primeiro parágrafo, em que se aponta a suposta amplitude e
as possíveis implicações da guerra em banho-maria, em oposição aos outros três parágrafos, em que são
citados fatos concretos, conhecidos e bastante divulgados pelos meios de comunicação.

Além disso, a indefinição predominante no parágrafo inicial reforça a indefinição do próprio tipo de guerra
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que está sendo explicado e cria um elo de ligação entre as diferentes expressões nominais indefinidas: um
tipo de guerra nem fria nem quente, uma guerra, um acidente de percurso, um “stand by” de forno e
fogão (linhas 1 - 4). Vale a pena salientar que a qualquer hora e por qualquer motivo (linha 3), presentes
no mesmo parágrafo, são formas indefinidas, construídas por pronomes indefinidos, que também reforçam
as expressões citadas e indicam como a arte de persuadir pelo discurso pode se utilizar de um método
pedagógico que progressivamente aproxima o leitor dos pontos de vista que estão sendo defendidos. A
disposição dos elementos que compõem o texto revela escolhas lexicais cujo papel é o de acionar a
memória discursiva[iv] em prol dos sentidos que estão sendo construídos.

Chama-nos a atenção ainda o fato de o mas, “operador argumentativo por excelência”, segundo Ducrot
(1977), em um texto de opinião, ser utilizado apenas no primeiro parágrafo. Parece-nos que a força desse
operador foi reservada só para definir o conceito de guerra em banho-maria, como podemos ver nas linhas
1 e 2.

c. Por outro lado, queremos ressaltar as formas nominais definidas, que podem ser constituídas por meio
de diferentes recursos. Neste trabalho, no entanto, resolvemos enfatizar dois deles, a saber: as descrições
definidas e as anáforas indiretas.

A descrição definida revela a seleção que o enunciador faz das propriedades atribuíveis ao(s) referente(s)
e possibilita a ativação de conhecimentos partilhados entre os interlocutores. A partir do segundo
parágrafo, notamos que esse recurso foi selecionado para apresentar os argumentos desfavoráveis ligados
à guerra em banho-maria e para compará-la a outros trágicos fatos históricos.

O argumento pela comparação permite justificar um termo a partir de outros de categoria semelhante. É
empírico e fundamenta a estrutura do real, pois estabelece nexos entre situações colocadas lado a lado
(REBOUL, 1998, p. 183). No texto em análise, as inferências estabelecidas pela comparação estão
apoiadas nas semelhanças que são articuladas pelo enunciador em função de uma certa perspectiva. O
objetivo é fazer o leitor concordar com a avaliação construída na relação entre as situações para que
venha aceitar a conclusão que será apresentada após a apresentação dos argumentos.

Os incidentes diários em Bagdá e em outras cidades do Iraque, linha 6, é uma descrição definida,
composta por artigo definido + nome + modificador(es) + nome + modificador(es), encontrada no início
do segundo parágrafo, que funciona como uma anáfora indireta do tipo de guerra em questão, pois este é
o ponto exato a partir do qual a associação entre guerra em banho-maria e atual guerra no Iraque é
confirmada.

Ao mesmo tempo, a anáfora indireta, de tipo inferencial, insere os referentes anteriores na estrutura de
referenciação mental – ativação de um nódulo informacional que servirá de “endereço” cognitivo do
assunto em foco –, garantindo a ampliação de significado desses elementos, e introduz os novos
referentes que serão discutidos na progressão textual, contribuindo assim de maneira significativa na
construção da coerência.

Além disso, essa mesma descrição definida dá início a um paralelismo que permitirá a comparação entre a
guerra do Iraque e a Segunda Guerra Mundial no segundo e terceiro parágrafos. Um mesmo tipo de
estrutura sintática é preenchido por elementos lexicais diferentes, mas apresenta conteúdos semânticos
correlacionados, como vemos a seguir:

Por um lado ... Por outro lado ...
os incidentes diários em Bagdá e em
outras cidades do Iraque, as provas
também quase diárias da agressão
dos Estados Unidos ...(linhas 6 e 7)

os incidentes de fronteira que a
Alemanha nazista invocou para
invadir a Polônia ... (linhas 8 e 9)

as armas de destruição em massa que

Pág.5/10



Saddam Hussein armazenava e suas
ligações com os atentados de 11 de
setembro de 2001 até agora não
foram provadas ... [e, portanto, não
ameaçam realmente] (linhas 12 - 14)

a cavalaria polonesa e as
“polonaises” de Chopin não
ameaçavam o colosso alemão ...
(linha 11)

