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RESUMO 

Este trabalho trata das quest6es de ambigidade e do equrvoco da lrngua 

sob a perspectiva te6rica da Anlise do Discurso. I nicialmente se prop6e uma 

expficita9o dos conceitos norteadores do tema que determinam o enfoque da 

anlise, como a no9ao de resistencia, o real da lrngua e a relac誉o l「ngua e hist6ria 

Com o mesmo objetivo se distinguem pares conceituais, cujos mecanismos de 

funcionamento apresentam especificidades que conv6m ressaltar 

LIngue/viscursof Lingostca/An百Iise do Discurso e Lingastcofoiscursivo 

Um caprtulo especial 6 dedicado ao conceito de ambigoidade: da sua origem 

ao trajeto hist6rico que percorreu, dos v台rios tratamentos que comporta 台  s 

fronteiras com outras no96es semanticamente afins, O objetivo 6 mostrar a 

relev含ncia e pertinencia do estudo da ambigidade sob a 6 tica da opacidade e da 

multi ph cidade. 

A parte final destina-se ao confronto entre Sintaxe e Discurso, buscando ver 

na zona de tenso entre as 白  reas um lugar de observa9百o compatrvel que 

possibilite investigar o,s fatos da lrngua que resistem 白  sistematiza9誉o e que 

brincam com a lrngua em seus pr6prios limites 
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INTRODU9Ao 

A Anlise do Discurso, entre tantas particularidades, tem uma que me 

interessa sobremodo: a de se colocar corno objeto-fronteira e trabalhar no Umite 

das grandes divis6es disciplinares j白  institucionalizadas 

Esta posi頭o de entremeio, quase nunca confort白vel, pressup6e contrnuos 

deslocamentos. cruzamentos e confrontos, trazendo para a reflexao da/na 

linguagem um car白ter de dentro/fora inquieto, como gosta de afirmar Robin 

(1985) 

No espa9o deste trabalho tamb6m vou me ocupar com a quest含o das 

fronteiras e em mais de um nrvel: 
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(1) as fronteiras da An白lise do Discurso c om os conceitos afins da 含  rea; 

(2) as fronteiras da ambigidade com as demais no96es correlatas; 

(3) as fronteiras da Sintaxe com o Discurso 

O t6pico nuclear desencadeaclor da discussao refere-se 白  lIngua e 台  sua 

espessura material enquanto sistema significante. Por esse mesmo rumo surgem 

as indaga96es sobre o fen6meno da resistencia (da pr6pria lrngua, do mundo e do 

sujeito) e das rela96es que a lrngua estabelece corn a Hist6ria 

Precisamente do encontro entre Lrngua e Hist6ria adv6m a possibilidade de 

analisar o equrvoco ( e a ambigoidade, seu caso limite). O equrvoco irrompe como 

um lugar de resistencia que 白  inerente 白  lrngua e 白  sua constitui9ao e compatrvel 

com a natureza inst白vel, heterog壱nea e contradit6rla de um sistema n誉o-fechedo 

A no9ao de ambigoidade, com vasta tradi9首o no terreno da linguagem, vai 

ser investigada erh seu percurso te6rico, servindo como fundamento para 

evidenciar um modo de ser da lrngua, e n首o apenas um acidente no reinado da 

univocidade entre id白ias e signos. Nas brechas abertas pela ambigidade ganha 

corpo e significacきo o primado do mロltiplo, onde se d百o os deslizamentos e as 

rupturas com e sobre os sentidos 

A proposi9ao que amarra as diferentes partes do trabalho 白  a de que "a 

linguagem n苔o 白  una". Esta organiza9ao singular n含o rejeita o que escapa a suas 

pr6prias regras de ordenamerito: o que falta (ou o que excede)6 constitutivo desta 

estrutura heterogざnea. A perspectiva te6rica de que em matria de linguagem no 

se pode dizer tudo abre caminho para que se considere a exist壱ncia do impossrvel 

da lingua. 



○ impossivel ES拍 I「lscnto na or.1e . , p e - e%rr - ri,, ! fri9 , , s'sfl.IRO n 	or1ei1 p o 	 ,naquilo que 白  

considerado como o seu real. Pecheux (1988) afirma que "o real 6 o impossrvel 

(...) que seja de outro modo. N含o descobrimos, pois: a gente se depara corn ele, 

d合  de encontro com ele, o encontra" (p.29) 0 real da lingua n百o se submete aos 

enquadramentos formais da lrngua l6gica. Por isso se apresenta atravessado por 

falhas, furos e fissuras, que se 'evidencian pela exist6ncia dos jogos de palavras, 

do absurdo, dos lapsos, enfim, das brincadeiras com a lingua 

Como lugar privilegiado de observa9言o e corno dispostivo solidamente 

construido foi escolhida a Sintaxe, espa9o de tens百o entre o que est含  

estabelecido pelas regras e o que escapa a uma sistematiza9o 

Num poema de Adlia Prado encontrei o mote que procurava para justificar 

(a mim mesma) essa parceria (um tanto obsessiva e ins6lita)gom a Sintaxe. Afinal 

entre a An白lise do Discurso e a Sintaxe n含o parece haver rima te6rica que garanta 

urna melodia harmoniosa, t言o antag6nicos s含o os percursos e t含o sem passagem 

se mostram as duas a reas. 

N台o tenho a pretensao de encontrar ao longo do percurso dessa reflex含o o 

caminho encantado que responda 白  s minhas inouieta96es e justifique minhas 

buscas. Mas guardo o desejo (ou a ilus首o) de encontrar raz6es que fundamentem 

e reforcem a op9呑o pela via ー fugidia, sombria,deslizante~escolhida para este 

trabalho 
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Deixo com meu 'eitor o poema, um espaco aberto para a interpreta頭o e a 

expectativa de uma cumplicidade que, oxal, se inicie 

ANTES DO NOME 

胎o me importa a palavra, esta corriqueira 

Quero' o espl6ndido caos de onde emerge a s加加xc, 

os stIos escuros onde nasce o TMde二 o a!百s二  

o も二 o 加o厄m"co勺ue二 esta incompreenslvel 

muleta que me apoIa. 

Quem entender a linguagem 9 ntende Deus 

C町o Filho 6 Verbo. Morre quem entender 

A palavra 6 ds farce de uma coisa mais grave, surda-muda, 

foi inventada para ser calada. 

Em momentos de gra9a, infrequent Issimos, 

se poder apanh言-la: um peixe vivo com a m者o 

Puro sus加 e terror. 

Adlia Prado. Bagagem. 



PARTE I 

DOS FUNDAMENTOS 

• 



ENFRENTANDO AS EVIDENCIAS FUNDADORAS 

“…peね lngua come9a a confuso.' 
(J . G . Rosa. Tutam'la.) 

1. A no9長o de resistencia. 

No se pode negar a evidencia da llngua. Ela existe enquanto tal, tem seu 

corpo, sua materialidade. Isto 百  inegavel. Mas se pode desconfiar dela e de seu 

efeito de aparente transparencia. Mais do que isso: 6 preciso investigar o 

mecanismo do funcionamento que produz um sentido assim para a llngua 

E frequente se operar urna elis谷o no car合ter material da lngua. O sentido 

das palavras, dos enunciados, das proposi96es aparece como se j白  estivesse 

dado, cabendo ao sujeito reconhec6-lo e adequ台-lo ao seu dizer. Cria-se assim a 

iius百o de um sentido desprovido de hist6ria e de um sujeito como origem de si 

pr6prio. Temos a「, em decorrencia do "efeito de evid6ncia da lIngua", o 

surgirnento de mais duas: a evid6ncia do sentido (que faz com que uma palavra 

queira dizer o que realmente diz) e a evid6ncia do sujeito (que se mostra como 

tendo exist6ncia espont合nea) 

Cercados de tantas evid6ncias, e antes que elas comecem a provocar em 

' 0 
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n6s um efeito de convencImento e 。 momento de se falar em resist'ncia como 

modo de p6r em quest含o essa tend6ncia de apagar o Ided6gico nas dIscuss6es 

envolvendo linguagem 

A entrada em cena da resist6ncia vai abarcar diferentes ordens: a ordem 

da lingua, a do S叫eito e a do mundo. Para refletir sobre todas essas dimens6es 

estarei me colocando na perspectiva da ordem do discurso 

A Anlise do Discurso (que tamb6m ser白  referida como AD) constituI um 

lugar privilegiado para se falar de resistencia, pois ela pr6pria (a AD) est白  
colocada entre duas: a resistencia do mundo e a do sujeito 

No intuito de examinar cada um desses eixos vou trazer para a discuss百o a 
conhecida figura do t 濃nguio em cujos v6rtices estariam representados os 

conceitos一chave em jogo: mundo, linguagem, pensamento. Este tringulo 

corresponde, corn efeito, 合  imagem do signo, conforme 6 concebido na 

abordagem filos6fica, constando dele a coisa, a palavra e a Id'ia, maneira 

diversa de designar os conceitos referidos 

Linguagem 

 

Pensameri如  
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Para iniciar o exame, retomo a met白fora do telesc6pio, de Frege, bastante 

empregada por fil6sofos, l6gicos e linguistas, a qual pode auxiliar na visuatiza9o 

das relaC6es existentes. Assim teremos: 

a) na extremidade do aparelho, a retina do observador, que representa o 

lado do pensamento (a id6ia, a mente); 

b) o aparelho em si, o telesc6pio, remete 白  linguagem (ao sentido); 

C) a estrela em observa9きo constitui a imagem do mundo (o referente) 

Face ao mesmo aparato, as interpretac6es v含o se distinguir. Frege, por 

exemplo, entende que o sentido determina a referncia, assim como Saussure 

que tamb白m aposta na primazia do sentido. (O signo saussuriano, a prop6sito, 

tem apenas dois p6los: significante e significado) 

Existe, por sua vez, a concep9含o do "senso comum", segundo a qual as 

no96es a exprimir estariam j白  constituIdas antes mesmo da lingua. Tal concepc含o 

6a do "realismo plat6nico", na qual o que importa 6 o mundo, sendo a palavra 

algo acidental, um legitimo "mal necess白rio". Na met白fora ocular do sonho 

plat6nico, "ver 白  compreender", donde a necessidade de "transpar白ncia da 

linguagem" para melhor poder refletir o mundo e o que h白  objetivamente nele 

Esta concep9百o, portanto,6 contr白ria a que6 adotada neste trabalho. Aqui 

vai se considerar a perspectiva te6rica da constitui9査o discursiva do referente que 

implica, certamente, uma concep9蒼o distinta de linguagem 
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No realismo a linguagem aparece corno urn instrumento atrav6s do qual se 

discute a realidade ・  que 6 sempre fixa, O elemento varivel6 a linguagem, dar se 

originando a possibilidade do "erro". Talvez seja por temerem isso que alguns 

linguistas sonhem com uma "linguagem do tipo teleptica ・ , livre de "imperfei6es, 

interfer6ncias ou contarninac6es" (conforme costuma afirmar em tom de blague o 

professor K. Rajagapolan em seus cursos no IEL\UNICAMP) 

Como contraponto 白  met白fora do "quanto melhor se ve, melhor se 

compreende" pretendo trazer a concep9o de uma lrngua que n谷o seja 

trespassada por um olhar e que bloqueie a passage,m direta entre "o ver e 

compreender". Uma lingua na qual intervenha a sistematicidade e tamb6m a 

historicidade, e por a「  o imagin白rio e a opacidade. Uma lingua, enfim, que no 

seja translロcida, mas cuja espessura e densidade fa9am resistencia 

A no9ao de resist'ncia indica aqui um trabalho que se situa na margem 

entre a domina9含o que se faz da linguagem e a que ela estabelece. Em suma, a 

tradicional polaridade que coloca a lingua, ora como serva, ora como ama do 

pensamento. 

O mesmo acontece em rela9呑o ao sujeito e 白  ambival6ncia a que est白  
exposto - ser sujeito de\estar sujeito a. A AD vai trabalhar com a contradi9誉o entre 

essas duas for9as: a vontade de hipertrofia e a submiss百o ao assujeitamento. O 

sujeito, produtor da lrngua, se constitui e a constitui no 含  mbito de acontecimentos 

hist6rico-sociais, Este sujeito n含o 白  totalmente livre, dado o pr6prio modo de sua 

constitui購o, nem 白  totalmente determinado por mecanismos exteriores. Ele 

estabelece uma rela嚇o ativa no interior de urna dada forma弾o discursiva; assim 

como 白  determinado, ele tamb白m a afeta e modifica em sua prtica discursiva 
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Por sua vez a resistencia do mundo tern a ver com a rela9きo tensa e critica 

que a AD estabelece com a Hist6ria, com a Sociedade e com as rela96es de 

poder que caracterzam. a aproxima9百o constitutiva com a exterioridade. 

Para a AD vai importar a linguagem, n含o como mero instrumental, mas 

como media9百o, trabalho simb6lico. Na rela頭o mundo - linguagem entra como 一  
condi9昏o essencial a ideologia. Afinal, 6 preciso ter presente que "n含o h白  rela9o 

termo-a-termo entre as coisas e a linguagem; s含o ordens diferentes, a do mundo 

e a da linguagem. incompativeis em suas naturezas pr6prias" (Orlandi, 1993b:6) 

A lingua, enquanto aparato formal, enquanto sistema inst白vel e 

heterog白neo, apresenta-se como n豆o-fechada, havendo, pois, um espa9o que 

escapa 白  grarnatiza9含o. Por "gramatiza9含o", S. Auroux (1992:65) entende "o 

processo que conduz a descrever e a Instrumentar uma lIngua na base de duas 

tecnolbgias, que s百o ainda hoje os pilares de nosso saber metalinguIstico: a 

gram白tica e o dicion白rio". 

Os enunciados da lIngua podem sempre escapar 白  organiza夢o da lrngua, 

ao trabalho da raz昏o e da lOgica sobre a linguagem. さ  neste espa9o que se 

localizam os "furos" e as "faltas" que s含o estruturantes e pr6prios 台  ordem da 

lingua. E o lugar enfim da lncompletude da linguagem, onde tudo e tanto 

acontece... 

Para a AD, a falha, a fissura, o deslizamento n呑o s白or ndices negativos, so 

lugar de resist6ncia, lugar do impossivel (nem t昏o imposslvel) e do no-sentido 

(que faz sentido). Como forma de acesso aos fatos que corporifiquem esses 

fen6menos, considero pertinente a escolha do equivoco (e da ambiguidade, corno 
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seu caso limite). Por interm6dio desses fatos linguisticos estruturais implicados 

pela ordem do simb6lico, teremos uma condi9谷o privilegiada de investigar um 

funcionamento particularmente desvelador e revelador dos sentidos de certos 

enunciados. e precisamente nos sentidos e sobre eles que quero agora me deter 

um pouco. 

Com rela9百o aos sentidos e ao modo como a AD os percebe em sua 

constitui9含o e peregrina9含o constante, 白  oportuno reavivar um dito de Pecheux 

(1975)・  contido em "V6rit6s de la Palice", que funciona como um norte 白  pesquisa 

na 白  rea: "。  sentido n百o existe em si mesmo, isto 白  , em sua rela9昏o transparente 

com a literalidade do significante, mas 6 determinado pelas posi96es ideol6gicas 

que est蒼o em jogo no processo s6cio-hist6rico em que as palavras s含o 

produzidas" (P:1 60) 

Isto, entre outras consequ6ncias, atrela irremediavelmente a quest百o do 

sentido 白  sua interpreta9百o, a qual ter白  tamb6m a mesma natureza lingurstico- 

hist6rica e um car白ter de injunc含o 

Em artigo que trata da "Autoria e interpreta9含o", Orlandi (1993c) aborda 

esse problema basilar para a AD: a imperiosa necessidade que tem o sujeito de 

interpretar, de atribuir sentido 白  s coisas, e os efeitos ideol6gicos que ocorrem no 

ato mesmo da interpreta9昏o. Diz ela: 

伽ando o S町eito fala(J,ele est白  atribuindo sentido d s suas 

prprias palavras em condi96es espec[ficas. Mas ele o faz como se 

os sentidos estivessem nas palavras: apagam-se suas condi96es 
de produ9百o, desaparece o modo pelo qua! a exterioridade o 
constitui como tal. Em suma, a interpreta戸o aparece para o sujeito 
como transparncia, como o sentido l百い刃  
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Cria-se assim a ilus含o de urn sentido que nasce ali com a palavra, um 

sentido que n含o tern hist6ria. Mas como lembra a autora, "esse 白  urn 

silenciamento necess白rio, inconsciente, constitutivo para que o sujeito estabele9a 

sua posi9百o, o lugar de seu dizer possIvel" (p.9) 

Do mesmo modo, o apagamento do sujeito nきo deve ser encarado como 

algo negativo, pois 6 por essa determina9o fundante, indispens白vel, que ele 

passa a existir como tal para a AD 



2. A no9ao de lingua afetada pelo real. 

Na se9百o anterior, vimos algumas id6ias dos que sonham para a lIngua urn 

ideal de transpar白ncia e de como esse fen6meno de depura9百o da lrngua entra 

em rota de colis昏o corn os problemas de ambigOidade que elegemos como 

quest谷o de anflse. Na 6 tica "purificadora", 6 preciso apagar os pontos 

inatingrveis, as zonas de indetermina9含o, em que h白  obscuridade e o olhar se 

perde. 

Courtine (1984) chama a essas manifesta96es de "o fantasma da lingua 

pura"l aparelho de poder perfeito que se curva ao desejo do senhor e que 白  
、  

recorrente ha hist6ria de nossas id6ias. Como exemplo, entre outros, a tradi憐o 

gramatical, as lInguas inventadas nas utopias e certas lrnguas filos6ficas do s白culo 

18. (cf.SCHLfEBEN-LANGE,B.(1 993)ー  "a indetermina9白o como mal da linguagem 

ordin合ria") 

Urna outra perspectiva bem distinta 白  aceitar o axioma de que, em mat白ria 

de linguagem, nao se pode dizer tudo. Lacan formulou-o a seu modo na 

express加  "o dizer 呑  da ordem do n含o-todo'. Este "n首o-todo", suporねdo pela 

13 



14 

lrngua, vem a constituir o seu "real", no9含o que tamb6m costuma ser revestida de 

ideologias e de fantasmas, O termo real da lingua, vindo da psicanlise e 

desenvolvido na lingurstica, sobretudo por Mimner, 白  tratado em franc心s como 

"lalangue", o que em portugu6s corresponderia a "alingua". Apesar do achado 

terminol6gico um tanto ins6lito, o certo 白  que a distin9誉o conceitual pertinente e, 

mais do que isso, bastante produtiva, merecendo ser considerada 

Em "O Amor da lrngua", Milner (1978) define o conceito como uma s6rie de 

pontos do impossrvel, marcada pelo n百o-todo, O acesso a ele se d白  por via 

negativa: o fato de que o impossivel d白  lugar a uma proibi9含o explrcita prova que 

existe ao menos um lugar de onde se fala do que n昏o se pode falar. Este lugar6 a 

alingua, ou o real da lingua, o inconsciente 

O real, que 6 da ordem da lrngua, se op6e 白  realidade, que 6 da ordem 

social, pr白tica. O sintoma mais imediato do real 6 um "impossrvel", inscrito 

igualmente na ordem da lIngua. Costuma-se dizer "as palavras faltam", o que 

aproxima o sintoma da id6ia de aus6ncia, defeito, insuficincia, imperfei o 

A existncia desse lugar singular - que admite a falta e a torna constitutiva 一  

da estrutura - 6 fundamental para uma concep9呑o de lingua afetada pelo real. Tal 

concep9呑o vai nos permitir perceber no equrvoco e nos fatos que ele representa 

o registro do simb6lico que atravessa a lingua e a consagra ao que lhe 6 pr6prio 

E sempre bom lembrar que na AD conceitos como simb6lico, ImagIn言rIo 

e o pr6prio real tem a ver com a ideologia, e n百o diretamente com a psicanlise e 

o inconsciente. Sendo assim, integram a perspectiva materialista que faz a AD 

trabalhar com a materialidade hist6rica dos fatos linguisticos, ainda que os 
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remetendo ao debate sobre "o real da lingua" 

O estatuto da equlvocIdade, quee "constitutivo da lIngua como efeito do 

funcionamento da linguagem", n百o6 resultado de "um jogo metafrico especifico" 

Quem afirma 6 Nina V. Leite (1993), em sua tese sobre o real da lrngua na 

teoriza9百o sobre o discurso. Ela lembra que para P6cheux n百o se trata apenas de 

admitir que na lIngua h白  o equrvoco, mas de operar com um conceito de lingua 

que reconhe9a nos fatos do equrvoco o real que lhe 6 pr6prio (ibidem: 278) 
, 

Eu diria entきo que 白  crucial ressaltar que a lingua' voltada ao equivoco 

Como diz Pecheux (1988:53), todo enunciado 白  suscetrvel de tornar-se outro, de 

se deslocar discursivamente de seu sentido. E nesse espa9o, que 白  o da AD, que 

pretendo trabalhar. 

Uma lrngua assim concebida necessita de procedimentos capazes de 

abordar explicitamente os fatos envolvidos na ordem do simb6lico. A opacidade 

provocada pelo encadeamento sint白tico ou pelo pr6prio enunciado vai requerer 

formas de investiga9o compatveis com a materialidade em quest昏o, que no6 

empirica, mas hist6rica. 

A reconstitui9百o do n谷o-dito, bem como da plurivocidade de certos dizeres 

no ser白  nunca 自  nica, uniforme, definitiva. Os sentidos ambrguos, a apreens百o de 

equrvocos na fala n含o podem ser imputados a problemas epis6dicos de 

interpreta9音o, mas sim a condi96es estruturantes da pr6pria lrngua. Afinal, n昏o 白  

demais lembrar que "Se o dizer n呑o fosse mロltiplo, n呑o haveria necessidade do 

dizer".(Oriandi, 1987: 137) 



3. A nogao de lingua e hist6ria: uma parceria indissolvel. 

A Hist6ria est白  na Lrngua. Esta e uma inscri9o incontorn白vel, como alguns 

j disseram. N百o se pode ficar alheio a tal assertiva, sob pena de nos afastarmos 

do que toca mais de perto os dominios do discurso 

O espa9o da AD 6 um espa9o incerto, duramente marcado pelas 

desventuras do campo poltico-hist6rico, no qual a lingua e a hist6ria se encontram 

mutuamente ligadas. A AD, como afirma P倉cheux (1981a: 8), est白  presa ' entre o 

real da lrngua e o real da hist6ria; n含o podendo ceder nem de um lado nem de 

outro, pois corre o risco de cair "na pior das complacencias narcisicas" 

A denega9含o da hist6ria que se percebe, por exemplo, na tend邑ncia 

formalista-logicista encobre as condi96es em que se realiza a pr白tica lingurstica do 

sujeito falante, o que refor9a o imagin白rio de um sujeito com pleno controle sobre 

sua lingua 

17 

A lrngua noe escrava, tampouco o sujeito 白  senhor. 亡  sempre bom 

relativizar tais premissas, tornando-as compativeis com o modelo te6rico 
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escolhido. Em AD qualquer uma dessas frases feitas n含o tem ressonncia, n豆o 

repercute. A linha de pesquisa de cada um desses conceitos 白  outra. Eles s含o 

postulados fundantes em AD, sendo associados sempre~ lingua e sujeito ー  

interface da hist6ria (Caso contr白rio poderlamos estar entrando na Pragm白tica). 

Corn efeito, lingua e hist6ria constituem dois caminhos para um trabalho 

em AD. Posso tanto partir da evidencia de uma materialidade, que 6 pr6pria da 

lingua, corno partir do acontecimento, que 6 pr6prio da hist6ria. Onde esses 

caminhos v含o se encontrar e como se dar白  a unio ainda s百o quest6es em aberto 

na 合  rea. Mas j白  h合  indicios suficientemente seguros que apontam algumas pistas 

Pretendo ter encontrado uma delas atrav6s da no9各o de equivoco. 

No quadro te6rico da AD, a concepc含o de lrngua trabalhada aceita 

transgress6es, 6 capaz de contradi96es, de deslocamentos, escapa a uma 

estrutura 9含o l6gico-matem白tica categ6rica. Os espa9os discursivos por ela 

percorridos s含o aqueles n含o- estabilizados logicamente, nos quais se podem 

perceber pontos de deriva possiveis dos enunciados. Tais pontos constituem 

modos de resist6ncia da pr6pria lingua e v首o ter a historicidade de seus sentidos 

apreendida atrav白s de gestos de interpretaGきo 

O equivoco, seguramente, est白  entre esses fatos da lrngua e leva sobre os 

outros algumas vantagens adicionais, entre elas, o de ser um caso-limite na ordem 

significante da lingua, por estar na fronteira entre ela e o seu real. Por meio do 

equrvoco vai se chegara um ponto de unio entre os dois caminhos referidos para 

um trabalho em AD. Vai ser por ai que a lingua (ou melhor, a alingua e o 

impossivel contido nela) encontrar白  a histria (a contradi9百o). E assim confirma- 

se o dito de que a AD est合  irremediavelmente presa entre o real da lrngua e o real 
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da hist6ria. 

E isso tamb白m que leva Orlandi (1993c: 5) a reiterar que para a lingua 

fazer sentido 白  preciso a hist6ria intervir. "E com ela o equIvoco, a ambigidade, a 

opacidade, a espessura material do significante" 

A parceria lingua e hist6ria, no espaGo conflagrado da AD, reflete bem a 

conjuntura te6rica dos anos 70 em que a disciplina se desenvolvia. De um lado a 

Unguistica, elegendo a lngua como objeto de suas investiga96es cientficas (o 

estruturalismo em marcha); de outro, o marxismo visto por Aithusser, pensando 

a hist6ria nos termos do materialismo hist6rico. 

Tanto a no9含o de lingua quanto a de hist6ria asseguram urna especificidade 

pr6pria no modo como a AD as entende 

(I) a lingua 6 concebida enquanto corporalidade, enquanto materialidade, 

que 6 de natureza linguistica e hist6rica simultaneamente (donde a pertin己ncia em 
, 

se falar de formas m\aterlals); 

(U) a Hist6ria tern rela弾o direta com o sentido e nada a ver com evolu9o 

ou cronologia. Como diz P.Henry (1984), n白o h白  fato ou acontecimento hist6rico 

que n百o faca sentido, que n含o reclame interpreta9含o. E precisamente nisto que 

consiste a hist6ria, nesse fazer sentido mesmo. 

Em seu artigo "L'etrange miroir de IAD", P6cheux (1981a) adverte para o 

risco qie correm certos analistas de serem os ロ  ltimos a se dar conta da 

conjun9含o entre ''a cegueira quanto・白  hist6ria" e "a surdez quanto 白  lrngua". Tal 

risco concerne, ao mesmo tempo, aos objetos e 合  s prticas desses analistas, 



segundo P6cheux 

A quest言o que retorna 白  a mesma J含  anunciada um pouco antes: como 

reunir essas duas vias, integrando-as mutuamente na anlise e evitando que a 

abordagem discursiva seja "cega" e "surda" aos fen6menos 白  volta que lhe s百o 

constitutivos? N百o seria tempo de come9ar a "quebrar os espelhos", corno insinua 

P谷cheux? 

Gadet (1978)I em artigo intitulado "La double faille" (que se refere 含  falha 

do "inconsciente" e da "hist6ria"), trata precisarriente dos dois pontos de partida 

representados pela lrngua e pela hist6ria. Colocando-se numa perspectiva 

discursivista, ela inicia por criticar algumas concep96es te6ricas em jogo 

Com rela9首o 合  lingua, Gadet vai divergir tanto da linha da sintaxe 

chomskiana, quanto da linha adotada por certa anlise do discurso 

Tomando por refer己ncia a gramtica gerativa, a autora condena a 

representa頭o da lingua pela superposi9昏o de circulos conc6ntricos, O diagrama 

abaixo mostra como se daria isso: 

@ 
3 ---> exterior 

2 --> margens 

1 ---> naCleロ  

20 
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1. Haveria urn n"cleo duro central, comportando os fatos tratados na 

sintaxe e tidos como relevantes, essenciais, merecedores, portanto, de figurarem 

nesse lugar nobre. 

2. 0 circulo seguinte abrangeria as margens ou bordas das quais se evita 

falar,, por conterem "os fatos com problemas", aqueles que resistem a descri9誉o 

sint白tica. 

3. Por fim estaria o exterior, lugar normalmente atriburdo ao discurso, aos 

fatos que mais se distanciam do que seria "pr6prio da lIngua". 

A concep9きo de lrngua assim representada projeta um entendimento da 

sintaxe como um sistema dedutivo, fechado em si mesmo e avesso a tudo que 

exceda seus limites. Desse modo, tudo aquilo que n百o interessa a teoria investigar 

ficaria de fora, como se n百o existisse. 

A crrtica de Gadet me parece impr6pria, talvez porque apoiada em um 

modelo de gram白tica defasado na perspectiva atual. A sucessiva revis谷o dos 

modelos da sintaxe chomskiana e da pr6pria epistemologia vigente, assim como a 

atitude frente aos dados que constituem seu corpus, deixam entrever uma diviso 

j白  n百o to definitiva e estanque entre os diferentes nrveis. 

Com rela9百o 白  crrtica de Gadet 白  concep9百o de lrngua de certos analistas 

de discurso, parece oportuna e pertinente. Ela se refere 白  queles que veem o 

discurso corno um prolongamento da sintaxe ("son au-del"). A 6 tica do discurso 

nesse caso estaria iigada 白  extensきo, e n百o 台  desterritorializaC百o. Lrngua e 

discurso formariam assim mais um par opositivo, a exemplo da dicotomia 

saussuriana lingua e fala 
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No quadro te6rico da AD concebida por P色cheux, n百o se pode considerar a 

rela9百o lingua e discurso como oposi9百o, mas sim, contradi9百o; tampouco se 

pode separar social e hist6rico, fazendo-os corresponder 白  lingua e fala. Ambos 

encontram-se reunidos de forma imanente num s6 lugar: o discurso. 

A observa9含o de Gadet 6 importante quando destaca que n誉o se pode 

analisar a sistematicidade lingurstica como um "continuum de nveis", posto que 

em tais circunst白ncias se estaria confundindo lrngua e discurso, tratando este 

ロltimo como "um nivel a mais", e n蒼o corno "mudan9a de terreno te6rica", que6 

efetivamente o que o distingue. Retomando o diagrama apresentado, diria que 

no se pode atribuir o discurso 白  exterioridade, uma vez que esta 6 uma parte 

integrante do que "est dentro", e n百o, um mero ap6ndice. Na AD, portanto, a 

exterioridade 6 constitutiva; nきo havendo esta separa9誉o entre interioridade e 
ぢ  

exterioridade. 

A proposta de Gadet, a partir da crrtica formulada 白  concepC昏o de lIngua 

da sintaxe gerativa e na prtica de certos analistas de discurso, consiste em incluir 

ao n貢cleo da sintaxe as contradi96es que ela pr6pria aciona. Assim os fatos com 

problemas 台  descri9谷o seriam deslocados das margens e passariam a integrar o 

que 白  pr6prio da sintaxe. Esta alternativa, sem dロvida, representa uma boa 

maneira de admitir que o equivoco' constitutivo da lingua, fazendo parte 

portanto do seu "real". 

Fica, contudo, o questionamento se uma sintaxe assim poderosa, que 

abarque todas as dimens6ds que a llngua projeta, n誉o corre o risco de estar 

construindo um "fantasma", o fantasma da lrngua total. 
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A reflex誉o sobre a inscriG含o incontorn合vel da historicidade na lingua nos 

leva inapelavelmente a algumas posi6es de princpio que servem como balizas 

em nossa ades谷o a determinado dominio te6rico. Uma delas 6 a de que n誉o se 

pode questionar a lingua, aprisionado dentro de certezas absolutas e solu96es 

definitivas. Tampouco se pode pretender "resolver" contradi96es ou tentar evit白- 

Ias. A fun9谷o do anallsta, o seu compromisso enquanto pesquisador,6 justamente 

p6r luz sobre os fatos resistentes, tornando visrvel o seu mecanismo de produ9o 

E enfim construir, como diz P白cheux (1984), procedimentos que exponham a 

opacidade do texto ao olhar do leitor 

Com referencia ao objeto residual da pesquisa linguIstica, aquilo que6 

considerado como o que 白  pr6prio da lrngua, P色cheux (1988: 51) esclarece que 

est台  atravessado por uma divis百o discursiva em dois universos 

(1) o das significa96es も  logicamente estabilizadas (o espa9o da "seriedade 

do sentido") e 

(2) o das transformac6es de sentido ( o espa9o aberto e inst白vel do "n含o- 

senUdo''). 

Pode-se perceber nessa dualidade a tend6ncia de uma corrente que busca 

construir, sob as b6n9含os dos linguistas, uma "lingua ideal", onde se possa regular 

tanto a produ9昏o quanto a interpreta9各o dos enunciados. Os casos de 

ambigidade, os equivocos da lingua s百o tratados como perturba96es ao sistema, 

devendo ser enquadrados com rigor. 

Em outra dire9呑o segue a tend6ncia que rejeita uma "vis含o higienista da 

lngua" e que entende os deslocamentos de sentido como pontos de deriva 



24 

possiveIs dos enunciados. Aqui os fatos "problem白ticos" s昏o os que chegam mais 

perto da Ungua, funcionando como modos de resist色ncia que passam a significar 

na sua inter~rela9誉o com a hist6ria. 

AAD est白  afinada com esta ロ  ltima corrente. Por isso se situa nesse espa9o 

de tens含o, onde vai procurar apreender a historicidade do sentido por meio de 

gestos de interpreta9百o. Ser蒼o os fatos indesej白veis, aqueles que precisam ser 

explicados que v蒼o fornecer sinais de deslizamentos que fazem parte da lrngua e 

de sua estrutura9百o. 

Pecheux (1982b) chega mesmo a afirmar que 白  por meio deles que "a 

quest含o do sentido surge do interior da sintaxe". 



PRECISANDO OS UMITES 

1. Lima distin§ao necessaria. 

Os contornos que cercam a AD s百o fluidos, tnues e oscilam muitas vezes. Mas 

nem por isso s首o indistintos. Este 白  um risco que a disciplina enfrenta por se 

apresentar como um lugar de tens巷o em suas relaC6es com as demais formas de 

conhecimento, especialmente das ciencias humanas 

Muitas das criticas feitas 白  AD n白o se prendem a quest6es estritamente 

te6ricas, mas se devem a raz6es outras, de natureza poltica, institucional, ou at 

mesmo pessoal. Contra essas tudo que se disser dificilmente afetar白  algumas 

convic96es mais arraigadas. A disciplina continuar白  sempre perturbando, 

desacomodando. O que se pode fazer 白  o que j白  vem sendo feito, h白  bastante tempo, 

de forma regular e consistente: uma produ9百o contInua da 白  rea com trabalhos que 

apesar de diversificados asseguram a coer6ncia dos postulados te6ricos e do 

mostras de vigor intelectual e reconhecimento academico. 

UMIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAND印照（焦n亡。  
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H白  tamb6m crticas que repetem certos bord6es, por desconhecimento ou 

informaG6es insuficientes e/ou equivocadas. Por isso o anahsta de discurso tem um 

compromisso de expilcitar em seus trabalhos que contornos fluidos, tnues e oscilantes 

no se confundem com limites indistintos, vagos e imprecisos. 

E o que pretendo fazer agora, estabelecendo uma distin9各o necess白ria entre 

trs pares conceituais que s百o b白sicos e decisivos para que se compreendam os 

mecanismos de funcionamento da AD e de suas rela96es de "vizinhan9a". Por sua 

relevancia 6 fundamental que se evite tomar um pelo outro, daI o cuidado em distinguir 

suas especificidades. Refiro-me aos pares Lngua/Discurso, Ling olstcalAn呑lse do 

Discurso e Lingoたfico/Discursivo. 

1.1 Lingua e Discurso. 

A no9呑o de lrngua tem seu peso na defini 百o da especificidade da AD, pois 

constitui a condi9各o de possibilidade do discurso. Em P邑cheux a paixきo pela lrngua 

ser台  um tema constante de reflex査o que se manifesta no interesse pelo registro de 

dilogos, piadas, jogos de palavras; brincadeiras, enfim, com e sobre a lrngua que 

oferecem 白  AD um objeto muito especial. 
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Mimner (1983:43) descreve a lrngua como uma "estrutura heter6cflta" que tende, 

no entanto, para a regularidade. Em sua materialidade, naquilo que se poderia chamar 

"o pr6prio da lingua", o que est白  mais perto do simb6lico, ela n誉o se vincula nem a 

uma ordem l6gica, nem a uma ordem social. Enquanto sistema, a lrngua s6 conhece 

sua "ordem prpria", como afirma Saussure em seu "Curso". Isto permitir o estudo da 

lrngua de modo interno, semprincpio de explica9含o exterior a ela 

Existem alguns ponto na lingua que vem, contudo, afetar a regularidade do 

sistema naquilo que se tem como nacleo. S含o pontos do impossivel, falhas e rupturas 

que entram em contradi9百o com os princrpios de consistencia e completude e que 

precisam ser formalizados. E isso que leva Gadet (1981), em Tricher ia langue, a 

referir-se 白  lrngua como "espa9o de regras atravessado por falhas" e a propor entender 

a regra como se comportasse no seu princrpio mesmo "um espa9o de jogo". 

O que acontece 白  que o linguista n含o vai estudar o todo da lrngua. Ele vai tra9ar 

o objeto da linguIstica por exclus含o; o que fica de fora 6 do encargo de outros 

pesquisadores que n含o ele. Quando Saussure declara que "白  o ponto de vista que cria 

o objeto", ele j台  admite o direito 白  exist6ncia de outros pontos de vista sobre a 

linguagem que n百o os tinguisticos. O ponto de vista discursivo 白  um deles. Ainda que 

no prescinda do linguIstico, ele vai al白m em sua abordagem, operando um 

deslocamento te6rico na reflex含o. 

ft Robin (1985), ao tratar do "eterno mal-entendido da AD", entre a Ling山stica 

e as Ciencias Humanas, assinala urna contribui9豆o da Linguistica formal ("t誉o 

combatida nesses ロ  ltimos tempos") na descompacta9含o dos nveis (fonol6gico, 

sinttico...), pensando a lrngua em termos de uma estrutura n百o-estabiUzada. Por esse 

caminho avan9am as no96es de "falha", "heterog6neoi. 'borda" e "impossivel", pontos 
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onde o discursivo e o Unguistico s含o tecidos um dentro do outro. A lingua 白  , de fato 

um sistema represent白vel e formaliz白vel, ainda que heterog6neo. O n谷o-fechamento e 

o equivoco nきo podem ser confundidos "corn as censuras e as proibi96es da ordem 

poltica". Diz ela (ibid.:125) 

Longe de pensar uma lingua perfeita, totalmen旭 formaliz百vel dentro 
de modelos matem白ticos, a lIngaたtica, ao contr 焼）l mantendo a 
exigencia do たrmal mostrou es falhas, os limites, o excesso que 
trabalham em permanente a伽gua 

Nesta dire9含o, a lingua tem sua materialidade pr6pria reafirmada, bem como 

sua caracter「stica de sistema inst台vel, que abriga igualmente em sua estrutura os 

"furos" do real, pois existe um impossivel a dizer e a formalizar 

Gadet (1987), no livro Saussure: une scIence de Ia !engue, destaca com 

argロcia alguns tpicos relativos 台  lingua e sua defini9百o na concep9含o saussuriana 

Um deles 白  a disson含ncia de Saussure em rela9含o 白  lingustica da 白  poca, no tocante 白  
primazia que ele d合白  linguistica interna, enquanto a maioria se preocupava com a 

externa. Ao estabelecer a defini9昏o de lrngua, Saussure opera com certo nomero de 

filtros, sendo que o primeiro deles consiste em distinguir elementos internos e externos 

Como j合  se afirmou aqui, Saussure n含o pretendia atribuir unicamente ao 

linguista a visada definitiva sobre a linguagem. Por essa raz誉o, quando ele declara que 

'a linguistica tem por u nico e verdadeiro objeto a lingua considerada nela e por ela 

mesma", n含o se deve compreender isso como um atestado de exclusividade, e sim 

corno uma tomada de posi9言o epistemol6gica 
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Gadet lembra que ao definir a lingua na s6ne de oposi6es que ela mant6m 

com a fala, Saussure deixa perceber uma certa heterogeneidade na c6lebre dicotomia 

De uma parte, a lingua e uma institui9呑o social. Por exemplo: E por sua vez um 

produto social da faculdade de linguagem e um co可unto de conven96es necessrias 

い 25). 

De outra parte, a lingua 6 um sistema de signos, por exemplo: A lngua 6 um 

todo em si e um princ加lo de classifica9百oい2のI ou um sistema que s6 conhece sua 

ordem prpriaい.43) 

, 

Gadet se pergunta acerca das rela96es que estabelecem essas duas redes de 

defini9含o (sociol6gica e semiol6gica), j台  que o texto do "Curso" n百o explicita esse 

ponto. Considerando o plana do que tais redes permitem no trabalho lingurstico, elas 

so "efetivamente contradit6rias". Gadet mesma esclarece: Com o sociolgico, 

Saussure se situa sobre um terreno que ele partilha corn grande parte dos lIngUistas 

de sua 6 poca, enquanto que corn o serniol6glco avan9a uma proposi9者o o勾In ai, 

verdadeiro a加 de nascimento da lingustica moderna. O serniol6gico pem仇ea 

ame母6ncia do estudo abstrato da lngua．仲id.. 7め  

Entre a parole, acessivel apenas 白  observa9含o, e a langue, objeto da reflexきo 

lingurstica, h台  a espessura do funcionamento do mecanismo, assegurada por duas 

esferas: a sintagmtica (ordem da linearidade) e a associativa (ordem do sistema). O 

conceito de fUncionamento (no sentido saussuriano) por oposi9谷o 白  fun戸o 白  decisivo 

na descri 百o da materialidade especrfica da lingua. E esta contribui頭o de Saussure 

tanto Gadet quanto Pecheux fazem quest昏o de reconhecer. Precisamente esta 

passagem da 紀nc含o pata o funcionamento feita pela linguistica e que P谷cheux 
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pretende ver estenthda a AD. Tanto assim que a caracteriza頭o desta materialidade 

cons4;_.,u, ',Li加Ium problema da llng瓢瓢Ca e tamh吾rn da AD 

Saussure ao opor I加gue e治Ia tambem dicotomiza o sodIa! e o hist6rico. Ass加  

6que a lingua enquan加 ”f霊o socI,'l',n .,,-;.-,IcL',, 	tIcUG 絶m a ver com a historicidade e com o 

sujeito J合  a fala, enquanto ' 'ato indMcluar', acess6rio, ocasional, nada tem de social 

Na perspectiva te6rica da AD, isto se da diferente. O social e o hIst6rico sao 

indissolロveis, n含o se separaml antes, encontram-se reunidos no discurso. N谷o h合  

filtros separando elementos internos e e財emos, tampouco h呑  uma correia鱗o entre 

eles que fa9a corresponder, por exemplo, o lincistico (interno) ao social e hist6rico 

(e蚊emos）一 Ac蚊erioridade do discurso, como se disse h台  pouco, nきo est台拓ra, nem 

separada do que est合  dentro; dai ser chamada de constitutiva 

○ conceito de discurso (como diz Orlandi, 1986:111)entra para romper com o 

corte saussuriano e para operar um sensIvel deslocamento na rela頭o de oposi9加  

es始belecida pela llnguis1ica 

Lingua e Discurso, ento, no se op6em,e sim, encontram-se em contradi9言o 

Por isso mesmo e que 合  lingua na AD tem autonomia relativa, o que submete o 

sistema a leis internas, obleto da linguistica. Sobre essa base (que Pecheux chama de 

lugar materiaり合 que v含o se realizar os processos discLlrs;vos (produ9ao de efeitos de 

SenむdO、  

A AD, portanto,corno ponto de vista ci;把rente sabre a linguagem, recorta seu 

ohjetc terico dtstinguindo-se da Ungロistica imanente e de seu o切eto precipuo (a 

lingua em si e por sI mesmna) Para o anaiista de d!scurso a lingua n言o6 objeto, mas 
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pressuposto para analisar a materialidade do discurso. E, por a「, redefine-se a no9o 

de lingua, descentrando-a e remetendo-a a outra ordem: a ordem do discurso. 

Assim como o linguista tern acesso 台  l「ngua pela fala, o analista de discurso tem 

acesso 白  ordem do discurso atrav6s da organiza9誉o da lrngua. 

Este novo par que surge agora relacionado 台  distinc誉o lingua/discurso promete 

ser produtivo e auxiliar na tarefa de precisar os limitesw e definir as especificidades. 

Orlandi (1993c), em nota contida no artigo "Autoria e Interpreta9百o", prop6e e explicita 

a distin9百o ordem (do dIscurso) ー  plano do simb6hco - e organiza"o (da lingua) - 

かano do imagin白rio 

Orfandi reconhece que tanto o discurso, quanto a lrngua tem sua "ordem 

pr6pria" e esta ordem se manifesta e se mostra na organiza9呑o. Um sintaticista, por 

exemplo, se deteria a explicar os modos de organiza戸  o da linguagem; um analista de 

discurso veria na sintaxe "urn modo de acesso d ordem da lngua". E6 "s6 nesse 

sentido", diz Orlandi (ihid.:16), "que a sintaxe pode interessar...". 

Falamos que o novo par 6 produtivo e uma prova disso est na rela9呑o que ele 

permite fazer com dois novos termos fundamentais no quadro te6rico da AD: o social e 

o hIstrico. Quem estabelece as liga96es agora 白  Carolina Rodriguez (1993), em texto 

apresentado no Semin白rio Avan9ado, coordenado por Eni Orlandi, no IEL/Unicamp. A 

argumenta鱗o, em resumo, 白  a seguinte 

Assim corno a organiza9o da lingua est台  determinada pela ordem do discurso, 

a organIza芦o social (classes, divis6es...) estaria determinada pela ordem da histria 
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(ideologia, discurso...). Em outras palavras: a materialidade do discurso (concreta) 白  a 

lingua e a materialidade da histria 白  o social. 

Como resultado da aproxima9昏o dos dois pares - LfngualDiscurso e 

Organiza頭  olordern - chegamos a uma defini9含o abrangente de discurso, como 

formula Rodriguez (ibid. :5): 

o discurso 6 um ohfeto histrico (ideolglcの  que se 

produzlelabora soclalmente em/atravs de sua materialidade 

especlfica, que 6 a lngua. 

A proposta de distin9含o da Lingua e Discurso, tal como se justificou no inicio da 

se9谷o, ganhou corpo e express白o n百o previstos. O que comprova, de certo modo, a 

consistencia e densidade desses termos; ou melhor, sua opacidade. 

Quanto 白  no9含o de lingua,6 indispens白vel ser redefinida a cada abordagem 

te6rica distinta em que necessariamente 白  convocada a participar (como no caso da 

AD). Este retomo incessante 6 sIntoma de uma questo que incomoda e de cuja 

resolu9含o nきo estamos isentos. Lembremos, a prop6sito, uma declara9含o atribuida a 

Lenin e bastante sugestiva em seu conte自do metaf6rico: "a lIngua sempre vai onde o 

dente d6i". (sendo que "este dente" volta e meia causa dor a muita gente...) 

Quanto ao discurso, no鱗o nuclear na AD, tern ramifica96es decisivas, como j白  

Se VIU, na sociedade e na hist6ria, setvindo de lugar para enfrentamentos te6ricos 

decisivos. Al6m de materializar o contato entre ideologia e inconsciente, o discurso 

りevolve d linguagem sua espessura material e ao slザei加sua contradi夢o,."(Orlandi, 

1993b:1 1). 



1.2. LingUistica e Anlise do Discurso. 

Evidentemente muito do que se disse sobre lingua e discurso na sec白o anterior 

recobre o que se teria a apresentar sobre Linguistica e AD, a partir de agora. Vou 

tentar, portanto, aduzir mais alguns elementos acerca dos dois termos para conseguir 

caracteriz白ーlos e distingui-los em sua especificidade 

A lingustica tem rela96es bastante prximas com a AD. Nos anos 60, 白  poca 

de surgimento da AD da escola francesa, duas correntes linguIsticas se destacavam 

na Europa e nos Estados Unidos, em graus de intensidade bastante diversos 

Enquanto na Fran9a, o estruturalismo dominava a conjuntura, nos Estados Unidos, a 

gram舗Ca gerativa transformacional (GGT), desenvolvida em tomo dos trabalhos de 

Chornsky e seus thscIpulos, ganhava relevo e conquistava prestigio academico 

crescente. 