Aliada ao paralelismo, a recorrência da expressão diários usada em diferentes momentos reapresentam e
reforçam os conteúdos por meio do ajustamento (incidentes diários..., linha 6, retomam o tipo de guerra
em discussão), do desenvolvimento (as provas também quase diárias..., linhas 6 e 7, ampliam os
problemas ocorridos nessa guerra) e da reformulação (...os massacres, igualmente diários..., linha 16, isto
é, incidentes passam a ser chamados de massacres). Já o uso de os atentados praticamente diários...,
linhas 18 e 19, diz respeito ao conflito entre Israel e a Palestina, mas serve como ilustração de mais uma
guerra injusta.

A reiteração de um mesmo item lexical tem a função retórica de intensificar, dar ênfase a um determinado
termo ou ideia e indicar a orientação argumentativa do texto. Segundo Koch (2002, p. 123), “ ‘martela-se’
na cabeça do ouvinte/leitor, repetindo palavras, estruturas, conteúdos semânticos, recursos sonoros etc.,
de tal modo que a mensagem se torne mais presente em sua memória”.

Por fim, destacamos que, no início do quarto parágrafo, temos um exemplo de encapsulamento ou
sumarização, que trabalha em prol de uma crítica ao tipo de guerra que vem sendo apresentado. A
expressão o que há de real, que equivale a o real, se opõe às “mentiras” defendidas pelos líderes da
guerra em banho-maria (informações-suporte) e, por meio dela, é reforçar a opinião defendida desde o
início do texto e são introduzidos os fatos que podem comprová-la. Vemos assim que o enunciador fechou
uma etapa de seu raciocínio e está passando a um estágio seguinte de sua formulação.

A análise das formas nominais definidas também nos permite perceber a importância dessas expressões
na marcação dos parágrafos (tanto no sentido cognitivo quanto tipográfico), que estruturam o produto
textual.

Assim sendo, notamos que as formas nominais referenciais constituem recursos coesivos significativos e
bastante produtivos, uma vez que funcionam como elementos anafóricos e catafóricos. São verdadeiros
objetos-de-discurso que nem sempre nomeiam um referente específico, mas sim referentes textuais
relacionados a variados fatos, eventos, atividades, temáticas, etc. Segundo Koch (2002, p. 94), “a
interpretação dessas anáforas obriga o receptor não só a pôr em ação a estratégia cognitiva de formação
de complexos, como ainda lhe exige a capacidade de interpretação de informação adicional”.

Esse recurso contribui ainda com a progressão tópica do texto, pois os segmentos tópicos estão
diretamente relacionados ao sentido de guerra em banho-maria, que está sendo construído ao longo do
texto. O tópico apresentado no primeiro parágrafo é ampliado no segundo, por meio de uma comparação,
esta é reforçada no terceiro e o tópico inicial é recuperado no quarto de maneira mais enfática e crítica,
evidenciando a coerência da seqüência tópica produzida pelo enunciador.

Notamos que o tópico guerra em banho-maria apresenta as duas características descritas pela equipe que
participa do Projeto “Gramática do Português Falado” (KOCH, 2002, p. 128 ss): a centração e a
organicidade. A centração, que diz respeito à dimensão do conteúdo ou assunto, é garantida pelo fato de
haver interdependência semântica de tipo associativa e exemplificativa entre os enunciados
(concernência), pela proeminência de um conjunto de referentes ligados ao tópico em cada segmento do
texto (relevância) e pela facilidade com que localizamos esse conjunto (pontualidade ou delimitação).

A organicidade manifesta-se no modo como se dá a articulação temática entre o tópico e as outras
expressões que estão relacionadas a ele de alguma maneira. A continuidade decorrente da organização
seqüencial dos segmentos evidencia os momentos de abertura e fechamento de cada um e indica como

Pág.6/10



eles foram encadeados.