Segundo Marandin (1993), a AD desenvolveu-se na Fran9a em oposio 

justamente a esses dois quadros te6ricos: o estruturalismo e a gram白tica gerativa 

Devido a uma rela9含o mais privilegiada com o primeiro, a AD adota, nos seus 

prim6rdios, o distribucionalismo hanisiano como teoria gramatical, o que vai lhe permitir 

operar na superficie discursiva. Ataca o segundo, enquanto modelo vertical de 

linguagem que articula teoria do esprito, competencia e performance. "E nessa 

33 
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relac含o com o modelo vertical da GGT que se formam as interroga96es sobre a 

s;ntaxe na AD, tanto no piano de suas constru96es te6ricas quanto de seus dispositivos 

descritivos" (Marandin, 1993:1) 

Do ponto de vista poltico, a AD nasce na perspectiva de uma interven9含o, de 

uma a9百o transformadora. Concebida como um dispositivo que coloca em rela9白o a 

lingua e a hist6ria, apoia-se em uma teoria materialista da linguagem que combate o 

formalismo linguistico ento vigente, visto como "uma nova fac9百o de tipo burgues" 

(nas palavras de S. Auroux). Ao lado dessa tend倉ncia revolucion白ria, a AD busca 

desautomatizar a rela9昏o com a linguagem, donde sua rela9呑o crtica com a 

linguistica. 

No quadro epistemol6gico da AD est百o articuladas "tr6s regi6es do 

conhecimento cientifico", conforme Pecheux e Fuchs (1975): 

(1) o materialismo hist6rico, como teoria das forma96es sociais, incluindo a a 

ideologia; 

(2) a lingustica, como teoria dos mecanismos sint自ticos e dos processos de 

enuncla9ao; 

(3) a teoria do dIscurso, como teoria da determina鱗o hist6rica dos processos 

sem含nticos. Todas as tr6s "atravessadas e articuladas por uma teoria da subjetividade 

(de natureza psicanaltica)" (p.164). 

Corno se v白  por essa complexa composi きo, a AD instaura um car白ter 

conflituoso desde o assentamento de seus postulados. E a lingu lstica, considerada a 

"cincia-piloto das cincias humanas", sobretudo na fase 白  urea do estruturalismo, 6 a 
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parceira mais visada no confronto. Essa, em sua irnanncia, se contrap6e 白  

exterioridade constitutiva da AD. A rigor o que a AD faz de corrosivo 白  abrir um campo 

de quest6es no interior da pr6pria Hng山stica, procurando problematizar as formas de 

reflex昏o j自  estabelecidas nas demais 白  reas de conhecimento. Particularmente 

questionado o postulado da autonomia da sintaxe em rela9百o 含  sem含ntica, bem como 

o esquecimento, por parte da linguistica, da no9含o de hist6ria (e tamb6m do sujeito). 

A AD nasce, desse modo, nas margens das disciplinas ditas humanas e sociais, 

operando um sensvel deslocamento de terreno na 白  rea, sedentarizada em muitos 

aspectos. 

Uma rela9百o que se costuma estabelecer entre linguistica e AD 白  a mesma 

existente entre produ加  e processo. Enquanto a primeira trata do produto da 

constitth9含o dos fen6menos linguIsticos, a segunda analisa os mecanismos de 

funcionamento (os processos) desses fen6menos j白  constituldos, visando o carter 

material doa sentidos. Por isso se costuma falar em "objeto duplo" da AD, 

considerando-se tanto o fin gostco (materialidade especlfica) quanto o histrico 

O estatuto da linguistica na AD e complexo, por isso no se cogita em uma 

aplica9含o direta, mas (como diz Marandin, 1979:18) "antes se concebe o lugar da 

descri9含o das regularidades da lingua na descri9百o dos discursos". A AD, como teoria 

critica sobre a linguagem, n百o opera mecanicamente com conceitos e procedimentos 

linguisticos: acima de tudo ela tern um car白ter "cisionista", como Orlandi costuma 

dze r. 

Na linha de reelabora9百o dos conceitos com que lida a AD, Orlandi vai distinguir 

dado (produto) e fato (processo) e forma abstrata e forma material 
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Quanto aos dados, eles nきo existem enquanto tal para a AD, pois resultam "de 

urna constru9言o・ de urn gesto te6rico", e por ai entra a "questo da inte叩reta9百o" 

(Orlandi. 1992a:3). Justamente por visar os processos de significa9o 白  que a AD vai 

operar corn "fatos de linguagem", considerando neles seu car白ter material, sua 

短計o ricid a de ー  

O fato lingu「stico j白  produzido, resultado desse processo de constitui瞬o, ser白  

trabalhado pela linguistica. J白  a AD n5o se ocupa corn 。画eto formal, de natureza 

empfrica e sim corn 。 objeto material, de natureza histrica, de que a lingustica nきo 

かata 一  

N百o separamos 加rrnas e con伯ロdos. Traba加ames com a 危nna 
material. Sendo assim, analisamos o funcionamento 4iscursivo, 

explicitando as rela96es que Se do entre fon-na戸es discursivas 
(Orlan叱  1993a:1の  

Esta forma material 中。 6transparenie, nem literal, mas opaca,porque 

histrica. sujeita aos mal一entendi扇s, aos deslizarnentos de sentido, enfim, ao real da 

1「ngua 

離cheux via na AD a possihilkiade de represenねr no interior do funcionamento 

da linguagem "os efeitos da luta ideol6gica" e, inversamente, manifestar a exist6ncia 

da materialidade lingurstica no 鳳''r d " Id eologia. Havia, em decorr6ncia dessat)t U IU 

0"on月g rnJi 	鱗o particular do discurso. como media憐o entre o ideol6gico e o lingulstico, 

a necessidade de evitar reduzi-lo 合  anaiise aa lngua ou d細 -iO no trat3a山o hist6rico 

sobre a ideologia. esta 白  uma tarefa complexa a ser enfrentada e, segundo alguns 

C鵬cos mais cticos, como Courtine, a balanぐo nao e favorvel 台  AD 
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O artigo recente em que Courtine (1991) desfila seu ressentimento e 

pessimismo com os rumos tomados pela AD provoca rea96es fortes e indignadas 

entre os anahstas de discurso que participaram do projeto inaugural, na Fran9a dos 

anos 60. 

E possrvel, contudo, dist含ncia de toda a conjuntura da AD francesa, procurar 

refletir sobre algumas das observa96es feitas. Descartando-se o tom amargo e 

arrasador que o autor imprimiu a seu ajuste de contas, fator que naturalmente 

predisp6e contra o texto, h白  refer6ncias te6ricas que n百o devem ser menosprezadas 

Courtine (1991) prop6 s-se redefinir a quest百o do discurso na perspectiva p6sー  

marxista e p6s-estruturalista. Segundo suas palavras, houve um processo de 

"desmarriza鱗o" nas pesquisas da lingulstica e das ci6ncias humanas em geral 

Existia uma an百lise do dIscurso que queria articular histria e 
lIngUstica. Existem agora as an百lises de discurso que abandonaram, 
na sua maior parte, um tal projeto他id:161) 

Tal multiplicidade para Courtine 白  perigosa e decisiva no projeto de 

esvaziamento da AD "originar'. Efe faz uma reviso tanto nos fundamentos 

epistemol6gicos, quanto nas estrat6gias institucionais da AD e conclui que resta muito 

pouco do papel que ela desempenhava como poltica marxista no interior das ci6ncias 

humanas. 

Ao confrontar os trabalhos elaborados quando da funda9百o da disciplina com a 

prolifera9白o de "anlises de discurso" existentes hoje em Franca, aponta a primazia da 

linha emprrico/formalista sobre a dimensさo hist6rico/crtica. Em consequ白ncia, o 
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aspecto lingustico da anlise vai recobrindo quase totalmente as considera96es 

hist6ricas. Em suma: a AD se gramatcalizou (pl60) 

Talvez seja exagerada e um tanto distorcida a avalia弾o acima, sobretudo se 

considerarmos o est自gio atual da AD e o corpo te6rico-analtico existente em 

pesquisas da 台  rea, O que parece legtimo, no entanto, 白  a crtica a ' um uso 

generalizado de termos da teoria, empregados sem crit白rio e sem fundamenta 9蒼o 

adequada. 

Segue tambm nessa dire9含o a crItica de Maldidier (1990), no livro em que 

Introduz os textos de Michel P6cheux: "os conceitos forjados por ele estao ai, errantes, 

banalizados, isolados do terreno onde foram elaborados, vestgios dos quais se teria 

esquecido o enuncador' 

Courtine, por sua vez, ao mencionar as problem白ticas que adotam o discurso 

como "objeto empirico", enumera dois modos de rompimento com a acep9白o do 

termo na AD dos anos 70: 

(1) seja pela descontextualiza9含o dos discursos numa perspectiva formalista ("o 

discurso como exemplo de lrngua"); 

(2) seja pela contextualiza9含o parcial das sequ6ncias discursivas no quadro de 

uma socioUngistica das situa96es e das intera96es ("anlises da conversa9百o, 

etnometodologias, diversos tipos de pragm白tica...") 

A AD pretendia, no entendimento de Courtine, realizar uma fun9百o poltica e 

crtica, e uma fun9百o cient「fica e positiva; aliar uma teoria marxista do discurso (leitura 

politica dos textos) a uma "anlise autom白tica do discurso", concebida corno um 
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dispositivo (esp6cie de m白quina de leitura). Tal alian9a estaria, desde sua origem, 

marcada por uma "utopia poltica" associada a um "sonho positivista" 

Por essa perspectiva aniquiladora7 tudo n百o passava de uma "ilus百o". Na 

medida em que mudam os ares do ambiente poltico, o projeto de uma teoria do 

discurso apoiada sobre tais bases torna-se insustentvel. De novo parece que 

Courtine, aqui tamb6m, exagera um tanto nas cores com que descreve o cen白rio do 

discurso, O quadro te6rico alterou-se, isto . certo (e mais ainda a conjuntura em que 

ele se situa), mas seus fundamentos nきo foram "minados", a ponto de inviabilizar uma 

continuidade, O projeto soube, nesses anos, alicer9ado nos postulados da rela9含o 

hist6ria/sujeito/linguagem, manter-se vivo, aberto, quando possrvel, a novas interfaces 

Ainda que a etiqueta "AD" n含o corresponda mais (atualmente na Fran9a) ao 

grupo que a fundou (M. Pecheux, M. Plon e P. 1-lenry), existe mesmo assim um quadro 

especrfico de reflexao que determina o tratamento a ser dado 合  s quest6es que 

importam 白  AD. Ou seja, o modo de refletir sobre a linguagem identifica e distingue a 

AD no campo das cincias humanas. Isto 白  ineg含vel, apesar de tudo... 

Para encerrar corn Courtine cito a s6rie de redu6es que, segundo ele, levam a 

urna abstra9きo consider合vel do que se entende por discurso: "redu9誉o do histrico ao 

politico, do poltico ao ideolgico, do ideolgico ao dscurslvo, do discursIvo ao 

snttco..." Sobra pouco mesmo para a AD no meio de um reducionismo to intenso.. 

Apesar desse horizonte de limites t昏o estreitos, a AD se mant6m ativa (atrav白s 

de um grupo de pesquisadores), produzindo e contribuindo para a divulga9呑o e 

reconhecimento da 白  rea e n呑o d含  mostras de haver perdido o flego te6rico. 



40 

Considero importante a sensata an白Use feita por ft Robin (1985), por ocasio 
da homenagem a P白cheux na revista "Langages". Segundo ela, a AD que tentava 
ternatizar o objeto discursive como objeto te6rico aparece hoje como um objeto 

fronteira, que trahaiba nos limites das grandes divis6es disciplinares, constituindo para 

cada uma um dentroflora inquieto. A AD '1sem ecumenismo nem ecletismo1 ndo se v 

nem como disc)plna auxilIar, nem campo aut6nomo0 

Ao inv6s portanto, de se escrever um rquiem para a AD, que se registrem os 

novos percursos que a 白  rea vem trilhando. Com  percal9os, cis6es, mas com coerncia 
e tenacidade 

1.3. LinguIstico e Discursivo. 

As rela96es entre esses termos, como j白  se viu com os outros pares, so 

complexas, intrincadas e no tm limites categ6ricos. Os termos so distintos, de 
natureza heterog6nea e n谷o se reduzem uns aos outros, apesar de estarem sujeitos a 

certa ccrTfUso no entrela9amento de domnios. P6cheux costuma se referir a essas 

no96es como fronteiras, colocadas em causa em toda prtica discursiva 

Por essa raz百o, nきo se autoriza uma leitura que coloque o lingUstico como 

integrante do campo das sistematicidades e o discursivo como elemento recobrindo a 
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regiao do n含oーsistem白tico. Tanto h白  problemas de difcil formaliza9ao no primeiro (ver 

conceito de resistncia), quanto h白  regularidades formaHz白veis, detectadas no 

segundo. N昏o se podem separar como sendo estanques, termos que se imbricam e 

que, numa certa dire9昏o, at se pressup6em (rela9首o base/processo). Tamb6m n呑o se 

pode tomar um pelo outro, numa especie de recobnmento indevido.. 

Entre a AD e a LingUrstica existe toda uma rela9ao permeada pela lingua. O 

discursvo, de uma parte,6 tecido de lIngua, como diz Robin (1985:125): 

N百o6'.J admIssIvel esquivar-s9 do ponto de sistematicdade, o 

mom en加  do corpus, a anlise de mIcro-funcionamentos textuaIs que, 

sozinhos, podem fazer emergir o mロltiplo no um, o diferente no 

励nitamen旭  repetivel e repetido, o outro nas aparncias do mesmo. 

De outra parte, o discursivo n含o 6 constituido da lIngua da LinguIstica, de nvel 

suprafr白stico, mas compreendido como sequencialidade, "sequ邑ncia real, ロ  nica e nきo- 

repetrvel" (Marandin, 1979:18). 

O discursive 6 , pois, uma inst含ncia de produ9含o de sentidos e as sequ6ncias 

discursivas v含o ser analisadas enquanto elementos desse processo de produ9百o. 

Existe, por essa via de entendimento, um lingUstico do discurso que se distingue do 

lIngUstico da lingua 

E isso mesmo. Pode parecer ins6lito para alguns posicionamentos mais 

empedernidos, mas o lingustico nきo 白  monop6lio da LinguIstica. AU白s, a linguagem e 

o discurso no s百o da exclusiva compet6ncia dos linguistas, nem苛  sua propriedade. 

Como afirmou Culioli (1981), 白  preciso que o discurso do linguista possa articular-se 
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com o discurso que vai ocupar o historiador, o antrop6logo, o psicanalista e assirli por 

diante. 

N吾o 6 , pois7 白  toa a ambigOidade que cerca o termo linguist/co. A tal adjetivo 

tres nomes correspondem 

a) o lingurstico da linguagem; 

b) o linguistico da lingua; 

e) o linguistico da lingUistica 

As trs acep96es, apesar de terem a mesma forma, n百o se recobrem. Assim 

como se costuma dizer que "formas diferentes significam diferente", tamb白m se pode 

estender o dito para assinalar que "formas semelhantes significam diferente", ou seja, 

6possvel encontrar o outro no mesmo 

Ainda sobre essa quest含o da redu9誉o do linguistico, Orlandi (1993b:4) ressalta 

que o espa9o ocupado pela AD 白  justamente no "entremeio", trabalhando contra a 

redu9白o e "pensando um Ung馴stico que n含o e da linguistica, embora pressuponha sua 

eガ蚊白nc治“．  

・、 ‘J 

Assim como n誉o se pode reduzir a lrngua a gram白tica, ou a anlise textual 台  

discursiva, tamb6m n首o se pode reduzir o lingustico 白  linguIstica, ou 白  lrngua do 

linguista. 

Al6m das tr白s significaG6es derivadas, a partir de nomes que fazem parte da 

mesma "famlia lexical", h白  ainda outras possibilidades que emergem do mesmo foco 
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sem合鵬co. A que nos interessa aqui 6 a exstncla do 加g日istico em sua relaC白o 

din含mica e contradit6ria corn o discursive. 

P6cheux, ao fazer intervir a fiiosofia materialista no campo da linguistica, d白  

condiG6es atrav6s da AD de que uma s6rie de deslocamentos e rompimentos se 

estabele9am. Urn deles 6 considerar o lingurstico, no seu aspecto material, na sua 

espessura de ordem signiflcante. Quanto ao discurso, como lugar de confronto, como 

intera 9含o, ele vai materializar o encontro entre o linguistico e o ideol6gico 

A rela9ao entre Unguisticc e discursivo n含o 白  , pois, instrumental ou 

circunstanciat, mas constitutiva e historicamente determinada. Rela鱗o do sistema, 

relativamente aut6nomo, da base material, ao processo s6cio-hist6rico, lugar da 

produ9含o dos efeitos de se鵬do 



PARTE 11 

DA AMBIGÜIDADE 



PONDO A NOCAO PELO AVESSO 

1. A Otka de Chomsky. 

E preciso escolher um lugar de partida para falar sobre a ambigidade 

Poderia, por exemplo, come9ar pelos gregos e remontar a Arist6teles, onde quase 

tudo em se tratando de linguagem tem inicio. Nele j台  detectamos a preocupa9o 

corn quest6es de significa9百o que resistem ao tratamento l6gico e que viriam a se 

constituir numa diferen9a essencial entre linguas naturais e linguas artificiais. 

Mas vou comecar por Chomsky e justifico por qu6. A ambigロidade n誉o6 

um conceito chomskiano, apesar de estar associado com frequ6ncia ao lingista 

americano. Por muito tempo esta no9百o serviu como forte argumento para vaUdar 

a posi頭o antifuncionalista de um militante convicto, como e o caso de Chornsk'y. 

O raciocinio, em rpidas palavras, era o de que a linguagem nきo existe para ser 

0til, n百o havendo raz谷o alguma para se acreditar que a condi9百o funcional a ser 

satisfeita pelas lrnguas deva ser a de procurar facilitar a comunica9百o. Ora, a 

ambigidade traz corno pressuposto o fato de constituir um "problema de 

comunica弾o", donde a conveni6ncia em t6-la como aUada no combate ao 

funcionalismo. 

Em" Syntactic Structures" (1957) h白  um lugar te6rico para a ambigidade 
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no caprtulo referente ao "poder explicativo da teoria lingustica", onde se discute a 

oportunidade de um crit6rio de adequa9含o para as gram合ticas 

Nesse caso, o uso da ambiguidade como crit自rio seria um reforo para a 

hip6tese das "estruturas profundas" 

Podemos testar a adequa戸o de uma dada gram白tica 

perguntando se cada caso de homonlmia de constru9&6 ou n者o 

um caso real de amb勺Oidade e se cada caso de ambigdidade 

genu加a 'ou n百o, efetivamente, um caso de hornonlmia de 

constru9百o にhomsky,1957 :94) 

No caso de uma gramさtica de urna dada lIngua falhar nesse teste, 白  

posslvel questionar tanto a adequa9百o dessa concep9きo, quanto a teoria que lhe 

subjaz. Chomsky, nesse mesmo livro, lembra ainda que nem todos os casos de 

am hi糾idade s百o analis白veis em termos sintticos, muito embora nきo seja de seu 

interesse investigar essas outras possibilidades. A distin9蒼o entre a estrutura de 

superficie e a estrutura profunda 6 crucial nesse modelo e repousa,em parte, 

sobre a observacるo de casos de ambigaidade rias lrnguas naturais. Essa 

diferenGa marcaria o progresso da gram自tica gerativa sobre a linguistica 

"superficial" ou taxori6rnica. Afinal,n谷o se pode mesmo dar conta das 

propriedades de um enunciado com um 自  nico nivel de representa9きo 

A estrutura de superficie n含o exprime sempre diretamente as rela96es dos 

elementos de urna frase (pode-se frequentemente lhe atribuir v白rias 

interpreta96es semきriticas), enquanto a estrutura profunda tem apenas urna 己  nic2 

significa声o bem determinada 
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Em 'Aspects", a ambigidade aparece no capitulo da "justifica鱗o das 

gram白ticas", onde se encontra o clssico exemplo, objeto de muitas discuss6es - 

Flying planes can be dangerous - cita9ao recorrente quase obrigat6ria em 

artigos que examinam a questho. A ambigidade desta frase est白  sintaticamente 

determinada e pode ser bastante visrvel. N含o se podem combinar os dois sentidos 

em uma constru9含o relativa. H白  dois elementos formais com a mesma forma 

fon白tica e um mecanismo que permite 白  forma -Ing funcionar como adjetivo ou 

como verbo. Se uma frase como essa for apresentada em um contexto 

apropriado, o ouvinte a interpretar白  imediatamente, de acordo com Chomsky, de 

um modo ロ  nico,e n百o conseguir白  detectar a ambigoidade 

Em portugu白s, o exemplo n含o funciona. A tradu9きo do enunciado em ingl白s 

teria um desdobramento apenas nesta lingua: 

(a) Os avi6es podem ser perigosos 

(b) Pilotar avi6es pode ser perigoso 

E importante realar o fato de que as ambigoidades s吾o dificilmente 

traduziveis. Isso demonstra o car合ter aleat6rio da ambigidade, enquanto 

encontro entre formas de superf「cie com hist6rias gramaticais diferentes 

Na 6 tica dos gerativistas, a ambigoidade' um problema que existe (e que 

aparece sobretudo em exercrcios acad白micos) para ser "resolvido", para ser 

"explicado", "ser desfeito". E um problema, enfim, do qual se deve dar conta em 

um mundo l6gico reduzido, tratado em termos sem含nticos. Ali白s, isto n含o 

acontece s6 no 含  mbito da gerativa. H自  concord含ncia entre muitos linguistas que a 

ambigoidade, acidental ou intencional,6 um fato negativo que 白  preciso descartar, 

atrav白s de regras e processos de desambiguiza9含o. Com  uma exce9o 
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consentida para o dominio do humor e da poesia... 

Entre os exemplos de ambigoidade presentes nos manuais de sintaxe, eis 

alguns indefectrveis: 

ー  Tirei uma foto das crian9as em frente ao banco 

- Recebi um vaso da China. 

- Os policiais assistiram ao assalto da viatura. 

ー O convidado prefere o frango ao vinho. 

- Os frangos estao prontos para comer. 

ー  Bra9o de homem cabeludo. 

- O professor falou com o aluno de 6 culos. 

N呑o h白  necessidade, creio, de analisar cada exemplo. Basta apontar que, 

em todos os enunciados, a ambiguidade decorre da estrutura sintagm白tica, 

podendo ser percebida na classifica9ao distribucional dos elementos. Dai decorre 

a possibilidade de duas estruturas, pelo menos, para cada caso, isto6 , mais de 

uma interpreta9百o sem含ntica. 

Na maioria dos casos o conte蚊o・  pode ser' suficiente para esclarecer os 

sentidos、  em suspenso. Como no seguinte caso 

- A cozinheira virou uma panqueca 

Certamente n百o haver台  problema em decidir se a cozinheira virou "a 
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panqueca" (hip6tese mais prov白vel), ou se por uma infelicidade se transformou na 

pr6pria e virou "uma panqueca" 

Mais importante que a descri9肖o e conseqoente explIca9o dos enunciados 

amb「guos, 白  a evidさncia que a llngua, nessa perspectiva te6rica, n谷o tolera algo 

vago, opaco, incerto; tampouco admite que se digam duas coisas ao mesmo 

tempo. A regra que predomina e a da disjun9百o: ou isto ou aquilo. E por isso a 

ambiguidade precisa ser eliminada, por isso a exig6ncia de desambigoiza9誉o, de 

determina9きo, como imperativo da ordem, da coer鱗o, do discernvel. 

Gadet e P6cheux (1981), em" La langue introuvable", deixam transparecer 

com clareza o desapontamento com o rumo tomado pela 6 tica chomskiana, no 

tocante a ambigidade. Eles n谷o lhe perdoam ter deixado escapar sua melhor 

intui9百o do que 6 pr6prio da lingua. Muito longe disso, a ambigidade em 

Chomsky fica reduzida' a um sintoma de uma quest百o que resta sem ser 

formulada. A ambigidade em Chomsky "carece de ambiguidade" (lbidem:155). 

Nos termos da l6gica, ele aborda algo que lhe teria permitido escapar 白  l6gica. O 

certo 白  que, em Chomsky, a ambiguidade n査o remete 台  significa9o 

Sobretudo para P6cheux, o gerativismo se constituiu sempre em um objeto 

fascinante de reflex巷o sobre a linguagem; e a ambigidade representaria um 

aspecto privilegiado da lingustica chomskiana. Tudo isso explica a contrariedade, 

o inconformismo com um projeto de pesquisa que "desperdi9a" suas melhores 

contradi96es, ao procurar evit台ーlas. 

Dar decorre que a ambigidade, ainda que possa ser entendida como a 

aproxima9含o efetiva da dimens百o do equivoco ria lingua, acaba funcionando 

como uma "par6dia" dessa realidade. 



2・ Uma vis吾o discursiva da t河et6ria do termo. 

Claudine Naroche (1984), em "Faire Dire, Voulor DIre", situa em Arist6teles 

o I nicio do debate quanto aos problemas de interpreta9百o na linguagem e, em 

particular, dos fatos ambrguos. Na distin9含o entre uma ambigidade inerente 白  

linguagem de uma outra forma de ambigidade, estaria o cerne das duas teorias 

que h含  s6culos investigam a mat6ria da significa9言o. E mais ainda: no 

questionarnento explrcito da propriedade da univocidade, estaria intervindo uma 

discuss昏o fundamental, mobilizando as fronteiras do linguistico 

Quanto 白  s duas teorias mencionadas, de um lado h白  uma concep9含o que 

se pretende estritamente lingurstica e que rejeita todos os elementos 

extralinguisticos, como o contexto. a situa9含o e o locutor com suas intenG6es; de 

outro, uma que integra esses mesmos elementos para chegar a ver mais 

amplamente no ato lingustico urn ato de comunica鱗o, um ato de discurso. 

A partir dessa oposi o te6rica, a ambigidade seria tanto um problema 

lingu istico, quanto um problema de articula9言o entre o lingu「stico e o 

extralingurstico, ou ainda, um problema pragmtico. Relacionadas a cada um 

desses problemas, estariam em jogo gradac6es distintas de propriedades 

atribuidas aos enunciados ambiguos, que v百o desde aspectos estruturais internos, 

a aspectos lxico-sem含nticos, incluindo at6 aspectos especficos de restri96es dos 

pr6prios indivduos 
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O que 6 central na proposta de Haroche 6 a anlise dos pressupostos que 

fundam as modalidades de resolu9含o e de descarte da ambigidade. Ela se 

prende ao estudo dos limites internos e externos da gram白tica tradicional e da 

linguistica estrutural 

Admitindo-se; na defini9含o gen6rica de gramtica, que ela tenha de dar 

conta dos arranjos entre os termos,6 licito esperar que ela considere os 

enunciados ambguos existentes na lrngua 

Mas, como 6 sabido, tais constru96es nao costumam ser objeto da 

gramtica, a qual toma o cuidado de separ台-las sistematicamente dos enunciados 

incompletos, os quais tem a ver com o impl rcito. 

Ao procurar elucidar o funcionamento da desambigoiza9百o/determina9o 

na gramtica, Haroche pretende encontrar as modalidades de estrutura頭o da 

subjetividade, apreendendo algo da natureza do sujeito que dela decorre. Afinal,6 

born ter em mente que a ambigidade' sempre ambigidade para um sujeito 

Haroche observa que h白  autores que preferem reservar o termo aos casos 

de ambiguidade inerente, ainda que seja difcil tra9ar uma linha demarcat6ria 

entre "inerente"/"n含o-inerente". De modo geral, a distin9百o estaria no car自ter 

sistem白tico, sistematiz白vel da primeira, em oposi9呑o ao car白ter "vago" da outra, 

avessa 白  id白ia de sistema e repeti9o 

Agrupando essas distintas formas de ambigoidade, estamos frente ao 

seguinte quadro: 

1. Uma ambigidade sinttica, ligada 台  exist百ncia de estruturas especIficas, 

de enunciados completos: um enunciado seria ambiguo, quando suscetivl de ser 

associado a duas estruturas 

IRl 』lMVERSr.r' c 緊販FDERALDO Rr(_' Ii-' I e' 	興鮮66誕一一 'aI 
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2. Uma ambigidade referencial, de enunciados incompletos (potencial ou 

efetivamente), presente nos casos de elipse: um enunciado n白o pode dizer tudo, 

tem sempre um car白ter necessariamente elrptico, sendo sempre posslvel 

acrescentar um elemento para precisar, modificar e mesmo contradizer o 

pensamento. Esta ambigidade, raramente sinttica, frequentemente sem含ntica, 

estaria ligada ao funcionamento da indetermina9呑o. E uma ambiguidade pr6pria 

das situa96es de linguagem, ligada mais 白  s car6ncias dos indivduos que a s da 

lrngua: sendo mais um problema de comunica9含o que um problema propriamente 

linguistico 一  

O que se viu at白  aqui da reflexきo sobre ambigidade se limitou a descr96es 

e classifica96es dos problemas criados pela inadequa9含o entre formas e id白ias, 

entre estruturas e interpreta96es. Pelo vi6s desse enquadramento, a ambigidade 

figura como uma car自ncia pr6pria dos sistemas constituintes das llnguas naturais 

A questo central reside nos modos de elimin白-la. Isto acontece sem que se 

interroguem os fundamentos, os pressupostos, os efeitos de ambigoidade no 

discurso. 

Na sua reflex含o; Haroche vai rejeitar essa linha de abordagem que acaba 

se restringindo ao enfoque linguistico ou pragm白tico. Ela prop6e um campo de 

articula9きo do linguIstico com o extralingurstico e assume, como ela mesma diz, 

uma perspectiva mais pr6xima de P6cheux. Assim, os mecanismos lingursticos da 

ambigidade, concernentes ao funcionamento da lrngua em relaG百o a ela mesma, 

formam igualmente o fundo de urna reflex寺o filos6fica 

Esses dois elementos (que s吾o ao mesmo tempo fen6menos 

lingUsticos e lugares de quest6es filos6ficaり  pertencem 自  zona 

de articula9 ao da lingUstIca com a teorIa hist6rca dos processos 

ideol6gicos e cientficos... (F'6cheux, l975:97j 
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Ao inv6s de tentar "resolver" ou negar, simplesmente, a ambigidade, 

Haroche vai explorar toda a for9a de seu controle e de seu recalque (presente, por 

exemplo, na ordem religiosa e no aparelho juridico)) questionando a exig6ncia de 

linearidade, de transpar6ncia, em certos funcionamentos gramaticais. Para ISSO, 

desloca a quest各o da ambiguidade, reformulando-a nas suas formas de resolu9百o, 

isto 6 , nos termos da desambigiza9含o, da determina9o 

Na anlise diacr6nica da no9含o de determinaGきo na gram白tica (situada no 

seculo X川  e, mais tarde, na polmica entre jesutas e jansenistas, com inrcio no 

sculo XVI), vai aparecer a evolu夢o da ambigidade, instituIda como via de 

acesso ao saber. 

E assim que de marca especfica do discurso divino, contribuindo para 

talhar o car白ter fixo do sujeito na organiza9百o feudal e eclesistica, a ambigidade 

Se torna, com o progresso do jur「dico e a constitui9きo de um Estado centralizador, 

uma marca especifica do sujeito 

A rela9含o do sujeito com o conhecimento coloca mais uma vez o problema 

da escolha de uma lIngua e da elabora声o de mecanismos lingusticos. E o caso 

do latim, corno lrngua da liturgia, e da lrngua jurIdica, dos contratos, leis e 

regulamentos. Os jesultas, nas suas anlises, trabalham com a id白ia de um 

assujeitamento do indivduo, por meio de um discurso lrmpido que vai contribuir 

para dar ao sujeito "a ilus苔o de estar na origem de suas pr6prias palavras" 

(P己cheux, 1975). Este assujeitamento vai exigir do locutor um discurso completo e 

transparente, prevenindo assim qualquer possibilidade de ambiguidade, de 

equrvoco. 

Quanto aO aspecto especifico da ambigidade, enquanto propriedade 

interna 白  lingua, encontra espaGo nas polmicas religiosas dos jesutas versus 
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jansenistas, as quais se estendem do s6culo XVI ao XVII 

As concep96es de ambos divergem profundamente. Os Jesuitas, em 

rela鱗o 白  lingua, v白o exigir a transpar邑ncia do discurso e a conseqoente 

necessidade de desambigoiz白-lo, evitando mal-entendidos e confusさes. Haroche 

transcreve, a prop6sito, um texto do jesurta Bouhours. especialmente ilustrativo 

(7 Como n吾o falamos, a nさo ser para nos fazer entender, eu 
queria que, no discurso, jamais houvesse ambigOidade ou 
equIvoco; que tudo aI fosse claro e 搭Cル que lendo um lvro 
compreend6ssemos de加IdIo o que lemos, sem sermos obrigados 
a 厄r duas vezes a mesma coisa para compreend-la; que nada 
fosse difcル e que cada palavra de um perodo fosse t者o bem 
colocada, que n者o 加6ssemos necessIdade de in姫叩re旭,nem 
mesmo de reflex自o para deslindar o sentido"pud Haroche, 1984 
了Q1) 

Que mundo harmonioso e confort白vel seria esse! Que economia de energia 

e de tempo nきo haveria! Hlas 

Esse ideal purista dos jesuitas Se assenta sobre a met白fora da lingua como 

"a roupa do pensamento", uma roupagem que se ajusta sob medida 白  id6ia a ser 

transmitida. 

Para osjansenlstas, ao contr白rio, a lIngua 6 o meio pelo qual se exprime a 

imperfei9きo da id6ia. Eles convivem perfeitamente com uma relativa 

indetermina9巷o, tanto do sentido quanto das construc6es, j白  que a lrngua n各o 

descarta todas as ambigoidades. Dai o interesse por um sujeito que Se permite, 

em alguns casos, refletir e interpretar 

Com toda essa polmica, v6m 白  tona, mais uma vez, duas concep9さes 
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fundamentais de linguagem: 

A primeira (a do jesurta Bouhours) reafirma o entendimento de que o 

discurso e um justo reflexo do pensamento, o qual pressup6e uma estabilidade 

dos referentes que combina com uma certa autonomia das formas. Esta 

concep9きo fica pr6xima 白  posi9含o. filos6fica do realismo plat6nico, na qua! a 

linguagem tem uma fun9毒o instrumental de refletir, de representar a realidade. A 

primazia recai sobre o mundo; a linguagem nada mais 6 que um meio, por vezes 

imperfeito, para se discutir o que nos cerca 

A segunda (a dos jansenistas e tamb6m a de Port-Royal) coloca a 

depend百ncia do discurso em rela9百o a outros fatores, al6m do pensamento 

contexto, situa9含o, sujeito. As formas n百o sao aut6nomas, n蒼o t6m significa9o 

absoluta, intrinseca; elas a adquirem por uma determinaC百o n百o-textual 

Essa trajet6ria diacr6nica, feita na carona de Haroche, serviu para se 

observar as oscila96es da no9百o de ambiguidade e as especificidades de seu 

modo de funcionamento. De um lado, no auge da "literafldade", a busca da 

perfeita biunivocidade entre id白ia e signos exigia uma express百o rigorosa, uma 

adequada precis含o vocabular e impec白veis constru96es sint白ticas. A luta era 

contra toda forma de equtvoco, de indetermina9百o, j que no discurso tudo 

deveria ser o mais determinado possrvel. De outro lado, por uma b tica mais 

poltica que lingurstica, havia a necessidade' de cultivar a ambiguidade, como um 

modo de manter certa dist含ncia entre o sujeito e o saber. E o primado da "lIngua 

de assujeitamento" (religioso ou jurldico), ou da "lingua de madeira", como 

denomina P邑cheux (1982a). 

O que conv白m destacar 6 que a ambiguidade deriva tanto da opacidade 

(aquilo que e herm白tico, contradit6rio), quanto da transparncia (aquilo que 白  
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evidentel tautol6gico, cristalino) 

A constata9誉o a que se chega, conhecendo um pouco da hist6ria do termo 

e de seus fundamentos, e a de que a ambiguidade oscila de "um mal necess白rio", 

corn o qual 白  preciso saber lidar e conviver (conforme afirma Schilehen-Lange, 

1993 :315), a uma "caracterlstica constitutiva", que 6 inerente 合  lrngua e precisa 

ser considerada. 



3. 0 tratamento dado 良  ambiguidade 

”仁.) desllzamentos, lapsos, mal-entendidos, ambigaldades, 

肩o s言o os "parasitas'1 da comunica戸o, ou os "ruidos" sobre 

um fundo Informativo claro, mas fazem parte Integrante da 

etividade de linguagem" (Cultoll, 1984 :99). 

As teorias linguIsticas contemporneas consideram, em geral, a 

ambiguidade, hem como a par白frase, propriedades intr「nsecas fundamentais das 

Unguas naturais. Enquanto tal, ambas s含o tratadas ao nrvel do sistema da lrngua, 

mais especificamente no "cora9含o" dos estudos de sem含ntica lingulstica, inscritas 

numa "dial6tica da unicidade e da pluralidade". 

A sem含ntica das linguas naturais, que se distingue das linguagens formais 

pela n含o-biunivocidade das relaC6es entre formas e sentidos, nきo constitui um 

nivel estanque, isolado da sintaxe ou da pragm合tica. Para Catherine ョFuchs (1988), 

o estudo da ambigidade e da par白frase linguIstica se situa no pbnto de 

articula鱗o entre "o sistema da lrngua e a linguagem em ato", isto 6 , a atividade 

efetiva de linguagem que p6e em jogo enunciador, enunciat含rio e situa9呑o de 

e ri Un c; aCao. 

Pretendo aqui mostrar, atrav6s de alguns a nguios de anlise distintos, o 

tratamento que costuma ser dado 白  ambiguidade e discutir o que est白  por tr白s das 

concep96es em jogo. Procuro, com isso, ir compreendendo melhor as quest6es e 
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embara9os te6ricos que um fen6meno como esse costuma despertar e, tamb6m, 

situar com mais clareza a quem isso mais afeta e por que 

Um bom comeco parece ser retomar a antiga (mas sempre oportuna) 

quest百o do objeto da lingUistIca e ver como se relaciona com a quest百o (no 

menos antiga) da ambigidade 

H含  um certo consenso de que a lingustica se define n苔o pela atividade de 

lInguagem (pela fala), mas pela lingua, entendida como um conjunto, no 

necessariamente homogeneo, de regularidades formais. Ora, essa n呑oー  

homogeneidade abre um espa9o para a existencia de estruturas ambiguas, das 

quais o sistema precisa "dar conta". E isso ser白  feito seguindo diferentes 

concep96es. 

Segundo Gresillon (1988), 白  possfvel discernir na lingua, governada ela 

mesma pelo princIpio da diferen9a, os enunciados amb「guos. Os fen6menos a 

serem trabalhados s含o situados por ela entre dois mitos extremos, que s苔o 

recorrentes ao longo dessa reflexきo: 

(1) o mito da univocidade absoluta, identific白vel ao sonho simplista da 

transpar白ncia da linguagem e 

(2) o mito da plurlvocidade absoluta, em que nenhuma significaG誉oe 

atribuida de modo seguro e categ6rico. Entre esses dois mitos localiza-se a 

"dial白tica", referida no incio da se弾o 

Com mordacidade a autora critica as teorias pragm白ticas que teriam "um 

pouco rpido demais" atirado "na lixeira da hist6ria', urna concep9含o estrita de 

lingua. Pois 6 precisamente no 含  mbito desta "concep9言o estrita" que Gr6siflon 

sustenta a existencia de "configura96es de lingua univocas e configura96es de 
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lingua ambiguas" Estas ロ  ltimas podendo apresentar disjun9含o absoluta ou 

disjun9きo relativa 

3・1. A ambigidade como "disjun9ao". 

A defini9含o de ambigidade compatIvel com a id白ia de "disjun頭o ・  pode ser 

formulada como "aquela configura9百o lingustica cuja significa9o se constr6i pela 

disjunc誉o de dois termos mutuamente exclusivos" 

Um enunciado como 

(1) Os m'dicos atenderam os pacientes. Eles esto felizes 

para receber uma significa9含o requer que uma escolha seja feita ao nivel do 

pronome eles (mdicos ou pacientes?). Aqui se trata de uma ambig〔 idade 

transir白stica, ligada a um problema de an合fora, quest百o de co-refer6ncia. E 

preciso definir "quem est白  feliz". A id6ia que vigora nessa concep9含o te6rica6 que 

toda escolha de um dos dois termos da alternativa se fa9a com a excluso 

absoluta do outro. E para operar isso 白  preciso um sujeito que tanto vai atribuir a 

univocidade, quanto selecionar uma das duas significa96es possrveis 

Vejamos agora um caso de ambiguidade lexical: 

(2) Ontem conheci o cachorro do teu irmao. 

Evidentemente, o termo sobre o qual recal a ambigoidade 白  cachorro 
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Exige-se uma escolha obrigat6ria, uma disjun9ao absoluta: o termo refere-se (1) 

ao c含o, propriamente, ou (2) ao irm百o. Apaga-se a possibilidade do locutor estar 

jogando com essa implicac含o que o enunciado, assim formulado, acarreta. Na 

l6gica obsessiva do "ou...ou", a escolha de um dos termos implica a nega9o 

completa do outro. A possibilidade de admitir o duplo s6 ocorreria em nivel 

abstrato (ambiguidade virtual), pois se defende o principio de que a atividade real 

da linguagem obriga a efetuar a disjun9白o 

Ao contr白rio da disjun9昏o absoluta, a disjun9含o relativa n苔o requer uma 

escolha obrigat6ria. H白  uma possibilidade mロltipla, mas bem controlada e 

previsIvel. Gr6sillon faz uma classifica9百o, onde se admitem tr,s interpreta96es 

a) seja A apenas; 

b) seja B; 

C) seja C, indeterminado 

Vejamos o funcionamento disso em urn exemplo 

(3) Certos alimentos me deixam doente. 

interpreta9谷o 1: Alguns, n含o todos 

interpreta9含o 2: Um certo tipo, por exemplo, frutos do mar 

interpretaG含o 3: Indeterminado, entre quantidade e qualidade 

Do que se viu at白  agora em mat白ria de ambigidade, tomam-se 'apenas os 

casos estritamente ligados 台  estrutura da lingua; em conseqo6ncia, exemplos que 

revelem ambigidade ilocucion白ria, situacional ou pragmtica est百o, por defini9百o, 

excluidos. Do mesmo modo a atividade efetiva dos sujeitos enunciadores e 
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interpretantes fica minimizada a um nivel mximo. Tudo se resolve e se explica 

dentro do imp白rio da ordem e da disciplina. E a ambigidade se reduz a um 

simples "acidente de funcionamento do c6digo", ou do "sistema" 

As implica96es te6ricas e metodol6gicas decorrentes dessa no9誉o de 

"acidente" remetem ao principio de que o sistema da lingua reclama 

univocidade. Ora, isso inviabiliza que se aceite uma afirma9百o inversa do tipo 

todo enunciado' um candidato 自  ambiguidade. Gr白sillon ainda que rejeite o 

mito da univocidade n誉o adere de bra9os abertos ao triunfo do mltiplo. Ali白s, sua 

rejei9巷o est白  longe de ser radical. Ela faz, na verdade, uma defesa da exist白ncia 

da univocidade, sem a qual "o intercmbio verbal seria condenado ao mal- 

entendido e ao jarg誉o incompreensrvel" (ibidem:i1). Convenhamos, 6 uma 

previs昏o bem sinistra! 

E interessante o registro, em tom de desabafo, que ela faz ao introduzir o 

seu artigo. Confessa que est台  movida por um sentimento de irrita9百o, isto porque, 

a linguistica 乞epois de haver negligenciado por muff o tempo os problemas de 

significa戸o, parece atualmente se jogar, por vezes com l mpeto demasiado1 nos 

bra9os do sentido mDltiplo". (lbidem:9) 

O resultado de toda essa paix首o desenfreada seria a prolifera9誉o de 

no96es bastante familiares que come9am a ser examinadas por teorias 

lingusticas diferenciadas: ambigOidade, ambivalncia, equIvoco, vago, 

indetermina9含o, duplo sentido... 

E possivel compr,ender o que se passa junto com urn coment自rio assim 

irado, ainda que seja difrcil endoss白-lo. N含o me parece que a lingurstica esteja 

indo de um extremo a outro no tocante 白  significa9首o, nem tampouco que seja um 

caso de recupera9含o do tempo perdido 
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Acontece que o universo em torno dos fen6menos de ambigidade (e &) 

constitui um fflo promissor infind台vel, ainda n含o suficientemente explorado (e que 

a AD vem investigando). Pelo vies da falta, da falha, do indefinido 6 que se d百o os 

deslizamentos, as rupturas que fazem e desfazem sentidos. E 6 nesse jogo com e 

sobre a linguagem que tais fen6menos v6m 白  tona, ganhando corpo e 

significa頭o. 

N言o ser, portanto, o excesso de impulsividade que trar台  problemas 白  

pesquisa da 白  rea e aos pesquisadores. Nem 白  preciso temer o fim da unicidade, 

apelando para o caos da incomunicabilidade ("revival" da torre de Babel?). A 

primazia do m白ltiplo abre um espaGo para a existencia do vago, do opaco, do 

ambiguo na llngua, sem o imperativo de "eliminar tais desvios". 

〇 que fica de indaga9昏o 6 como definir o papel do sujeito em rela9きo 白  

"exig6ncia de interpreta9含o" que a ambigidade aciona. Os enunciados ambiguos, 

como ocorre com os demais enunciados, "reclamam interpretac呑o". O que talvez 

os distinga 白  que eles v含o convocar uma atua9昏o mais efetiva e atenta dos 

interpretantes que, eventualmente, poder含o "trope9ar" em certas constru96es 

Afinal, talvez seja o caso de perguntar: Quem tern medo da 

ambiguidade? Os falantes, usu自rios comuns da lingua, ou os llnguistas, 

respons白veis pela constru9o da metalingua? 
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3.2. A ambigoidade como "problema de recep9議o". 

Existe urna opinio corrente segundo a qual o emissor "sabe o que quer 

dizer". Isto deixa as dificuldades de interpreta9含o sob inteira responsabilidade do 

receptor. O emissor, exceto casos patol6gicos, n含o poderia ser ambIguo por ele 

mesmo, urna vez que, dentro de seus prop6sitos, ele procede necessariamente a 

escolhas sucessivas ー  mais ou menos precisas - e n谷o poderia, portanto, 

permanecer indeciso a respeito de seu pr6prio dizer. 

N含o6 este o entendimento da AD para quem a iluso de que "sabemos o 

que dizemos"e construrda por uma fala que se estrutura na "evid白ncia do 

ideol6gico". No rastro dessa evidencia, construrmos muitas vezes "efeitos de 

ambigidade" para nosso interlocutor. (P邑cheux, 1981b) 

Freud (1967), no livro "A interpreta9吾o dos sonhosu, tamb6m sustenta o 

oposto dessa opinio corrente. Para ele nきo h台  significa9昏o de um enunciado por 

ele mesmo, "a significa9含o e sempre para algu'm". O problema de interpreta9o 

白 colocado no emissor, o qual n含o sabe conscientemente o que quis dizer 

inconsciente mente. 