A continuidade tópica é a principal responsável pela coerência de um texto, pois impede que ocorram
rupturas ou interrupções excessivamente longas do tópico em andamento. Até mesmo as
descontinuidades textuais são previstas e monitoradas pelo produtor do texto, quando um texto progride
adequadamente. Além de relacionar ideias direcionadas a uma finalidade, a continuidade tópica garante a
coesão discursiva e também é fundamental para a construção da linha argumentativa do texto, pois
promove a manutenção e a progressão da argumentação.

De acordo com o que foi visto, podemos afirmar que a continuidade tópica – representada pelas
estratégias de manutenção dos tópicos discursivos – aliada à continuidade temática – relacionada ao
encadeamento das informações – e à continuidade referencial – obtida por meio das cadeias referenciais
que mantém ativado o foco do trabalho – são os procedimentos pelos quais a progressão textual é
garantida, pois constituem a base da seqüencialidade e da topicidade.

Se voltarmos ao material que está sendo analisado, percebemos que os mecanismos de referência textual
são administrados de maneira a culminar no último parágrafo, que evidencia claramente a opinião do
enunciador, o que acarreta o uso de um número maior de recursos apreciativos. Ao mesmo tempo, o
segmento faz uma síntese das ideias apresentadas e finaliza o ponto de vista defendido desde o título. A
apreciação é realizada fundamentalmente por meio das escolhas lexicais, sobretudo na adjetivação, como
podemos ver a seguir.

Caso 1 - Escolha lexical baseada na escolha de termos (genéricos[v]) que geram as
associações pretendidas pelo enunciador

• Linha 16, como já foi dito, incidentes (linha 6) passam a ser tratados como massacres.
• Linha 17, Tony Blair é acolito de Bush, ou seja, em sentido figurado, é um termo pejorativo e

indica alguém que acompanha, assiste, ajuda servil e religiosamente outra pessoa.
• Linha 18, por meio de uma nominalização, o mundo, diz-se que está pasmo com tais massacres.
• Linha 19, ao lutar, Israel e Palestina se engalfinham, termo que, na origem, se refere a luta entre

animais.
• Linha 23, as ações bélicas dos americanos são chamadas de atrocidades tanto no presente como

no passado, durante a guerra na Coréia e no Vietnã.

Caso 2 – Escolha lexical apoiada em estratégias de adjetivação

• Linha 19, luta injusta.
• Linha 20, mísseis inteligentes e fanáticos suicidas.
• Linha 21, guerra com cumplicidade ambígua.
• Linha 22, conflito prolongado (lembrando que esta foi a única expressão modalizada pelo verbo

pode).
• Linha 25, gula hegemônica (lembrando que esta é a expressão escolhida para encerrar o texto).

Nesses exemplos, confirmamos o quanto a seleção lexical pode ser vista como um mecanismo que, no
discurso, cria e mantém seus objetos, uma vez que as estratégias de designação dos referentes do
discurso podem atuar como atividade de categorização e como recurso para a construção de figuras
retóricas (KOCH & MARCUSCHI, 1998, p. 178).

Para encerrar a análise, queremos destacar o uso do campo semântico ligado à arte de cozinhar para
comentar os acontecimentos ligados à arte da guerra. A expressão banho-maria[vi] é definida,
primeiramente, em relação à guerra fria[vii] que se opõe à guerra quente, mas esses termos não são
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definidos. Como no título já foi acionado um campo semântico, o leitor tende a inferir significados
relacionados a ele. Guerra quente poderia ser, então, a guerra com luta armada e guerra fria a que
acontece sutilmente, por meio de outros estratagemas. Outros termos reforçam a relação com esse campo
semântico, como: “stand by” de forno e fogão, esfriar e esquentar e, por fim, gula (hegemônica).

Desde a política do café com leite, é comum associarmos, no Brasil, atividades políticas a atividades
culinárias. Costumamos aceitar que problemas não resolvidos no campo político-financeiro acabam em
pizza, que os erros ou falcatruas cometidos por políticos ou lideranças governamentais não passam de
marmeladas, que algumas leis ditadas pelo governo são enfiadas goela abaixo, enfim, há uma série de
expressões que reforçam essa associação e favorece a aceitação e a adesão do leitor ao sentido do termo
guerra em banho-maria.