A escolha de apresentar a ambigidade situada ao nrvel da recep9含o 

indica o comprometimento dessa formulaC誉o com postulados funcionalistas. A 

lingua 6 abordada dentro do quadro da comunica9誉o, donde a ocorrencia de 

termos como ernlssorl receptor二  mensagem, decodlflca9豆o, entre outros, que 

tiveram seu auge nos anos 70, na febre dos manuais comunicacionais. No interior 

desse quadro', o que se espera do emissor e do receptor 白  que cumpram com 

eficacia os pap白is previstos. Do emissor, que esteja em condi96es de comunicar, 
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afastados todos os obst含culos de percurso que impedem a mensagem de passar 

.com sucesso, como defici6ncias articulat6rias do pr6prio emissor ou deficiencias 

auditivas do receptor, ou ent呑o, um rurdo excessivo contra o qual a redund含ncia 

linguistica nada pode. Do receptor, que seja de "boa f白", que desenvolva uma 

atitude cooperativa para com o interlocutor e que tenha um papel ativo na 

decodifica9含o. O receptor precisa dar prova de um mrnimo de boa vontade na 

recep9百o da mensagem, caso contrrio toda ela pode ser decretada obscura. A 

"boa vontade" implica uma sintonia com as inten96es e necessidades que 

comandaram a enuncia9含o de determinada mensagem. (Cf. Grice (1967) - o 

Principio de Coopera9呑o, as mximas e as implic.aturas conversacionais) 

A referncia 白  no9含o de kiten9言o 6 exemplar, pois deixa evidente o 

apagamento que ai se processa, isto e , o fato de que os sentidos sきo construIdos 

historicamente nas atividades de interiocuG含o. Na co-tcep9誉o redutora da 

perspectiva computacional, a pr6pria complexidade do processo de constru9をo de 

sentidos 6 anulada. 

Fran9ois e FranGois (1967), em artigo sobre a "ambigidade iing&Istica", 

advertem para o automatismo e simplifica9ao da perspectiva funcionalista e 

alertam para a existencia de "armadilhas do ato serniol6gico". N合  o cuidado de 

n百o confundir ambigidade com alguma obscuridade, embara9o ou hesita9o 

Entre as "armadilhas existentes" est白  o reconhecimento de que a lingua 

no visa sempre a estabelecer uma comunica9言o, eia serve tamb'm para 

no comunicar (Cf. Pecheux, 1975 :93). Acontece, entretanto, que os casos em 

que isso acontece s白o vistos como 'acidentes' de percurso, "desvios" no 

funcionamento do sistema. Donde vem a id白ia, fortemente redutora, de que uma 

lingua poderia afastar (ou pelo menos reduzir significativamente) toda 
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ambigUIdacie. Corno se a exist倉ncia de uma lingua l senね  de ambigidades 

pudesse garantir urna comunica9昏o perfeita I Tanto a claridade extrema, quanto a 

escurid含o completa impedem-nos igualmente de ver.. 

O fato de haver ou n鳶o comunica夢o nきo depende do c6digo, mais ou 

menos adequado, nem da "boa vontade" ou da "competncia'4 dos interiocutores 

Como afirma Marandin (1979 :36), a quest含o est白 6 na depend百ncia das reia96es 

Soc同s que definem o lugar hist6rico dos falantes em urna dada situa9如  

No raciocinio simplista dos funcionalistas, na medida em que a lingua se 

organiza como urn instrumento de comunica 台o,epreferivel estud台-la dentro 

dessa fun鱗o central; e deixar 白  margem aqueles casos em que h白  interferencias 

na von始de do locutor e do receptor de obter comunica9含o satisfat6ria. Al白m 

disso, por essa mesma l6gica, n含o se pode imputar 白  lingua todas as dificuldades 

que nascem no curso da comunica鱗o,urna vez que a atividade linguistica n含o se 

exerce "In vitro". 

A exce9誉o consentida para a "subversきo da lrngua" se d白  com a 

ambigidade po6tica, distinta suficientemente da ambig日idade mani絶stada na 

加quagem curd泊台ria. Uma posic加 como a de 、為kobson, que considera a fun9加  

PU敏C2 urna das 知nぐ6es constitutivas de toda mensagem e a arnblguはade uma 

propnedade infrmnseca, inalien白vel presente nessa mensagem, n含o 6 toler台veI no 

estrito sentido do lingustico, pois dimensiona uma ambig0idade dificitmente 

contro!自vel. Somente o exercicio da fun9きo de comunica9含o permite apreender a 

ambig!dade ling郵stica propriamente dita. Sen白c corre一se o risco de perceber 

amhigcndade por tudo, o que parece basta雌e perigoso. Corn o fugidめ,orn創ー  

ententhdo, o duplo sentido, o jogo de palavras, perde-se o controle das forma96es 

discurs!vas. situa鱗o difcil de aceitar para um linguista conformado a seus 
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canones. 

Conv白m ressaftar ainda que a viso cia lingua enquanto Instrumento revela 

a ausencia compieta de densidade hist6rico-social, o que se deve a pr6pria falta 

de espessura sem含ntica do instrumento 

3・ 3・ A ambig謝dade como''problema UnguistIco4 . 

A ambiguidade lingustica, percebida em condi96es 6 timas de 

comunica鱗o, garante seu car白ter ass師ti co,isolado de contamina96es de ordem 

no-linguistica. Ela se manifesta quando determinado enunciado, uma vez emitido 

e recebido dentro das condiぐ6es previstas, trouxer algum problema de escolha 

1Ina田stica para o receptor, criando urna f]utua9加  entre duas ou mais 

de codifica96es 

P ara- se f '..,., 治iem ambiq誠dade, segurdo FranCois&Fran9ois, devem ser 

considerados os seguintes aspectos 

1'uma tin吋ade dada, 

2 .2 um contexto diferenciador, que obriga a distinguir entre dois sentidos 

cieS5a U川dade. 

3. um outro contexto ou urna aus邑ncia de contexto que impede de fazer 

essa distin声o, sem torn合ーla, no entanto, in自til 
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O exemplo abaixo ajudar白  a perceber esse detalhamento 

(4) eu a encontrei em um caf6. 

(5) sirva-me o caf. 

(6) o caf' es始 cheio de Insetos. 

Temos aqui os tr6s elementos necessrios para a anlise 

1. urn termo caf6 que imp6e uma certa escolha (bebida/lugar) 

II. contextos que permitem a diferencia9ao (4) e (5) 

III. urn contexto que n誉o permite a diferencia9白o (6) 

Haver合  interesse ainda, em fun9百o do papel discriminador dos paradigmas 

gramaticais, em classificar os contextos diferenciadores em lexicais e gramaticais 

Como nesse caso: 

(7) Os oper言rios tomaram a dire9含o da usina, 

que seria Ii do como 

(a) os operarios se dirigiram para a usina, ou 

(b) os oper白rios passaram a comand白-la. 

Aqui, evideritemente, as condi96es de produ9きo 白  que v誉o determinar as 、  

possibilidades de interpreta9きo de cada enunciado 

H白, por fim, mudan9as de contexto gramatical ligadas a mudan9as de papel 

sint白tico, e aqui aparece o clssico exemplo 
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(8) o modo cio iffimigo 

que se desdobra em: 

a) o medo pelo inimigo (X teme o inimigo) e 

b) o medo do inimigo (o inimigo teme X). 

A prop6sito iesse exemplo, Gadet & P白cheur (1981) lembram outro 

(9) o 6 dio dos judeus, 

cuja ambiguidade se limita a uma escolha obrigat6ria: ou bem6 o 6 dio que se 

sente por eles, ou o que eles t白m pelos demais, mas nunca um composto de 

ambos ou o d dio que eles podem ter a si mesmos. (Ibidem :153). Eliminar a 

ambigidade sup6e aceitar a evidencia de que ou bem 6 um, ou bem 6 outro, 

nunca ambos, ou algo completamente distinto 

Na maioria dos casos onde se manifestam problemas de incidencia, a 

ambigidade potencial, do ponto de vista de uma anlise estritamente sinttica, 

no 6 efetiva, lsto porque as probabilidades semanticas determinadas pelo 

contexto permitem, em geral, resolve-las. Como acontece com o enunciado 

abaixo: 

(10) Os frangos est巨o prontos para comer. 

Dependendo das circunst含ncias de sua ocorr百ncia, n百o restar白o duvidas 

sobre os tra9os sint白ticos que devem acompanhar o item lexical que ocupa a 

posi9合o sujeito. Os tra9os inerentes do nome ser百o os mesmos; exceto por uma 

diferen9a: + animado (frangos vivos) ou - animado (frangos cozidos, assados ou 
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ao gosto do regu白s) 

No se pode, portanto, considerar a organiza9ao sinttica como uma s6rie 

de armadilhas. uCeflos embara9os podem se produz叱 mas a sintaxe n者o estando 

sozinha, outros meios7 pros6dicos, sem自nticos podem atenuar suas defici6ncias." 

(F & F, thidem :178) 

Essa regra da "ajuda solid白ria" no domrnio linguistico, onde os diferentes 

sistemas e os diferentes niveis de unIdades se suprem em suas insuficiencias, 

minimiza os problemas de ambiguidade. Fica dificil imaginar uma mensagem 

apresentando uma dificuldade que, por um vi6s ou outro, n百o poderia ser 

resolvido. 

Se antes, no "problema de recep9ao", dependramos da "boa vontade" ou 

"competさncia" dos interlocutores, aqui a dependencia se situa ao nivel do sistema 

lingustico e na aposta da exist白ncia efetiva de uma rede solid白ria que d白  conta 

dos problemas. O sintagma vindo em socorro do paradigma, o sem白ntico se 
) 

fazendo c自mplice do sinttico, ou vice-versa. De novo a tentativa de harmonizar, 

aparar as arestas, p6r ordem na casa... 

3.4. A ambigoidade como "estrat6gia discursiva". 

Os fundamentos dessa concep9ao divergem das perspectivas que vimos 

analisando. Aqui a ambigidade deixa de ser "acidente" para ser "inerente" a todo 

discurso. Longe de ser apenas urn procedimento estilstico inef白vel, ela se torna 
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fonte de estrategia discursiva e elemento constitutivo de poder 

Quem exp6e esses fundamentos e os defende convictamente, mostrando- 

os atrav白s de urna vis誉o diacr6nica, 白  Haroche, que j白  referimos na se9o 

oportuna. Agora, por6m, nos interessa cit-la por outro artigo, onde analisa as 

rela96es entre gram自tica, Implicito e ambiguidade empenhando-se em explicar 

as causas e formas "da expulso da ambiguidade do seio da gramtica" 

(Haroche, i975' 

O ponto de partida6 o problema do Implcito (mais especialmente a 

elipse) e a atitude restritiva dos gram含ticos frente 台  questきo. Os gram白ticos 

trabalham com os enunciados gramaticalmente corretos, ou seja, aqueles 

considerados, por defini9o, como compreensveis, logo, explicitos e completos 

Ocorre que um enunciado no6 ,6 de certo modo, jamais completo, pois6 sempre 

suscetIvel de ser completado por toda uma s6rie de complementos ou 

proposic6es. Precisamente dessa possibilidade em aberto existente no enunciado 

白 que vai surgir a ambigidade 

Interessa observar que nesse processo de complementa9呑o que 

acompanha a compreenso reside um paradoxo: o complemento, ao mesmo 

tempo que permite exprimir uma maior precis誉o, carrega tamb白m um elemento de 

ambigidade fundamental. O efeito de explicitude, de completude,6 uma 

evidencia ideol6gica que, no empenho de mostrar transparencia, acaba 

encobrindo zonas cuja nitidez fica comprometida Funciona de modo similar a um 

processo que quanto mais procura determinar mais indetermina. Ou poderIamos 

dizer ainda: "a lngua ao se mostrar, esconde" 

Um paradoxo semelhante, em outra realidade, foi observado por M. Onice 



71 

Payer (1992), ao comentar o efeito de relativiza鱗o (indetermina夢o) do discurso 

do lavrador. Ao suprimir os determinativos de sua fala (lavrador), o efeito de 

indetermina9豆o do discurso se dilui e a contesta9昏o se torna direta, determinada 

"N含o, eu (s6) t6 dizendo que (aquele) lado (ii) a gente (mais) conhece" 

Sobre isso, afirma a autora ・  

Isto mostra como os "determinativos 二 lidas geralmente corno 
especflcadores no dom加b das marcas formais dai加gim, servem 
dIndetermina9Jo no domnio do discurso“中 5刀  

Esta zona de indetermina弾o que 6 especialmente vasta no Portugu白s 

Brasileiro tem sido examinada com alguma reserva, sendo posta 白  margem, na 

maioria das vezes, e tida como 9zona de perigo". 

A Gramtica Escolar, no papel de guardi da lrngua, vai investir-se na 

tarefa de garantir a compreens含o. Para isso (e por isso) fecha os espa9os que, 

supostamente, impliquem lacunas e que representem possiveis zonas de 

incerteza, de perturba9合o. Tudo o que possa slgnficar indetermina9蒼o e 

ambigidade dever白  ser banido 

（・ノ a gram台tica 6 uma institui9ざo sodIat destinada a refletir e 
assegurar a coes者o de uma forma夢o social, e aInda, a permitir a 

reprodu9do atrav6s do aparelho escolar da estrutura existente na 

socIedade, ou seja, as rela96es de produ9白o. (Haroche, 1975:229) 

E assim, essa gram白tica tenta reduzir ou suprimir a ambigidade, 

subordinando a "norma gramat;cal" 白  "norma' tica“ ○ postulado da 争ureza de 

inten96es" sustenta o funcionamento gramatical e torna-se urna idia essencial. 

A perfeiね hiunivocidade entre idias claras e completas e frases que as 
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exprimem (ideal de clareza e completude ligado por efeito inverso 合  ambigidade) 

insere-se no quadro de uma vis含o idealizada de sociedade, composta de 

interlocutores ideais que convivem harmoniosamente. A ordem social 白  garantida 

pela lingua (atrav白s da gram白tica), enquanto elemento est白vel e conservador 

Desse modo, identidade de inten96es e homogeneidade de representa96es 

passam a ser consideradas como pressupostos das rela96es sociais 

A tese sustentada pela concep9谷o de ambigoidade ucomo estratgia 

discursiva" fundamenta-se na exist6ncia de conflitos, tanto pslquicos, quanto 

sociais, que s含o expressos por uma indetermina9白o latente. Tais conflitos 

persistem e resistem, apesar das tentativas da gram白tica em elimin白-los. O 

conhecimento e a manipula9誉o dessas indetermina96es e ambigidades 

constituem-se em uma forma de poder que, evidentemente, n含o e de acesso 

gera!. 

A pr白tica da ambigidade, como uma pratica discursiva, sup6e uma 

atividade transformadora, cujos efeitos v言o se exercer nas rela96es sociais 

mediadas pela lingua. As margens de d自vidas, de indefini9百o s昏o constitutivas da 

atividade do falante e podem ser vistas corno "formas de resist6ncia", por 

exemplo, quando o sujeito "usa malt' sua lrngua, ou quando a compreende 

"equ.vocadamente". A prop6sito disso, P6cheux (1982a :17) faIa em "pontos de 

resistncia e de revolta que se incubam sob a domina戸o Ideol6gica" 

Essa concep嚇o de ambigidade deixa entrever uma teoria que nきo se 

!irnita aos 9 riterios sintticos e sem合nticos. ainda que n含o os descarte, e que abre 

um lugar preponderante 自  s determina96es hist6ricas e 白  posi9巨o do sujeito 

Sujeito este que vai interpretar sentidos em certa direc蒼o, direao (es(a) 

determinada pela re/a戸o da linguagem corn a hist6ria, em seus mecanIsmos 
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4. As fronteiras da ambiguidade. 

O termo "fronteiras" pode ser associado a um c6digo visual, como "linha do 

horizonte"; lugar onde o c白u e a terra se encontram suavemente, como num beo 

Esta lembranGa se tem algo de potica (e pouco apropriada ao contexto) tem 

algo tamb白m de conveniente como recurso de explicita9o de uma met白fora 

Senきo vejamos: as fronteiras representam o limite, a extremidade; elas 

indicam o fim, mas tamb白m o come9o; assim como separam, elas aproximam. 1-l 

sempre uma zona de tensao inscrita na 白  rea, zona de encontro que traz um 

conflito, uma duaUdade Insita 会  significa9百o da palavra 

Portanto, n首o se pode pretender demarcar contornos nitidos entre os pares 

conceituais que se vai analisar, uma vez que os territ6rios se interpenetram, se 

confundem, se indistinguem muitas vezes. Esta situaGao, evidentemente, n誉o 白  

confort白vel para o Unguista, habituado a segmentar seu material de trabalho, 

valendo-se de categorias precisas e bem distintas 

J白  na AD este exercIcio constante dos limites a leva a explicitar suas 

fronteiras, mas sem recorrer a divis6es estanques, como sujeitolobjeto, 
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interioridade/exterioridade, primitivo/derivado e por ai mais. Esta posi9呑o te6rica 

frente aos limites faz parte da pr6pria pr白tica de an白lise na interpreta9含o dos 

fatos. 

Pois 6 justamente esse car台ter fugidio que vai interessar na reflexo 

discursiva que se quer dar ao tema da ambigoidade. A ambigOidade, quando se 

manifesta e 6 percebida, ela 6 sempre reveladora e tem a ver diretamente com o 

modo de ser da lingua. A Anlise de Discurso que elege os sentidos como 

mat白ria-prima de investiga9昏o tem muito a explorar nesse reduto em que o 

sentido est白  constantemente em perigo, na divisa entre o sentido e o n昏o-sentido, 

entre a clareza e a obscuridade, entre o necess白rio e a falta, entre a unidade e a 

multiplicidade. 

4.1. Ambiguidade e Duplo Sentido. 

A.Gr白siflon (1988) considera essencial distinguir as duas noc6es e aponta 

argumentos consistentes, O ponto de divergencia situa-se no papel que a Lngua ,e 

o Sujeito desempenham em cada caso. A ambiguidade est白  inscrita no conjunto 

heterogeneo de regularidades que 6 a Lingua e. existe independente do sujeito 

falante. J合  o duplo sentido n含o se encontra inscrito na ordem da lrngua e n含o 

existe desvincuiado do sujeito. Enquanto na ambiguidade se lida com 

UNI VERSIDADE FEDERALDO RIO GR A舶‘66§吐  
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でonfiguraC6es de l(ngua", no duplo sentido se est台  frente a "forma96es 

thscursivas". 

Esta questo, contudo, n含o 白  simples nem se resolve com urna distribui9o 

isorn6rfica harmoniosa entre os dois campos cor,ceituais. Gr6s川on, aIはS,adverte 

para isso,lembrando que a lingua interv白ml em certa medida,nos casos de duplo 

sentido! como tamb6m nas ambigidades !eical ou slnt白tica, nos jogos de 

palavras, etc. Seria oportuno aqui, pelo que se viu,fazer intervir urna distin恒o 

formulada por Orlandi やr讐a abstra鱗/forma material. A primeira, de que se 

ocupa a lingUistica ' a segundal objeto priorit白rio da AD 

Ano嚇o de forma material evita que se oponha simplesmente Lingua e 

αscurso, como costuma ocorrer na Ung頭stica corn a dicotomia Llngua e Fala.A 

forma material considera Lingua e Discurso n首o como par opositivol e s!m corno 

par mutuamente constitutivo, do qual fazem partel simult含nea e integralmente,o 

lingustico e a hist6rico. Da; a distin鱗o proposta par Orlandi (1993b:9) entre 

forma abstrata (corn sua riansparencia e eteitos de titeralidade) e a forma 

materlal (corn sua opacidade e seus equivocas) 

Por essa perspectiva, ao se distinguir ambigidade/duplo sentido n含o se 

pode usar como crit'rio a inscri9含o da lngua num caso e a inscric吾o do discurso 

no outro,Em se tratando da ordem do discurso,materialidade linguistica e 

lli盛Once vem juntas, ;ncoepoladas. Donde a autonom;a relativa da lingua 
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Quanto ao sujeito, o outro elemento distintivo entre as duas no96es, sua 

Interfer6ncia e bem mais visIvel e marcada. Quando se diz que ambigidade 白  da 

ordem da lrngua, evidentemente se est白  excluindo o sujeito, por essa 6 tica 

Ung加stica estrita. Da mesma formaI se o duplo sentido ror do domrnio discursivo 

。 sujeito inevitavelmente te階 que se fazer prese蹴e, posto que n谷o existe discurso 

sem sujeito. 

Gr心s川on especifica e caracteriza o sujeito ao qual ela se refere: un者o o 

senhor absoluto1 dono da situa9d o, com seu cort可o de inten96es, de estrat6gias 

e de manいu/a9う  es, mas o suje/lo ass町citado d ordem do simb6lico e 

atravessado de desejos''(ibidem l8) 

Nesse ponto da thscuss含o, a autora introdw, com propriedade, urn novo 

termo para operar na thstin9台o. Trata-se de 'ialangue" (ou'' aUnguaH), termo de 

Lacan. emprestado a M加er, que始 se opor a'langue" (ou ・lIngua'4) 

A primeira no姫o (a alingua) vai designar o que e manifestado pelo duplo 

sentido: a segunda, (a Unqua) designa o que 6 manifestado pela ambiguidade 

A caracteriza嚇o do duplo sentido costuma ser reservada para os casos 

em que h台  uma conjun9きo absoluta de duas signific的6es, conjun9含o total, 

smui拾flea e n言o-red吐ivel 

○ exemp拍  C浴sslco em franc6s 6 o de um enunciado atribuido em tom de 

かague a Napole吾o 川．  

(11>C'ent l e premier vol dc raiaie. 
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Em franc倉s a palavra "VOl" registra uma hornonirnia entre 

(1) "erivor', v6o, e 

(2) "rapt", roubo. 

鵬o 6 o caso・  p 0けanto, de uma d周Un姫o entre as duas significac6es,mas 

sim, de uma conjunco absoluta. O sentido repousa sobre o fato estrutural que a 

base le累cal "vol" recobre, ou seja, uma homonimia 

A conunco6 dita total, porque se op6e 含  conjun嚇o parcial que rege a 

significac加 de compostos como "cinza-azulado", "agridoce", ・saia-calca" e que 

sup6e a corijurl頭o de uma parte de A com uma parte de B 

Eia 6 dita sirnul盤flea, porque interdita toda hierarquia interna ou 

sucessividacje ordenada. Tanto se pode dizer A e B ou B e A. O enunciado (11) s6 

atinge seu objetivo se o interpretarmos como urn ato de dupla predica購o 

- Ciest Ic premier rapt commis par Nih 

一 C'est ie premier envol de ra回e,rol des olseaux (e imaaem metaf6rica de 

N ． 川）  

A conjun9百o 白  dita nきo-redutivel, porque no existe modo algum de reduzir 

o duplo a uml porque toda disjun師o esth exclurda 

Em portugu邑s, enunciados corn duplo sentido costumam ser empregados 

corn efic自cia na propaganda publicitria e na i mprensa em geral, sobretudo na 

chamada de algumas manchetes, Eis alguns exemplos colhidos ao acaso em 
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jornais de S含o Paulo e Porto Alegre 

(12) LIgue-se! A Economia est por um fio. 

Telefone 6 um 6 timo investimento. 

Neste enunciado, a palavra-chave "ligue-se" d台  o tom da chamada, 

propositadamente dロbia: 

(1) ligue-se - de ficar atento, esperto, em estado de vigilncia e 

(2) ligue-se - de ficar ligado atrav6s do aparelho, usando a linha telef6nica 

para efetivar essa iiga9含o. 

A frase seguinte do anロncio reitera e consolida o duplo sentido dominante: "A 

Economia est台  por um fio". "Fio", nesta constru9百o cristalizada "estar por um fio", 

aciona simultaneamerite dois sentidos: 

(1) o de correr perigo, aguardar um desfecho iminente; e 

(2) o de estar em rela9白o, com efic含cia e harmonia, ao neg6cio em foco, ao 

produto a ser oferecido ー  "o telefone como 6 timo investimento". 

Aqui n百o h白  disjun9百o entre um sentido ou outro; o sentido se constr6i 半  

sobre a id6ia do duplo, sobre o jogo de possibilidades existentes entre um e outro 

sentido. 

Desse modo, "ligar-se" pressup6e 

(1) estar ligado ao neg6cio proposto e 



so 

(2) estar 嶋ado no telefone e atrav白s dele 

Assim tamb6m "a Economia est白  por um fio" subentende 

(1)6 um neg6cio srio onde n誉o se podem cometer enganos, pois corre-se 

algum risco e 

(2) um bom neg6cio est白  associado ao telefone, representado lexicalmente 

no texto pelo' *fio'' 

(13) ...algumas maneiras de causar boa Impress豆o sem gastar muito.. 

0mpressoras da Compuserv) 

O produto em oferta s言o m自quinas impressoras oferecidas por certa 

或s加buidora de produtos de inform白tica. 

A palavra impress巨o 6 o foco da duplicidade de sentido devido 白  sua 

pr6pria estrutura m6rfico-sem含ntica que pode estar relacionadaa 

(I)"no9含o vaga'' e 

(2) base verbal lmprimir" 

N百o existe conex谷o semntica entre os significados da palavra Impress含o e o uso 

Que sua estrutura morfol6gica deixa entrever. Como existe, por exemplo, em 

、endedor'' ー  forma inteiramente regular, a pa州「 da constru9含o de sua base 

vend(e). acrescida do sufixo agentivo -dor 
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Os dois significados do sintagma "causar boa impressao" s含o acionados 

conjuntamente 

(1) o de impressionar positivamente e 

(2) o de resultar numa impress含o de qualidade 

E a Compuserv tem "algumas maneiras" para produzir esse duplo efeito e "sem 

gastar muito". 

Poderiamos ir mals alm na distinao ambig(lidade/duplo sentido, mas 

(parafrasearicio Gr6sillon) as palavras me faltam. (duplo sentido?) 

4・ 2. Ambigidade e Vaguidade. 

A prtica da ambigOidade pode ser entendida como um jogo damle llngua 

que p6e em funcionamento mecanismos de indetermina9ao em graus variveis. E 

nesse espaぐo bastante fluido que alguns te6ricos pretendem, como regra geral, 

distinguir a falta de informa9百o, ou falta de especifica9百o, ou o car白ter de 

vaguidade, da no9白o mais antiga e consagrada de ambigidade 
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A distin9きo entre senten9as ambiguas e senten9as vagas ocupou 

especialmente os gerativistas no final das anos 60. Para eles os casos indicando a 

diferen9a, al白m de abundantes, eram suficientemente claros, transparentes 

mesmo, na sua especificidade. Esses casos de ambigoidade em oposi頭o ao 

vago revestiram-se de import含ncia heuristica, pois condicionam o modo de 

representa9含o sint白tico-semntica subjacente (desdobrado para a ambigoidade, 

ロnico para o vago), donde as diversas tentativas de elabora鱗o de testes visando 

含 demarca頭o de fronteiras. 

Vamos trazer para anlise um artigo de George Lakoff (1970）一 ”A Note on 

Vagueness and Ambiguity" ー  no qual ele apresenta alguns "testes" (bem a gosto 

dos sintaticistas) que tornam precisos os limites entre os dois termos. Infelizmente, 

alguns dos exemplos s6 funcionam em ingl6s. Por isso, ser各o mantidos nesta 

lingua, acrescidos da tradu姫o para o portugu6s. Em alguns casos, a explica9o 

serve para ambas as lInguas. Vamos, ento, conferir o aparato montado por 

La ko什  

Ambig川dade 

(14) Selrna likes visiting relatives. 

Selma gosta de visitar os parentes 

(15) Harry was disturbed by the shooting of the hunters. 

H. foi perturbado pelo tiro dos ca9adores 

(16) The chickens are ready to eat. 

Os frangos esto prontas para comer 
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Vagu idade 

(17) Harry kicked Sam. 

H. chutou Sam. 

(18) Sam bought a lamp. 

S. comprou urna lanterna. 

(19) Max left for Rome. 

Mpa贈u para Roma 

Para Lakoff, (14) ー  (16) s百o "auto-evidentes", ou seja, so casos evidentes 

de ambigidade por si mesmos. Suponho que isso signifique que as interpreta96es 

que tais enunciados possam receber estejam todas contidas e circunscritas na 

estrutura da lingua, n呑o h白  falta de informa9o 

J白  os casos (17) - (18) n百o teriam o mesmo efeito de auto-evid6ncia, pois 

h白  informa96es deixadas vagas. Em (17), HarrV poderia ter chutado Sam com o 

p白  esquerdo, ou corn o direito, ficando vago com qual (Se bem que para Sam isso 

nきo deva importar muito!). Em (18), Sam poderia ter comprado a lanterna por 5 

d6lares, ou por 100 d6lares, a quantia exata 6 deixada vaga (se bem que aqui isso 

deve interessar bastante a Sam!). Em (19), Max partiu para Roma de um 

determinado lugar onde ele estava. Se Londres, Cingapura ou Campinas n昏o se 

sabe, pois o lugar de partida fica vago. 
, 

A primeira impressきo que fica dessa descri9百o e que ela aparece como 

algo irreal, um jogo de faz-de-conta, to artificial quanto ilus6rio. Afinal, a lingua 
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no 呑  isso, n含o existe esse ideal de explicitude, de ギ  completude... A n含o ser no 

desejo de alguns linguistas que sonham em purific白-la, em mant百-la controlada, 

submetida a testes. 

Pois 6 justamente um teste que Lakoff vai propor para distinguir 

ambigidade de vaguidade nos "clear cases" mencionados antes. A argumenta9百o 

6a seguinte: 

(1")S. likes visiting relatives and so does Sam 

S. gosta de visitar os parentes e Sam tarrib6m. (este exemplo s6 funciona 

em ingls> 

(2") N. was disturbed by the shooting of the hunters and so was Al 

(3") The chickens are ready to eat and so are the children. 

Estas senten9as seriam ambiguas de dois modos, e n百o de quatro modos 

Por exemplo, (1") pode significar 

S. likes going to visit relatives and Sam also likes going to visit relatives ou 

S. likes relatives who are visiting and Sam also likes relatives who are 

visiting 

O ponto de duhiedade, em ingls, recai sobre "visiting relatives" qie tanto 

pode ser o verbo em sua forma -ing (infinitivo precedido de preposi o), quanto o 

adjetivo derivado do verbo. Dar as duas possibilidades: X gosta de visitar 

parentes, ou X gosta dos parentes visitantes 
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Conforme o teste, (1v) nきo poderia significar 

S. likes going to visit relatives and Sam likes relatives who are visiting, ou 

S. likes relatives who are visiting and Sam likes going to visit relatives 

A justificativa 6 a de que a operac含o da regra de apagamento do VP 

(sintagma verbal) requer uma identidade da estrutura subjacente, e n豆o da 

estrutura superficial. De modo similar, (2") e (3") so ambIguas apenas de dois 

modos, O mesmo significado d requerido 白  esquerda do periodo, bem como 白  
d reita 一  

Quanto 白  s senten9as vagas, como era de esperar, funcionam 

diferentemente em tais construc6es 

(4") Harry kicked Sam and so did Pete. 

(5") Sam bought a lamp and so did Sandra 

(6')Max left for R orne and so did Henry 

Em (4"), se H. chutou Sam com o p白  esquerdo, por hip6tese, isso n含o 

implica que Pete tamb白m o tenha chutado com o mesmo p6.6 Se Sam pagou 5 

d6lares pela lanterna mencionada em (5"), n百o significa que Sandra tenha pago o 

mesmo preco. Tampouco (6") requer que Max e Henry partissem do mesmo lugar 

Em suma, nesses exemplos a vaguidade a esquerda da senten9a 6 '6 independente 

da vaguidade que ocorre 白  direita 
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Como se ve, o teste 白  bastante simples e previsvel. Para comprovar sua 

efic白cia Lakoff apresenta alguns exemplos n呑o t呑o claros como os anteriores) e 

que por isso mesmo poderiam "perturbar" uma classifica9含o distintiva. Vou citar 

apenas um exemplo, por ser suficiente e para poupar meu leitor. 

(20) John cut his arm with a knife. 

J. cortou seu bra9o com uma faca 

Aqui,6 possivel analisar a estrutura como se J. estivesse usando a faca 

para descascar batatas e, acidentalmente, tivesse cortado seu braco; ou J 

poderia ter usado o instrumento para, intencionalmente, cortar seu bra9o 

Segundo Lakoff aponta, tal senten9a poderia ser tida como vaga (com respeito 白  

inten弾o do sujeito), mas n百o amb「gua. S6 que isso viria em desacordo com os 

resultados do teste j白  discutido. 亡  providenciada, enL昏o, uma "convers百o" da 

senten9a ao teste, para que se chegue a uma classifica9含o adequada 

(7") J. cut his arm with a knife and so did Harry 

Neste caso podem estar presentes dois cortes propositais ou meramente 

acidentais. Mas (7") n含o poderia significar, segundo a l6gica do teste de Lakoff, 

que J. acidentalmente feriu seu bra9o e Harry propositadamente cortou-se. Ou os 

dois est含o juntos na inten9昏o, ou juntos no acaso. Sendo assim, se o teste6 

preciso e funciona de fato, o caso (7") ◇  o de uma sentenca ambigua, e n巷o vaga 

O que refor9a a teoria de outros sintaticistas de que todo verbo deva ser 

morfologicarnente marcado como VOIItIVO ou n含o-volitvo. 
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Para se falar da distin鱗o ambiguidade/vaguidade, utilizou-se um crit6rio 

gramatical que circulou com alguma repercusso na sua 6 poca e que procurava 

tornar mais limpidos e objetivos limites que, por natureza, n谷o se prestam para 

isso. E dificil comparar fatos lingursticos que so de planos diferentes, como j白  
ocorreu na se9含o anterior com o par ambiguidadelduplo sentido. E mais difrcil 

ainda quando se faz intervir apenas a lrngua, como se estivesse dissociada do 

sujeito e da situa鱗o 

Uma distin9含o que costuma ser percebida 百  a de que a falta de 

especifica9o pode ser volunt台ria, a crit6rio do sujeito e de suas convenincias, ao 

passo que a ambiguidade pode ser inconsciente, o sujeito n昏o se apercebe dela 

No caso de uma frase como: 

(21}O paciente deixou o quarto em boas condi96es. 

A falta de especifica9o permite o jogo com e sobre a llngua. A 

ambiguidade aqui 白  uma abertura para o mal-entendido, para o inconsciente, para 

a brincadeira. Afinal, "as boas condi96es" referem-se ao paciente ou ao quarto? 

Respostas em aberto... 

A distin9含o ambiguidade/vaguidade 6 mais uma fronteira da lngua de difrcil 

demarca9百o. Nem por isso se deve incorrer em generaliza96es que tratem um 

termo pelo outro. E sempre bom considerar que nem toda vaguidade implica 

ambiguidade 

Importa ter presente que os sujeitos n誉o detem a chave da "morada da 

lrngua"; os sentidos nきo s含o atribuidos por eles, nem pertencem unilateralmente 含  
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lingua. Os sentidos s谷o produto de uma constru9台o Unguistca e hist6rica, que 

passa por um processo social no qual os sujeitos determinam e s谷o determinados. 

A inscriG百o dos sujeitos e das condi96es de enuncia9谷o no pr6prio sistema 

se deve a essa dimens昏o aberta da linguagem que explica a possibilidade de 

fen6menos como a ambigidade e a par白frase 

4.3. Ambigidade e Ambival6ncia. 

De alguma forma,a linguistica,e mais especificarnente a gram白tica 

gerativa, tratou de submeter a ambigoidade a sua ordem, buscando enquadrar o 

fen6meno aos niveis conhecidos de descri9含o e explica9白o. O termo e concebido 

coEn ',) '.t.cIitnjC ねnto na linguagem corrente l quanto na linguagem mais 

especiahzada. Um enunciado ambiguo dissimula sob a apar6ncia de unicidade 

duas ou mais significa96es. Normalmente, corno se viu em se96es anteriores, 

funciona no enunciado uma disjun9含o, absoluta ou relativa. 

A ambtgidade, no modo como a lingUistica a define, passa a ser um 

"problema a resolver". A sua antrtese~ a aus色ncia de ambigidade - n百o tem um 

nome especifico, mas pode ser relacionada 合  univocidade. E assim se fecham os 

dois pOlos de toda reflex含o sobre a sign.fica弾◇  os um lado,a uffivocidade da 
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linguagem, garantia da comunicaG含o interpessoal, de outro, a ambiguidade 

fundamental da linguagem, avessa 白  concep9含o de uma unidade ilus6ria 

Pierre Le Goffic (1982) 白  quem descreve esse quadro, que acabamos de 

tra9ar. Segundo ele, esses dois p6los, verdadeiros mitos, seriam a tese e a 

antitese, aos quais uma teoria da ambival6ncia, suficientemente elaborada, 

forneceria a srntese dial6tica. 

E assim vemos introduzida na discuss否o a noG昏o de ambival6ncla, termo 

origin台rio da psicanlise e que nao costuma circular na Hng輔stica. O artigo de Le 

Goffic pretende justamente mostrar a conveni6ncia de trabalhar com o termo, no 

lugar da ambigidade, ou ent百o, alargar e aprofundar a problem含tica, 

incorporando o termo a linguistica 

Na Psicanlise, Freud trata do termo em "Totem et Tabouu, dedicando-lhe 

um caprtulo 'te totem et l'amhivalence des sentiments". A ambival邑ncia dentro 

dessa 6 tica 白  a presen9a simultnea de dois componentes de sentidos contr白rios; 

seu domInio de elei 昏o e o dominio dos sentimentos, das atitudes. Freud d台  como 

exemplo as rela96es entre genro e sogra, para ilustrar a mistura de elementos 

afetuosos e hostis. Le Goffic destaca que a utiliza9呑o que Freud faz do termo 

ambival6ncIa marca uma contradi9昏o cujo foco est白  nos sujeitos, e cuja origem 

reside num dualismo antagonista das puls6es. No concernente 白  linguagem, a 

rela9含o se daria duplamente (Le Goftic,1982:87) 

a) na medida em que o sujeito pode transferir a amblvalencia sobre uma 

palavra, sobre um objeto (of. o objeto tabu) ou uma representa弾o; 
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b) na medida em que a ambiva6ncia do sujeito vai se exprimir atrav6s de 

sua Unguagern, ou se revelar白  a quem sabe interpretar 

A refer己ncia 白  Psicanlise serve para situar o terreno onde o termo come9a 

a ser trabalhado e que se mostrou f6rtil e produtivo, dando frutos at6 hoje 

Evidentemente o interesse nosso n蒼o6 (e tampouco de Le Goffic, que levanta a 

questきo) o de permanecer nesse campo, mas procurar examinar o funcionamento 

ambivalente em lingurstica. E comprovar, se possivel, se a lingurstica sai 

favorecida em utilizar a no弾o. 

A. Culioli um dos pioneiros a relacionar ambivalncia e linguagem. E dele 

a introdu9各o do termo "operador ambivalente", (Culioli, 1973), em artigo em que 

analisa algumas contradi96es em linguistica. Seu percurso, contudo, 

excessivamente voltado para aspectos formais restringlu o acesso e a ades昏o de 

muitos seguidores, apesar do prest「gio e reconhecimento de que desfruta no 

meio. 

Pierre Le Goffic, que escreveu uma tese sobre" AmbiguIt6 linguistique et 

Activit6 du Langage"(198り,sentiu a necessidade de Inc面r a ambivalncia nos 

seus estudos. Para isso ele pega toda uma s6rie de casos onde uma oposic巷o 

(sinttica ou semantica) entre A e B se resolve de outro modo que pela nega9o 

de um dos dois termos. Os dados ser呑o divididos em dois grupos, conforme o 

modo corno resolvem uma oposi 谷o entre A e B: 

1. A e B: h白  composi9きo (de v台rios modos possIveis) entre A e B 

2.(A~ 6)~ C: h白  a ambiguidade da ambigidade, dロvida sobre a oposic蒼o 

A/B. 
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A composi9言o entre A e B se faria de diferentes modos: 

ー  a totalidade de A + a totalidade de B:6 o duplo sentido; 

ー  um produto misto; 

- um produto intermedi白rio 

Gresillori (1988),que j白  vimos ao falar sobre "duplo sentido", diverge da 

classifica頭o que Le Goffic faz dos casos de "ambivalencia". Para ela, onde ele 

diz "nem A nem B, mas C", misto de A e B, ou "neth A nem B, mas C", 

intermedirio entre A e B, o que temos e um caso de "disjun9百o relativa"; e 

quando ele diz "nem A nem B, mas C", equivalente a A e B simultaneamente, n含o 

se trata nem de ambigidade, nem de ambivalncia, mas de "duplo sentido" 

A discuss昏o n百o parece ser relevante. O que fica evidenciado 6 que a 

lingua tem seus mecanismos de resist6ncia. Sua n蒼o-transpar白ncia dificulta 

enquadramentos categ6ricos e a informa9吾o, muitas vezes, sai truncada, confusa, 

no-univoca. Assim, 白  um tanto dificil esperar que uma oposi9きo entre A e B 

possa se resolver sempre pelo esquema A e/ou B. 

P. Seriot (1985), a respeito disso, lembra que a ambigoidade de 

interpreta9含o de uma estrutura encadeada n含o reclama necessariamente uma 

resolu9豆o 白  nica, excluindo as outras. As diferentes variantes de interpreta頭o 

podem coexistir tanto na recep9含o, como na emiss含o. E por essa raz含o que ele 

vai preferir tamb白m falar em ambival6ncia, ao inv白s de ambiguidade 
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Os exemplos, em portugu6s, existem e costumam freqoentar livros e 

algumas aulas de gram白tica, servindo como exerccios de interpreta9百o: 

・ク  Uma enfermeira com urna velhinha apareceu que tossia muito 

ー  ?Chegou uma mo9a corn uma crianca que usa chap白u. 

ー  ?Tragc esta cadelinha para sua irmき  que tern as orelhas cortadas. 

H白  outro ponto que costuma gerar controv白rsias: a existencia ou n百o de 

ambigidade em certos tipos de frase. O exemplo apontado por Le Goffic 呑  o 

enunciado Paulo apreciou a critica de Jakobson. 

A primeira an白lise (duas interpretaC6es - duas estruturas) considera o 

enunciado ambIguo. Tanto pode ser: 

(1) "Paulo apreciou (Jakobson criticar X)", quanto 

(2) "Paulo apreciou (X criticar Jakobsony'. 

A ambigidade 白  tida corno "dualidade", "duplicidade interna" a ser resolvida 

A segunda anlise (uma estrutura - uma significa9誉o lingustica) n百o 

reconhece o enunciado como amb「guo, apenas como indeterminado. No piano da 

descri 誉o lingustica, 6 atribuida uma significa鱗o indeterminada, mas n各o 

ambigua, do tipo "Paulo apreciou a critica que tem a ver com Jakobson". No piano 

do discurso, esta significa鱗o indeterminada pode ser especificada facilmente 

pelas condi96es de produ9誉o envolvidas. S6 que, nesse caso, segundo Le Goffic 

(ihidem:iOO), o limite j白  n首o concerne mais 白  lingu「stica. Sua proposta para sair 
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do impasse (urn verdadeiro "dilogo de surdos" entre as duas anlises)' a de 

procurar ultrapassar a oposic百o entre os dois lados. A argumenta9誉o 6 

interessante: afinal, o problema de um sintagma como a crtica de Jakobson no 

白 justamente o n谷o saber se devemos tom -lo como amb「guo ou n呑o? O "fato" na 

sua ess6ncia n首o 白  a pr6pria hesita9議o, essa possibilidade de divergencias? 

Nesse caso, sendo afirmativas as respostas, ele se sente autorizado a falar de 

"amhival6ncia", a prop6sito do enunciado, O duplo aspecto (ser e n呑o ser 

ambiguo) passa despercebido dos falantes e n谷o costuma ser explorado pelos 

HngQ;stas. A ambival6ncla 6 aqui a ambiguidade da ambiguidade e afeta boa 

parte do sistema linguistico 

Ao procurar mostrar a vantagem de se considerar certos problemas 

clssicos da ambigidade, pela 6 tica de um funcionamento ambivalente da 

linguagem, se busca valorizdr um funcionamento que brinca com o principio de 

contradi9含o, que joga com oposi96es e que chega a conciliar os termos 

E o que me parece relevante nesse enfoque 6 a constatac自o de que, ao 

contr自rio da ambigidade, a ambivalncia leva 白  n谷o-separa9呑o da Lrngua e 

Discurso. Por ai se abre a possibilidade de unificar, como quer Le Goffic, a 

constru9含o da significaG百o: "do semantismo da frase ao do texto". 

~・’ 
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5・ Ambigaidade: um可uste de contas 

"Nnca faltam os bons espIritos se dando por miss百o livrar os 
discursos de suas ambig"idades, atravs de um tipo de 
"terap'utica da lingua gem" 如e fixar, enfim, o sentido 
legItimo das palavras, das express6es e dos enunciados." 
(P6cheux 1982b :41) 

Se fize十mos um esforGo de retomada do que se viu at6 agora englobado, a 

grosso modo,sob o nome de ambiguidade, ser白  possrvel discernir duas grandes 

te rid色  n ci as 

(1) de um lado a que aparece formulada com tanto esprrito e ironia na 

ep「grafe acima, e que se expressa dentro de um mundo l6gico reduzido, cujos 

limites n百o admitem lendas, brechas ou rachaduras; 

(2) de outro lado, uma tend6ncia que admite "surpreender a linguagem", 

(des)construir os sdntidos, perturbar a ordem do sistema e driblar suas regras 
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A primeira tend6ncia tem sido, ao longo dos tempos, majoritariamente mais 

forte e prestigiosa, at6 porque conta com o aparelho poltico e institucional a 



95 

garantir a primazia da h r1gua como "a senhora do castelo ・ Contudo j台  se 

apontam mudancas nesse quadro estabelecido. Elas come9am a recolocar em 

causa o primadoda propos瞬o l6gica e a trazer para dentro do estudo da lingua 
os fatos deixados 台  margem, por indesej合veis. problem白ticos, 和gidios... A 

pesquisa linguistica estaria assim, como diz P白cheux (1988:50), come9ando a se 

descolar daobsess加 da ambiguidade (entendida com引6gica do "ou.. .ou')para 

abordar o pr6prio da lingua atrav6s do papel do equivoco, da elipse, da falta 

伯rifo meu) 

Na express加 de Barmes 一 ‘richer危 lEingue~que Gadet (1981)Ve ftum o 

como trtulo de um artigo, est呑  contida essa possibilidade que a lingua comporta, 

como espa9o de jogo. Muda a posi9呑o da lingua por esse novo vi6s: deixa de ser 

a juiza severa e implac合vel que n加 admite fransgress6es no cumprimento do 

醗ual Gadet radicaliza os e廷remos de cada lado, descrevend。ー。S como Um 

entremeIo que vai da'‘面ragem de uma lingua sem regras" ao”ねritasma de、urna 
lingua regrada de maneira est合vel e categ6rica". (lbidem l24) 

○ importante a real9ar nesse balanco 合  。  papei representado pela 

ambigidade (e peso equivoco) dentro da mudanGa de perspectiva que nos 

irl撫ressa enfatizar. E aqui o termo equivoco assume uma relev含ncia decisiva 

Vale a pena retomar as palavras de P己cheux (1988): nOtam-se tendencias 

recentes na linguIstica de urn descoia'mento "obsessivo" da ambiguidade para 

abordar'‘。 que 6 prbprio do lingua 、  , atrav6s do り  OpCi do equivoco 
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○ termo ambIgldade est台  ligado intimamente a um en旬que e tratamento 

estritamente lingu「sticos, corporificados sobremaneira na gram白tica gerativa 

transformacional. Portanto, a sua men9含o j白  aciona uma concep9含o de lIngua que 

vai trabalhar no sentido de "resolver'I a ambigidade, "suprimi-la", "explic白-la". E a 

tal conduta "terapeutica", referida l no inicio. 

O equivoco da lingua, por sua vez, est含  associado "ao que 6 pr6prio da 

lingua", ou seja, ao seu real. O equivoco deixa de ser o problema para ser o 

modo de acesso 合  dimens谷o que interessa investigar. De fato linguIstico marginal 

a "fato estrutural implicado pela ordem do simb6lico". (Pecheux, 1988:51). Por 

isso 6 possivel afirmar que todo gesto de tomada da palavra se encontra 

intrinsecamente exposto ao equivoco da lrngua. E por isso tamb6m que a 

ambigidade, caso limite do equivoco, e considerada como lugar privilegiado de 

sua express誉o, sucumbe, em nome das exig白ncias de clareza e nitidez, a 

funcionar como "sintoma" e limita-se a aparecer como "par6dia" 

A segunda tendencia - aquela que admIte a possibilidade de "surpreender a 

linguagem" - ganha, ent含o, espa9o e penetra9谷o e se mostra um caminho de 

instigantes "aventuras te6ricas", no qual a ambigidade, redimensionada, e o 

equivoco, valorizado, passam a se constituir em parceria frutuosa. De 

coadjuvantes, em potencial, a protagonistas eventuais... 