Considerações finais

Como a Semântica Cognitiva interessa-se por estudar os significados estabelecidos na experiência de uso
da língua, por considerar este o ponto central da investigação sobre a linguagem, e como a Pragmática
interessa-se por estudar não apenas os fenômenos lingüísticos convencionais, mas, sobretudo, os
elementos criativos, inovadores, que se alteram e interagem durante o processo de uso da linguagem,
objetivamos reforçar, ao longo da análise do texto de Cony, a ideia, apresentada na introdução, de que a
língua é heterogênea, histórica, variável e constitutiva da realidade social, não servindo como mero
instrumento de espelhamento dessa realidade.

Nessa perspectiva, procuramos evidenciar, ao estudar a referenciação, como a linguagem, entendida como
um processo de negociação, que requer trabalho cognitivo e ação social, constrói referentes e novos
sentidos, que podem redefinir o mundo (a realidade extra-verbal). Dito de outro modo, quando a língua é
utilizada como o principal instrumento de negociação entre os sujeitos, que passam a realizar
modificações, ratificações e recategorizações de referentes, torna-se mais produtivo o processo de
construção de objetos discursivos e cognitivos, que transformam as concepções individuais e públicas do
mundo.

Quando observamos trabalhos que seguem essa orientação, comprovamos que referir não é mais
atividade de “etiquetar” um mundo existente e indicialmente designado, mas sim uma atividade discursiva
de tal modo que os referentes passam a ser objetos-de-discurso e não realidades independentes. Não quer
dizer isso que tudo se transforma numa panacéia subjetivista, mas que a discretização do mundo pela
linguagem é um fenômeno discursivo. (KOCH & MARCUSCHI, 1998, p.173).

No discurso argumentativo, em particular, o objeto de discurso se constitui levando em conta os valores e
as crenças que evidenciam as representações de mundo e tendo em vista os acordos que os enunciadores
necessariamente estabelecem, pois a explicitação de uma opinião sempre irá supor considerar outros
pontos de vista.

Em função disso, ao analisar o texto de Cony, procuramos apontar os elementos que permitem considerar
a referenciação como uma atividade discursiva, um processo de construção, cujos “objetos” a que faz
remissão (objetos-de-discurso) também são tributários dessa construção, e que tudo isso ocorre à medida
que o discurso se desenvolve.

A argumentação ganha, assim, uma dimensão ampla que inclui tanto o componente linguístico-discursivo
quanto o retórico, entendido como o que possibilita buscar na situação enunciativa os elementos
susceptíveis de preencher os vazios que possam estar inscritos na significação dos enunciados (DUCROT,
1987, p. 92).

Como síntese, podemos afirmar que argumentar é uma atividade complexa, cuja materialidade coloca-nos
no âmbito da negociação de sentidos e das razões que levam um sujeito a tomar a palavra de uma
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determinada forma. A escrita de textos argumentativos, cujos elementos composicionais necessariamente
exigirão estabelecer um processo de construção de ideias e realidades, pode ser, então, um legítimo
dispositivo de interlocução que favorece o desenvolvimento de capacidades discursivas.
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Notas:

[i] Doutora em Letras Clássicas e Vernáculas pela Universidade de São Paulo (USP). Professora de Letras
Vernáculas na Universidade Federal de Sergipe – icmazevedo@hotmail.com
[ii] Adotaremos principalmente conceitos da Semântica Cognitiva e da Pragmática da Enunciação.
[iii] A noção de signo construída por Bakhtin/Voloshinov ainda é a que melhor serve aos estudos
linguísticos contemporâneos.
[iv] A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto, surge como acontecimento a ler, vem
restabelecer os “implícitos”, quer dizer, os pré-construídos, elementos citados e relatados,
discursos-transversos) de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio legível.
(ACHARD, P. et al. Papel da memória: 1999, p.51-52).
[v] São denominados genéricos por qualificarem partes ou termos co-textuais já mencionados de forma
não específica, ou seja, de forma geral.
[vi] Embora a origem dessa expressão seja controversa, Maria seria o nome de uma alquimista que
inventou e aprimorou o processo.
[vii] A expressão Guerra Fria foi popularizada pelo comentarista americano Walter Lippmann, no inverno
de 1947, e diz respeito ao tempo enregelante vigente naquele ano em associação à deteriorização das
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relações entre União Soviética, de um lado, e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, de outro – nações que
haviam se aliado contra a Alemanha nazista.
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