E importante que se enfatize que, em mat6ria de lrngua, n含o se vai de um 

p6lo a outro, zerando tudo o que ficou para tr白s. Seria novamente cair na itUS誉O e 

na camisa-de-forCa do "isso ou aquilo". A tens含o entre liberdade e coa9言o faz 

parte constitutiva do sistema, o qual cont白m em si tanto a possibuidade do jogo 

da/na lngua, quanto a necessidade de um ordenamento. A espessura material do 



97 

significante vem junto com a inscri'o da hist6ria na lingua. E por isso ela 

引gn旧Ca 

Nesse pretendido ajuste final depreende-se uma constata9o 

definitivamente comeGam a balan9ar os alicerces da sagrada trilogla 

Transpar6ncialtinlvocldadelRegularldade. Quem a menciona 貞  Gadet e 

P6cheux (1981), apresentando-a como primado em um mundo l6gico reduzido, 

contra o qual se op6e tudo o que n蒼o entre nesse sistema: "o ambIguo, o 

ambivalente, o irregular, a exce9百o, o vago.., o n含o normatizado". (Ibidem :155) 

' 

Com a mudan9a de terreno que come9a a haver os tr6s postulados da 

trilogia s含o postos em causa, cada vez com maior consistencia. Em lugar da 

transpar6ncia, a opacidade; afinal, a lingua tem suas resistencias e n寺o se presta 

a ser o figurino sob medida que veste com caimento Impec含vel "a roupa do 

pensamento". O material de que 6 feita n百o 白  reversIvel, mas tem densidade e 

espessura. Em lugar da univocidade, a multiplicidade, ainda que tendo urn limite 

historicamente determinado. N百o se pode pretender "dar conta da lingua" de 

modo absoluto, ela foge ao controle muitas vezes, surpreende, embara9a. Em 

lugar da regularidade, que sup6e um objeto homogeneo, a thspers白o de 

regularidades, o objeto inst白vel e heterog6neo 

Estamos distantes, portanto, daquela vis呑o idealizada de sociedade, na 

qual reina a perfeita biunivocidade entre idias claras e completas, identidade de 

Inten96es e homogeneidade de representac6es nas rela96es sociais. O universo 

no qual se inscrevem nossas indaga96es 6 aquele universo discursivo n百o 

estabilizado logicamente (de que faia Pさcheux), onde a ambiguidade e o equivoco 

constituem, como j自  se disse, fatos estruturais incontorn合veis 
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E necessrio, pois, que se interroguem os efeitos desses fatos no discurso 

e se vislumbre a articula9昏o entre os mecanismos linguisticos por eles acionados 

e a teoria da determina9百o hist6rico-social que lhes d白  sustenta 9百o. Mais do que 

pretender recuperar a equivocidade na discursividade, importa 白  perceber no 

equivoco da lingua os efeitos de discursividade que s百o manifestados. Seguindo 

no rumo da busca do equivoco da Hist6ria (ideologia?), do equIvoco do sujeito (o 

inconsciente?), falta analisar o equlvoco da lrngua. (Algumas destas quest6es j白  

come9aram a ser respondidas por Orlandi em seus trabalhos [of. Orlandi, 1992, 

As formas do sildnc回）  



PARTE 111 

DA SINTAXE E DO DISCURSO 



CONFRONTANDO OS LIMITES 

1. A questao do impossivel como condi9ao da lingua. 

Ao fazerem um balan9o do encontro sobre "Materialidades Discursivas", 

realizado em Nanterre, em 1980, os organizadores (entre eles, Michel P己cheux) 

escolheram o trtulo ー  "A fronteira Ausente" ー  para se referirem 白  sintaxe. 

Segundo eles, a possibHidade de gram白tica de uma lrngua se funda na 

opos嫡o entre o que pode ser dito e o que n豆o pode, ou seja, uma refer6ncia 

ao possrvel e ao impossrvel da lIngua, distinta da idia de proibido, de interdito, 

que 白  pr6pria da concep夢o prescritiva, predominante na gram白tica escolar 

As repetidas men96es ao termo gram自tica requerem necessariamente uma 

explicita9昏o, ainda que breve, dos sentidos em jogo nas diferentes concepc6es. 

Evidentemente n含o caberia aqui um aprofundamento do tema; apenas n誉o se 

pretende omitir o recobrimento de interpreta9oes coritidas numa no9ao amb「gua 

como 白  a no9ao de gram白tica. Resumidamente, podem-se enumerar tres sentidos 

ao termo: 
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(i) conhecimento iinguistico (competncia); 

(ii) representa9o gramatical (modelo); 

(iii) faculdade de linguagem (estrutura) 

Chomsky, em "Aspects", emprega gram白tica com uma ambigidade 

sistematica em duas acep96es 

(1) para expressar a teoria da lrngua que o falante possui representada 

internamente e 

(2) para indicar a explica9百o que o linguista dela fornece. Ambas 

correspondem aos dois primeiros sentidos h台  pouco referidos, mais 

especificamente o de compet'ncia e modelo. Quanto 台  faculdade de linguagem 

(3) est白  associada 白  Gramtica Universal (GU) e pode ser concebida como 

urna estrutura modular abstrata, cujos componentes consistem em duas 

entidades: os principios e os parmetros. Nos termos de Chomsky, a GU6 o 

estado inicial da faculdade de linguagem (S ), e a gramtica do indivduo adulto 

constitui o seu estado flnal, firme ou est白vel (s). Para tornar a hip6tese da GU 

inata compatrvel com a diversidade das lInguas existentes 6 que Chomsky 

pressup6e os referidos ''par含metros variveis" no interior desta gram白tica 

(Exemplo: a ordem S V O nas diferentes lrnguas). Assim, enquanto os princrpios 

s誉o rfgidos, fixos e definem o que n含o varia, os par含metros definem a 

possibilidade de varia鱗o nas lrnguas 
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No chamado modeio GB (Government and Binding), de 1981, a acep9きo de 
gram白tica aparece corno urn dispositivo complexo, caracterizado pela intera9o 

modular de seus componentes Neste sentido, os nrveis de representa9百o da 
gram白tica so Considerados nrveis de interface, ficando a gram白tica 』  num lugar de 
tensao entre eles: 

「一  

I 	 。ハるヒ  

! 	+ L6xico 

I 

ESTRUTURAS - P 

I 

「 	 ーー, 

IDeslocamento alfa 

I 

ESTRUTUftAS - S 

/× 、× 

胃鷺entao emFontica l 	覧 

Esta concep9含o gramatical 6 igualmente denominada "Teoria 1", por 

apresentar urna organiza9白o tripartida 

Sintaxe 

Fonologia f Sem合ntica 

Naveria ainda um sentIdo (4) de gramtica, relacionado 台  GramtIca 
Escolar3. colocada no papel de "guardi da lIngua". Este conceito6 de natureza 

predorninantemente s6cio-cultural, pouco tendo de natureza propriamente 

lingustica, sendo o de circula9誉o mais corrente 

パ七！presentac百o em 
FOrma L6gica 
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A Gramtica TradicionaL como costuma ser designada, "6 normativa por 

princpIo ・  comprometida por op9台o e tem corno corol白ro o valor (6 valorativa). Ao 

fixar o uso e prestigiar o correto, compromete-se com, a norma culta, 

estabelecida por crit白rios no-lingursticos" (Leandro Ferreira, 1982 : 13) 

Certamente, n昏o 白  desta gram白tica que nos ocupamos neste trabalho, embora 

reconhe9amos seu lugar no enfoque do ensino de lInguas 

Os linguistas geralmente ao relacionarem o gramatical ao possrvel quase 

sempre o fazem sem referir-se ao impossrvel, no que ele sup6e de negativo. A 

GGT, por seu lado, enfrenta esta quest含o e.a trata sob a forma de oposi9百o entre 

o gramatical e o agramatical, o que leva a indaga96es sobre a fronteira entre 

esses dois termos: o que ela separa de fato, existe divis百o entre o que est白  fora e 

o que est dentro, os referidos termos n含o tem a mesma natureza...? 

A t白cnica do asterisco, empregada de modo sistemtico pela gram白tica 

gerativa, consiste em deixar aparecerem as propriedades negativas, sinalizando 

prec;sarnente a inscri9蒼o feita 白  margem, fora desses paradigmas. Tem, pois, 

urna fun9含o apositiva, demarcando as formas possiveis da lrngua das formas 

加Ipossive為  

Gadet & P倉cheux (1981), em livro onde examinam em profundidade e 

sutfleza critica o modelo gerativo, reconhecem o m6rito hist6rico da GGT em ter 

designado o lugar onde, na lingua, o gramatical n百o cessa de negociar com o 

n含o-gramatical. Ou seja, a exist6ncia do impossivel, do proibido est白  inscrita na 

ordem pr6pria da lrngua. Lamentavelmente, Chomsky parece ter-se perdido na 

exclus言o especulativa das lrnguas l6gicas, afastando-se do "real da lrngua". Como 

Gadet & P6cheux afirmam, a linguistica chomskiana cedeu ante suas 
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contradに6es, j台  que tudo indica n言o haver lugar para a resist6ncia e a subverso 

em um modelo te6rico que pensa a linguagem como "org含o mental" e que tem 

uma concep9含o n含o-contradit6ria da lingua e da sintaxe. A GGT apaga assim 

sua pr6pria descoberta ao encobri-Ia no espa9o da normalidade biol6gica 

Ao delimitar o que vem a ser a rede do real da lingual Chomsky obriga-se 

a admitir que o saber lingurstico do sujeito falante excede sempre o que o linguista 

6capaz de construir a respeito. Esta admiss含o 白  para a teoria um refor9o ao 

argumento da nobreza do estimulo que sustenta a "hip6tese do inatismo". A 

prop6sito desta hip6tese, Chomsky faz uma critica-desabafo em "Reflections on 

Language", que n含o deixa de ser, em parte, verdadeira. Diz ele que a expresso 

"hip6tese do inatismo" 白  mais empregada pelos crrticos do que pelos defensores 

da posi9谷o a que se refere. 

Nunca empreguei essa express者o, pois ela 厄tia apenas a 
equvocos. Toda teoria da aprendizagem digna de consIdera9百o 
incorpora uma hい6tese de inatismo... A questo n白o 6 determinar 
se a aprendizagem pressup6e ou n百o uma estrutura加ata - 6 claro 
que pressup6e; isso nunca 加I posto em dvida~mas s/rn quais 
s白o as naturezas inatas em dom加los especficos. (Chomsky, 
1975:16-7,). 

Seguramente os equrvocos a que Chomsky se refere diferem dos que 

levamos em conta. O equIvoco n白o estaria no uso "impr6prio", "distorcido", mas 

na concep9含o do termo, em seus pressupostos. em sua natureza. E mais do que 

isso: na pr6pria filia頭o te6rica de Chomsky 



105 

A tese de que a "linguagem 白  inata" repousa uncarnente, para MUrter, sobre 

um raciocinio l6gico que ele resume assim: 

(I) h白  nas lrnguas estruturas universais; 

(ii) h白  nas linguas estruturas que nao podem ser aprendidas; 

(iii) h白  entre (I) e (2) uma intersec9巷o significativa: X 

Conclus含o: X 6 inato e n含o 白  adquirido 

Milner (1989:233) desenvolve fartamente este silogismo, o que n含o nos 

interessa reproduzir aqui. Apenas serve para reiterar a pertin6ncia entre a tese do 

inatismo e a da pobreza do estrmulo, t含o cara a Chomsky 

Chomsky (1986) denomina a "pobreza do estrmulo" de "problema de 

Plato" e a caracteriza como o abismo entre experi6ncia e conhecimento 

Procura-se investigar, por essa via, como se d呑  o fen6meno de o falante saber 

tanto de sua lingua exposto a tをo poucos dados 

Nesses casos de assimetria entre estimuio pobre e conhecimento rico,R izz 

(1988:8) assinala que a evid6ncia sugere fortemente que o conhecimento 

adquirido n含o 白  controlado pela experi6ncia, mas pela mente 

Frente a tal real・ dade, a solu9含o de Chornskv para o "problema l6gico' 白  

considerar que o conhecimento da lrngua se desenvolve na crian9a por meio de 

um processo de crescimento biol6gico, que n含o seria apreendido integralmente 

atrav6s de condicionamentos, ensaio-e-erro, abstra9谷o, associa96es, etc. Volta- 

sel pois, a reafirmar a concep9豆o da linguagem como "6「事o', 
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Na perspectiva da sintaxe chomskIana, o conhecimento da lngua se 

manifesta na produ9含o de frases gramaticais, bem como no Julgamento do 

falante a respeito dos fatos observados, Os julgamentos baseiam-se normalmente 

na gram白tica, mas incluem tamb白m fatores ligados ao desempenho. Os falantes 

nativos, por essa 6 tica, tm intui96es lingursticas acerca das propriedades dos 

enunciados da lingua. Tais intui96es constituem a fonte prim白ria da evidさncia 

linguIstica interna e podem ocorrer em qualquer nvel (sint白tico, fonol6gico ou 
sem白ntico), atendo-se 白  boa-forma9百o ou 白  estrutura 9含o sint白tica em si mesma 

Os julgamentos de gramaticalidade constituem o 白  nico controle emprrico de 

que o linguista disp6e para validar o modelo de regras que ele postula 

Desempenham por isso um papel essencial na argumenta9ao lingurstica e na 

testagem das teorias. Os julgamentos respondem na pr白tica a quest6es como 

'este enunciado pertence 白  lrngua?", "6 bem formado?", etc 

Este enfoque da constitui9旨o da lIngua como rede de Julgamentos trazido 

白 linguistica pela gramtica gerativa representa uma contribui9o decisiva para os 

estudos da sintaxe, enquanto modo de organiza9豆o da lrngua. E isto pode ser 

trabalhado por uma concep9ao discursiva que ve a lingua corno heterog6nea e a 

sintaxe como algo que significa, que faz sentido 
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ti. O possIvel (gramatical) vs. o impossivel (agramatical). 

Faiar de lIngua 6I$QI Ua IQUG. I UU'J 船o se pode thzer. Sempre faltam 

palavras para expressar algo. Existe o impossivel a dizer, entendido como 

agra m atice I一  

Nessas poucas frases est白  dito o fundamental de uma concep鱗o de lrngua 

que pode derivar por caminhos tmponderveis ou ser resolvida dentro de um 

mundo l6gico restrito e previsvel. E assim, pois, que a sintaxe pode tanto se 

submeter a algoritmos informatiz白veis, como pode escapar a isso pelas falhas, 

pelos equivocos) pelos desliza mentos, pelo impossrvel 

As noG6es de possvel!impossivel da lingua podem ser associadas aos j白  

conhecidos conceitos de gramaticaldade/aceItabujdade, cunhados e difundidos 

pela gram白tica gerativa. Vejamos um pouco mais de perto o funcionamento 

desses termos 

GRAMATICALIDADE 白  para Chomsky a no9昏o mais importante e faz 

refer6ncia a um nrvel de abstra9含o, estabelecendo um paralelo com outra no9百o- 

chave (a compet色ncia). A gramaticalidade se prende 白  s regras de estrutura9o 

da lingua e costuma designar a propriedade que as sentencas t倉m quando 

formadas ("geradas") pelas regras da gram白tica da lrngua 

ACEITABILIDADE diz respeito aos julgamentos intuitivos dos 

falantes/ouvintes sobre as sequ6ncias de sua lIngua em qualquer nivel 
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Corresponde ao conceito de performance (ou desempenho) na consagrada 

dicotomia chomskiana. Chomsky descreve a gramaticaisdade como uma 

propriedade local das estruturas sint白ticasl enquanto a aceitabilidade como 

propriedade .global dos enunciados. Assim, enquanto o par 

gramatical/agramatical refere- se 白  estrutura, aceItvel/Inaceitvel tem a ver 

com o enunciado. 

No modelo padr谷o de "Aspects", tanto o gramatical quanto o aceitvel 

constituem uma quest蒼o de grau, cujas escalas nem sempre coincidem. Para 

exemplificar, Chomsky demonstra que as frases de (1) s百o um tanto ou quanto 

mais aceitveis no sentido pretendido que as de (2) 

(1) (I) telefonei ao homem que escreveu o livro de que me falaste 

(ii) v白rios das estudantes que conheceste que vieram de Nova Yorque 

s含o meus amigos 

(2) () o homem que o rapaz que os estudantes reconheceram apontou6 

urn amigo meu 

As frases mais aceitveis, segundo c homsk'y, s谷o as que tさm maior 

probabilidade de serem produzidas, as que s百o mais facilmente compreendidas e, 

num certo sentido, as que s誉o mais naturais (lbidem:92) 

A frase (2) estaria num grau baixo da escala da aceitabilidade, mas num 

grau alto da escala da gramaticalidade, na acep9含o t6cnica deste termo. De 

acordo com Chomsky, 0tat como a aceitabilidade, a gramaticalidade 白  , sem 

dvida, uma questho de grau" (p.92). As frases gramaticais n谷o aceit白veis muitas 
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vezes nao podem ser usadas por raz6es que n昏o絶m a ver com a gram合tica,mas 

antes com limitaG6es da mem6ria, com fatores estilisticos e de entoa9白o e assim 

' por diante. 

Na aceitabilidade a intui9百o6 um fator que aparece com mais destaque,j 

que h合  casos em que o falante hesita em seu julgamento, ou ent含o, em que h白  

diferentes julgamentos feitos por diferentes falantes. Na gramaticalidade n谷o h白  

necessariamente coincidencia com o grau de aceita9含o das ora96es, uma vez que 

ela se prende 白  s regras de estruturaC百o dessas ora96es 

A AGRAMATlCALIDADE (NAO-GRAMATICAL1DADE) seria, por sua vez, o 

fen6meno inverso do gramatical, indicando as sequencias mal-formadas 

sintaticarnente que n含o foram geradas de acordo com as regras gramaticais de 

uma determinada lingua natural. H白  gerativistas (Charlotte Gaives est白  entre eles) 

que consideram a agrarnaticalidade, bem como a gramaticalidade fen6menos 

resultantes de uma constru9含o te6rica do linguista, divergindo, assim, da questo 

de grau. Para eles uma estrutura 6 gramatical, ou n含o6 

A preocupa9呑o do linguista ao estudar urna ii ngua,observa Perini(1976), 白  

construir uma gram白tica tal, que as sequ6ncias gramaticais coincidam com as 

aceitveis. A gramaticalidade 6 apenas um dos fatores que determinam a 

aceitabilidade, por isso existem frases inaceit白veis que mesmo assim so 

gramaticais. A justificativa de inaceitabilidade, por exemplo, da clssica frase 

"colorless green ideas sleep furiously" deve-se ao n含o cumprimento de urna regra 

de sele9呑o, o que impossibilita uma interpreta値o literal coerente, ainda que n百o 

afaste a possibilidade de uma interpreta頭o metaf6rica ou alusiva, se for fornecido 

um contexto apropriado. A esse respeito, Almeida (1989:148) lembra que a 
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tendencia hoje da teoria aponta para uma descri師o muito mais explicativa, n谷o 

havendo diferen9a entre selitido literal e sentido metaf6rico. "Ao ser incorporada 合  

gram白tica a atribui9言o de pap白is tem白ticos pelas categorias lexicais b白sicas 

(V,N,A,P)... abrem-se novas perspectivas para a estudo da met台fora nos estudos 

gerativistas (lbidem:149) 

Segundo Mimner (1989), o raciocinio ao qual serve a c6lebre frase 

chomskiana ("colorless green ideas...")6 tipicarnente um raciocrnio por varia9o 

A rigor, o que se procura 白  estabelecer a dimenso do "gramatical puro" por 

oposi9ao ao "sem含ntico". E isso poder白  ser feito atraves de um jogo de 

montagem de v白rias s白ries, entre as quais' uma frase ser白  a-semantica sem ser 

agramatical ("colorless green ideas sleep furiously"); outra, a-sem含ntica e 

agramaticat ("furiously sleep ideas green colorless"); urna outra, agramatical sem 

ser propriamente a-sem合ntica ("the child seems steeping") e assim por diante, O 

m白todo consiste em operar as varia96es, relacionando dados de lingua possiveis 

ou impossiveis numa estrutura anloga ao diferencial gramatical que 

tradicionalmente costuma operar em distintas concep96es de gram白tica 

M. Ronat (1977 :6), em seus "Dilogos....., alerta para o risco que paira em 

urna pergunta do tipo: "pode-se dizer Isso em franc6s...?" O risco estaria em 

que tudo a priori 白  possivel se a lingua for enfocada de maneira lロdica. As mais 

inusitadas combInac6es de palavras ou sons s含o permitidas. Por isso Ronat ao' 

distincuir tr6s ordens de possrveis na lingua, delxa claro que n昏o se trata de 

determinar "o que 白  possivel na modalidade de jogo" 

Ao que Gadet e P6cheux contrap6em: "e por que n百o? os jogos sobre a 

lingua s各o acaso to diferentes das regras da lingua?" (Gadet & 
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P6cheux,1981'164) (Vou tratar desta quest百o no capItulo seguinte) 

O linguista, certamente, vai adotar crit白rios ・‘mais s6rios" para seu 

julgamento, afinal trata-se de um cientista 

Dentro da distin9谷o proposta por Ronat, h自  tr6s. poss iveis 

(1) o dentff co, 

(2) o ldico e 

(3) o juridico. 

O linguista se aproximaria do (1), uma vez que este repousa em 

"nclina96es naturais" (ibid.: 7); o (2) seria, talvez, dos leigos, por isso mais 

distenso. frouxo, livre e o (3) seria o possivel prescritivo das gramticas escolares, 

das normas e conven96es. 

O interessante desta tipologia (como, em geral, tende a acontecer) 白  que 

tudo parece se encaixar, nada fica de fora. Toda a complexidade da condic百o de 

lingua se domestica, fica regulada 

Retomando o enfoque que interessa 白  presente anlise,6 preciso ressaltar 

que ser possivel em tlngじistica abrange mais do que poder ser constatado em 

um tempo e um lugar. Tem a ver, na verdade, com a inscri o nos paradigmas da 

lrngua considerada. 
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1.2. Os sistemas de (im)possibilidade na 6 tica milneriana. 

O pressuposto irnpflcado na zona de disjun9ao entre o possIvel e o 

impossrvel abre para um julgamento diferencial que retoma o principio de que, 

em mat6ria de lingua, tudo nao se pode dizer 

O ponto de partida da concep9さo te6rica de Mimner (1989) 白  a exist己ncia de 

dois sistemas de possibilidade: 

(1) o possIvel de lrngua; 

(2) o poss!vel material 

O possivel de lrngua n昏o 白  da mesma natureza que o possivel empirico, 

mas Mimner n言o os corporifica, dificultando assim urna visualiza9否o do seu dizer. 

O julgamento diferencial a que ele se retere concerne ao que em mat6ria 

de lingua e possivel ou ImpossivelI supondol pois, que h台  um impossivel de 

lingua. Urn impossivel de lingua n含o 呑  um Impossivel material, j白  que os dois 

sistemas s含o distintos. Um dado de lingua pode ser possIvel materialmente, isto 白  , 

atestado, e imposslvel na llngua, ou vice-versa 

Ocorre que Milner n谷o explicita suficientemente o que seria um dado de 

lingua impossivel, assim como n昏o esclarece o que significa um dado de lIngua 

atestado, nem onde se daria. Assim ficamos apenas com a proposi9百o de que 

existe um conjunto de dados da lingua atestados e acessrveis 台  observa9百o 
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imediata. Tal conjunto se divide em dados materialmente possiveis e dados 

linguisticamente possiveis (coincidencia entre os dois possIveis) e dados de lingua 

materialmente atestados, mas lingisticamente impossiveis 

A hip6tese gramatical minima que sustenta o fato gramatical por excelncia 

desdobra-se assim em duas alternativas: 

I. Urna lrngua distingue entre formas possrveis e formas impossveis 

li. O possvel de lingua e o possivel material s含o disjuntos 

A dIsjun9自o entre os dois sistemas 6 essencial 合  atividade gramatical, cuja 

originalidade s6 se manifesta nos casos em que os dois possveis n含o coincidem 

A interven9百o gramatical importante se daria ent呑o quando um dado 

materialmente atestado 6 julgado lingisticamente impossivel. Em princrpio, a 

situa弾o inversa tamb6m poderia ocorrer (um dado lingisticamente possivel, mas 

n言o atestado materialmente), ainda que mais rara. 

Propriedade material atestada ーー--> Impossrvel de lingua 

Propriedade de lingua possivel< 	n豆o atestada 

A atividade gramatical vai consistir em emitir sobre os dados de lIngua um昇  

'julgamento diferenciaP, como foi mencionado no incio. Tal julgamento resulta, de 

acordo corn o exposto por Mimner (ibid,:, 58), da articula9白o e combinac含o de tres 

tipos de julgamento encadeados: o de atribui頭o do diferencial gramatical, o de 

segmenta9蒼d e o categorial 
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Em vista disso, todo o processo gramatical ser白  desencadeado com base 

em quatro constataC6esI 

(I) todo sujeito falante 6 capaz de julgar os dados de lrngua e de faz邑-lo 

diferente mente; 

(ii) esta diversidade se situa entre dois polos: um deles consiste apenas em 

julgar Se um dado de lrngua 6 possivel ("isso se diz"); o outro, em julgar se um 

dado de lrngua 6 impossivel (isso n吾o se diz"); 

(iii) no seio de uma comunidade de falantes 白  possvel encontrar.um sujeito 

que julgue impossrvel o uso de uma dada forma, e outro que a julgar白  possIvel; 

(iv) o uso por um sujeito de uma forma julgada impossrvel na ・  linguae 

sempre materialmente possivel; nada (fisico nem moral) impede algu白m de 

proferir um determinado enunciado como bem lhe aprouver (n百o h白  o interditos 

O que me parece relevante destacar nessas coloca96es envolvendo a 

no9ao de julgamento 百  o car自ter material da lIngua que n百o pode ser elidido, 白  s 

custas do poder decis6rio atriburdo ao locutor. Conv白m ter presente que os 

enunciados podem sempre escapar 台  organiza9豆o da lrngua,sobretudo a uma 

organiza9白o como a sint白tica que busca captar como se d白  esse fen6meno (a 

sintaxe enquanto dispositivo para captar o real da lingua) 

A fuga dos enunciados, as brechas e desflzes que eles manifestam no 

devem ser irnputadosa enganos doa locutores, ou a falhas de desempenho no 

dominio da lngua; mas sim, a um tra9o pr6prio 合  organiza9百o singular da lingua, 

que n百o exclui nem rejeita o que escapa a suas pr6prias leis de formaG巷o. Em 

outros termos: o que taita ou o que excede s白o constitutivos da estrutura, 
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enquanto fatos lingusticos incontorn自veis 

A referencia 合  falta e ao excesso remete diretamente 白  s no96es de elipse 

e incisa, desenvohiidas por C. Haroche (1984). Neste instigante trabalho a autora 

mostra como a gram白tica se empenha em reafirmar o car含ter "linear" do discurso 

e da frase e como delimita tacitamente seu funcionamento global atrav6s da 

elipse ("uma falta necess吾ria") e da incisa ("um acr6scimo contingente"). Os dois 

fatos de linguagem representam um modo de ruptura do fio discursivo quer pela 

aus6ncia de elementos explicitos, quer pela presen9a. Ambos rompem, cada um 

a seu modo~ pela falta ou pelo excesso - (a incisa com mais gravidade) o ideal de 

completude gramatical; dai a necessidade de "regul白-los" 

Outra quest含o que precisa ser discutida 6 sobre quem faz o julgamento 

diferencial acerca dos dados de lingua. Na GGT este 6 um papel atriburdo ao 

falante nativo, como informante preferencial e julgador competente. Mimner n含o 

explicita este ponto, supondo-se que acompanhe a posi9昏o dos gerativistas em 

geral. Marandin, em depoimento pessoal, afirma que o julgamento 6 "partilhado 

entre o lingUista e os demais falantes". Uma partilha um tanto desigual, j白  que ele 

admcte que o hnguista n含o 6 leigo, ele fala sobre a lingua; ao passo que o falante 

nativo, como leigo, fala na lingua. Como se v白, na hora da partilha do julgamento, 

alguns s百o "mais iguais que outros"... A situa9百o se complica ainda mais caso n蒼o 

se admita a exist6ncia de uma metalrngua universal, como acontece na an白lise do 

discurso. 

Ao longo de toda a reflex呑o levada a efeito nesta se9百o, est白  subentendida 

a id6ia de que os falantes nativos (ou locutores) falam ,a mesma lingua. Mimner 

expUcita este ponto, quando menciona que numa dada comunidade sup6e-se que 
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tal fen6meno ocorra. Dentro dessa lingua ) coexistiriam v白rios sistemas, v台rias 

ordens heterog6neas em que h含  regularidades. A saber: fonol6gical morfol6gica, 

sint白tica, lexical e sem含ntica (fr白stica e discursiva). Cada um desses nrveis tem 

seus diferentes usos, o que significa, na concepc蒼o milneriana, que "v白rias 

gram自ticas distintas coexistem na mesma forma9きo social e por vezes no mesmo 

individuo" (Mimner, 1989:84) 

O "falar a mesma lingua", ainda que esta comporte varia96es, fica adstrito 

ao plano da materiahdade emprrica. .Ate aqui entraram em jogo os dados brutos e 

o modo de organiza9員o que lhe confere a sintaxe. Mas a llngua, j白  se sabe, nao 

pode ser reduzida a esse plano to somente 

Ao enfocar essa quest含o sob uma 6 tica discursiva, cabe de imediato 

estabelecer com nitidez uma distin9含o: "a distin9百o 白  de um lado a materialidade 

empirica (a que reロne, dicotomizando, forma e conte丘do) e, de outro, a 

materialidade hist6rica com os processos de produ9含o dos fatos de linguagem" 

(Oriandi, 1990:246). Agora n昏o s谷o os dados brutos, empiricos que est昏o em 

considera9含o, mas sim os dados providos de sentido, ou melhor dizendo, os fatos 

lingusticos. E estes fatos, fazendo sentido, v言o significar diferentemente em 

func含o de materialidades hist6ricas desiguais 

E isso o que leva Courtine (1982) a afirmar que, no plano do discurso, 

frente a estruturas siritticas determinadas, 白  possivel atribuir valores antag6nicos 

em diferentes forma96es discursivas. Por isso "fala-se a mesma l「ngua, mas se 

fala diferente". 



117 

E isso tamb6m que leva Orlandi (1992h), ao escrever sobre "A LIngua 

brasileira", comparar o caso do Portuguるs do Brasil com o Portugues Europeu 

como lInguas'' consideradas as mesmas, mas que se marcam por se 

historicizarem de maneiras totalmente distintas .' Os equrvocos adv6m por 

estarem em jogo "distintos sistemas simbOlicos (o do brasil e o de Portugal) com 

distintas hist6rias (lingursticas), mas aparentando a mesma materialidade 

empIrica" (p.4). Por isso, tamb白m aqui, falamos a mesma lngua, mas a falamos 

diferente. 



2. A Sintaxe como sugar de observag議o do Discurso. 

"Sem SintSxe n言o hd emo9言o duradoura". 

Fernando Pessoa 

O termo sintaxe manifesta, em parte, a ambiguiidade contida na palavra 

"gram白tica", significando ao mesmo tempo 

(1) organiza9言o implicita e 

(2) constru9含o te6rica 

Por organiza9o implcita entendem-se aigumas proposi5es, como as 

que seguem: 

a) n昏o h白  lingua sem sinta'e, pois a organiza9o das palavras no6 jamais 

aleat6ria; 

b) as relac6es sint自ticas n誉o s誉o da mesma ordem das que se observam 

nos conjuntos matemticos; 
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C) n含o h含  rela鱗o biunivoca entre natureza e fun9呑o dos elementos; 
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d) o fato de haver numa Ungua um invent白rio limitado de func6es (que 

aparecem em enunciados diferentes com significados diferentes) garante ao 

mesmo tempo o funcionamento da lrngua e a possibilidade de anaUs合-la. 

Do ponto de vista da constru9ao te6rica, a divis誉o essencial se d白  em 

consequさncia de uma anlise da lrngua comportando um plano do significante e 

um plano do significado, definidos por suas rela96es reciprocas. 

Enquanto lugar de observa弾o, a sintaxe organiza um modelo de 

compreensきo da frase, n含o do thscurso, cujo ' domrnio formal 6 inteiramente 

diferente ("um discurso n昏o 6 urna frase e uma frase n含o6 um discurso" ー  

Marartdin, 1993:6). Apesar disso,6 reconhecido que a sintaxe pode constituir uma 

forma de acesso importante para a AD, como bem explicita Orlandi (1993c:16): 

Na Lingulstica, as teorias da sintaxe s百o um modo de dar conta 

da organiza戸o da lngua, embora na sintaxe se possa 
reconhecer urn lugar de acesso d ordem da lngua. E6 s6 nesse 

sentIdo que a sintaxe pode interessar ao analista de discurso.. 

（酬to nosso) 

Do plana de organiza戸o da lrngua chega-se ao plano de organiza9含o dos 

acontecimentos e 合  tens誉o existente entre os dois programas que costumam n誉o 

coincidir, com o segundo excedendo normalmente o primeiro. 

Decorre dai urn material que interessa 合  AD trabalhar, sob um enfoque n昏o 

mais ao nrvel da "organizaCきo', mas da "ordem", anunciando uma distin9白o 

te6rica com profundas implica96es metodol6gicas, como se examinou em captulo 

anterior. 



I

Di
sp

ositivo de li
ng

ua -- >Propriedade de lr
ng

ua ー＞ Observat6rio do discurso 

Existe uma fecunda produtividade na coloca嚇o milneriana de conceber a 

sintaxe corno uni lugar de observa9言o, no caso presente, como um 

observat6rio do discurso. Marandin. adepto da ideia, esquematiza um caminho 

a ser percorrido para esse fim e o exp6e em depoimento pessoal 

O dispositivo, como prtica analtica, funciona na capta9昏o do que 

constitui o real da lrngua. A epistemologia do dispositivo 6 marca de identidade da 

gramatica gerativa e determina os modos de representa9昏o de seu aparato 

format. A sintaxe como dispositivo que capta o real da lrngua deve supor uma 

estrutura que comporte os "furos do real", j自  que o real abre possibilidade de 

admitir a falta na teoria. E isto importa ao discurso 

A propriedade da lrngua 6 o nome-srntese que determina a atribui9吾o de 

valores definidores da especificidade lingurstica. A parti9巷o diferencial entre 

possiveilimDossivel de lingua, com a qual a hngurstica tem uma rela9百o 

fundamental, torna a forma, por exemplo, de urna atribui9吾o de propriedade a um 

determinado dado da lrngua. 

O observatrio tem uma dimens含o espacial, compatvel com o modelo de 

sintaxe sistematizado por Mimner. Trata-se, na verdade, de um lugar privilegiado de 

observa9貸o dos fen6menos da linguagem e sua formaliza9百o funciona como 

instrumento para apreender justamente as ditas propriedades da lrngua, tomando- 

as visrveis. 
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Literalmente" diz Marandin (1993), '・o dispositivo faz ver o processo de 
produ9昏o do sentido. Em outras palavras, a sintaxee uma ferramenta essencial 

que entra na constru9o de urn observat。rio dos discursos" (p.5). Segundo ele 

em recente artigo onde analisa as rela96es entre Sintaxe e Discurso o que 

permite essa observa9きo 白  uma anlise e urna manipulaGきo sint白ticas dos 
enunciados 

As 白  rvores, as transforma96es, as regras, os componentes os m6dulos 

tudo isso deve receber urna interpreta9百o substanciat e constitui para Milner um 
dispositivo ligado s proposi6es refut台veis n呑o refutadas da teoria, Aqui reside o 

verdadeiro parentesco, segundo ele, entre as diversas formas dos modelos 

desenvolvidos pela sintaxe chomskiana, "Assim, mesmo que a teoria chomsiciana 

recente n含o seja gerativa, no sentido estrito do termo, ela compartilha com as 

formas autenticamer)te gerativas da teoria uma epistemologia comum: a 

epistemologia do dispositivo" 

O modelo de sintaxe proposto pela GGT, nos termos de Marandin 6 um 

modelo vertical de linguagem que articula teoria do esprito. compet6ncia e 

performance, Contra esse modeio6 que se formam as quest6es sobre a sintaxe 

na AD, tanto no piano de suas construG6es te6ricas, quanto de seus dispositivos 

descritivos, A proposta de Marandin (1993), apoiada Substancialmente em Milner 
(1989), 白  para substituir esse modelo unit白rio da GGT, que concebe a sintaxe 

como I nstncja u nica de articulaco entre a forma e o sentido, por outros onde a 

articula9白o 自 
 apreendida em diferentes planos (morfol6gico lexical, sinttico 

sem台ntjco discursivo) 
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Um dos pontos convergentes das pesquisas contemporneas concentra-se 

na proposi o de que a linguagem n含o 6 uma, ou ainda, de que a linguagem' 

estruturaimente heterogるnea. Decorre dai uma profunda aftera9含o na 

articula鱗o que representa os diferentes modelos gramaticais 

A redefini9百o da articula9ao forma/sentido afeta, por sua vez, a definic昏o 

do observat6rio da AD, no qual a an白lise sint白tca teria, como j白  se disse, um 

papel instrumental decisivo, uma vez que se admita que a media頭o sint白tica 

interv6m nos dominios do discurso. Nas palavras de Marandin (ibid.: 16), o lugar 

dado 台  sintaxe na constru9ao do observat6rio s6.se compreende em definitivo se 

for admitida a seguinte proposi9谷o: "A sintaxe mediatiza toda rela9o 

forma/sentido mesmo quando n含o organiza as formas dotadas de sentido" 

Existe na concepG含o at白  aqui apresentada uma impossibilidade real que 

dificulta o estabelecimento de "alian9as te6ricas" entre sintaxe e discurso. Refiro- 

me 台  pr6pria ideologia presente no paradigma da epistemologia da gram白tica 

gerativa e 白  concep9含o de linguagem empiricista que sustenta a sintaxe posicional 

de Mimer. 

inevitavelmente o paradigma que preside 台  s formula96es te6ricas da AD6 

outro. Em sua primeira fase, no modelo da Anlise Autom白tica do Discurso 

(AADI69), Pecheux at6 demonstrou um fascinio pela epistemologia do 

dispositivo, ao propor a constru夢o de uma "m白quina discursiva", evidentemente 

construrda em moldes n含o-positivistas. Mas n含o deu certo a iniciativa dessa 

mquina estrutural fechada, representando os processos de produ9谷o discursiva; 

e isso por inmeras e complexas raz6es que nao caberiam aqui 
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De qualquer modo, ficaram as bases de uma concep9o de hnguagem que 

traz para a reflex台o o dominio da historicidade. E este 6 o elemento diferencial 

que vai identificar e di舶nguir a AD de outras epistemologias 

Por este vi6s igualmente se constr6i a distin9豆o essencial para a AD entre 

dado e fato. Em artigo em que trata do assunto, Orlandi (1992a) chama aten弾o 

para esse deslocamento fundamental que nos faz passai do "dado" para o "fato" e 

"nos coloca no campo do acontecimento linguistico e do funcionamento 

discursivo" (p.1). A ambigidade do termo fato 白  not6ria e vem sendo reafirmada 

por nomes to distantes e distintos quanto Atthusser e Chomsky 

Milner (1985), ao comentar a constitui9昏o do fato em lingustica, considera- 

o essencialmente "urn fragmento de teoria"; em consequ6ncia, n谷o haveria fato 

sem teoria, sendo um lugar-comum consider白-lo "construrdo", como denota a 

pr6pria etimologia. Para ele um fato pode ser um dado, mas no o inverso; um 

fato precisa ser estabelecido 

Orlandi, no citado artigo, abre urna brecha nesse esquematismo. Pa〔a ela 

"hd um cedo sentIdo em que se pode dizer que existem dados em An白lIse de 

Discurso ''S百o os画etos de explIcita戸o de que Se serve essa teoria para se 

construir como tal. Os dados s言o os dIscursos. E os discursos n百o s者o o切etos 

emp加cos, s百o efeItos de sentidos entre nferlocutores, sendo anlIse e teoria 

/nsepa冶veis" い 2-み  N合。 existem, portanto, para a AD "os dados enquanto tal'・ , 
pois eles resultam "de uma construcきo, de um gesto te6rico" 

Em geral, a maioria dos linguistas trabalha com a no頭o de dado 

considerando-o como evid谷ncia para confirmar (ou n含o) determinada analise 
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Nessa unha de entendimento1 dados e fatos costumam ser aproximados, servindo 

como objeto de discuss6es1 seja por serem pertinentes, ou por serem falsos 

Auroux (1985) examina a constitui9百o do fato na 1-tist6ria e na Linguistica, 

conectando-o a outros t6picos, o que resulta na seguinte rela9昏o (p.203) 

REAL < 	> DADO <--> FATO < 	> (TEORIA) 

Aqui entra novamente a no9呑o de teoria como elemento definidor, 

aparecendo ainda o conceito de real. Para Mimner o sistema 6 o real, mesmo sem 

vb-lo jamis, posi頭o que Auroux tacha de 'Idealista", "plat6nica". Em ノ  
contraposi9昏o, considera que o verdadeiro real s昏o os acontecimentos. O sistema 

seria o resultado da intera9百o desses acontecimentos 

Como sintese dessa discuss百o, convem reiterar que os fatos n白o existem 

por si, eles n白o existem fora do sentido que lhes ser白  atribuido. Em fun9含o dessa 

atribui9呑o, entra em jogo o papel da interpreta9谷o que leva "白  quest呑o do real e 

da e欧erIoridade" (Orlandi,1992a :3). E assim se refaz a rede do discurso, 

enquanto fato, exterioridade, histria e sentido 
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2.1. A zona de tensao entre os limites. 

Uma das marcas de especificidade da sintaxe gerativa, em especial da 

chomskiana ・  白  a defini9o do estatuto cientifico da gram自tica. Tal fato pressup6e 

uma homogeneidade alcan9ada atrav白s da abstra9昏o de fatores n百o-estruturais 

(aqueles que atuam em situa鱗o real de uso). Por isso a escolha da Lingua-I 

(interna) corno objeto preferencial de estudo, o que muda o foco de investiga9o 

da lingua em dire9o 合  representa9o mental do conhecimento da lingua 

Chomsky (1986) chama 白  mudan9a de ''virada de foco da Lrngua-E (externa) para 

a Lingua-i (interna)", o que vem ser uma virada do estudo do comportamento e 

seus produtos para o estudo dos estados da mente/c6rebro que entram neste 

comportamento. 

Na tradi頭o estruturalista, o objeto externo a ser descrito era constiturdo 

pelas frases produzidas pelos falantes de urna lingua determinada; agora, com o 

gerativismo ・  a descri9吾o 6 da organiza9豆o mental dos falantes que produziram o 

referido objeto externo. Atinge-se, assim, urna virada para "o reaIIsmo" sob dois 

aspectos, conforme esclarece Chomsky (1986:28): "em dire9百o ao estudo de um 

objeto real ao inv6s de um construto artificial, e em dire9呑o ao estudo do que 

realmente entendemos por lingua ou conhecimento de lingua no uso informal 

(abstraindo fatores s6cio-polticos e ncrmativo-teIeol6gicos)" 

Mimner considera a noc台o chomsklana de g「 amtica semelhante, em certo 

sentido, 自  no9含o de lingua em Saussure. Haveria ent合o a combina頭o de dois 

fatos: o fato de lingua e o fato de gram白tica. Corn urna invers谷o essenc周  
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enquanto em Saussure a primazia recai sobre o fato de lingua; em Chomsky, o 

alvo 心  o fato de gram飢'Ca 

Segundo Mimner, a lInguistica deve considerar como "fatos primitivos" 

(1) o fato da lingua ("factum linguae"), 

(2) 。 fato das linguas ("factum !inguarurn") e 

(3) 。 fato da gram自tica ("factum grammaticae") 

O primeiro quer indicar que aquilo que um falante fala merece o nome de 

llngua", o que seria distinto do "facturn loquendi" (o simples fato de que h白  
pessoas que falam); o segundo quer dizer que as lrnguas so diversas, todas 
consttuindo uma classe homog白nea, multiplicidade e homogeneidade estas 

atestadas pelo fato da traduco; o terceiro fato representa que as lInguas s含o 
descritrveis em termos de propriedade 

Trazendo a discusso para a 6 tica discursiva. percebe-se que seria 

necess白rio um deslocamento mais profundo e radical no a mbito da gram白tica, a 
ponto de considerar tais artefatos n含o apenas "objetos da produ9o cient「fica' 

mas sIm verdadeiros "monumentos de urna hist6ria", como registra em "Terra 白  

Vista", E. Orlandi (1990:247). Uma perspectiva como essa faz mais sentido para 

um discursivista, pois lhe abre um rico e f白rtil terreno de investiga9含o, envolvendo 

fatos linguIsticos (ou fatos gramaticais) comprometidos com uma no9言o de 
hist6ria e de sujeito. 
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Uma reflexo em torno da Sintaxe como se vem fazendo, tem lugar 

certamente nas quest6es concerner,tes ao discurso, O estudo do construto 

te6rico, das possiveis configura96es ("arquiteturas") sintticas e de sua articula9o 

com outros planos da lingua representam um lado da materialidade discursiva que 

indispens台vel para analisar-se a materialidade hist6rica 

Por isso l h合  um caminho que a Sintaxe e a AD podem solidariamente trilhar 

(ressalvadas as especificidades) na a preenso do processo de produ9昏o dos 
sentidos 

A discuss含o sobre a exist6ncia ou n含o de uma passagem entre as duas 
白reas persiste e est白  longe de um consenso. H台  argumentos fortes e consistentes 

do lado de quem considera ambos os objetos incompativeis e, por consequencia 

Impossivel urna inter-rela9昏o; do mesmo modo h白  justificativas plausiveis por 

parte dos que admitem a diferen9a entre os construtas te6ricos, sem contudO 

tach自-los de antag6nicos 

Uma sintaxe compatrvel, contudo, no poderia ser essa do isolamento num 

m,,--'-' es $,a .,I - -d-'mu U,) 	 珂carnente, tampouco a que se det白m na ahstra9加  

exclusiva do enquaciramento formal dos fen6menos linguisticos. Teria de ser uma 

sintaxe cujo dispositivo de anlise permitisse visualizar mais claramente as 

relaぐ6es entre os enunciados, bem como seus mecanismos de funcionamento 

何gansza鱗o da linaua corno acesso ao acontecimento discursivの  

A zona da tenso entre os limites da Sintaxe e do Discurso no abriga uma 

mera rela9o de complernentaridade, com o intuito de preencher lacunas ou 

ampね1 。  alcance da analise ○  que e prnrio do discurso n言o viria ass而  
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acrescentar-se ao que' pr6prio da lingua, corno algo exterior. Isto seria banalizar 

em excesso os dois programas e desconsiderar seus distintos objetos te6ricos 

Marandin, que se declara analista de discurso, considera a sintaxe como 

"urna ferramenta perfeita", admite que a media9きo sInt白tica interv心m igualmente 

no domnio discursivo e destaca a no鱗o de seq6ncia corno unidade de anlise 

A quest含o seria a seguinte: "como um enunciado integra o todo interpretativo que 

constitui uma sequencia?" (Marandin, 1993 :12) 

A AD fl誉O desenvolveu, segundo ele, urna hip6tese particular concernente 白  
anlise sint台tica ・  ao contr白rio, prop6e apenas um ponto de vista geral contido na 

sua critica ao formalismo. A contribui9含o de Marandin consiste em・  enfatizar a 

n7 Ut9加 entre programas de pesquisa articulados" o estudo do lugar da 

sintaxe na compreens含o n百o esgota o estudo do impacto que suas formas podem 

exercer sobre os sujeitos falantes tornados em seus discursos" (p.17). Ele critica 

um postulado constitutivo da abordagem gerativa de admitir que o sujeIto falante 

aciona as representa96es e os c合lculos que o linguista inventa para p6r em 

evidencia as propriedades da linguagem. Mas adota como procedimento analtico 

a epistemologia do dispositivo, t含o cara aos gerativistas, apresentando, como 

alternativa, distintas "arquiteturas" de modeliza9白o do processo de organiza9奇o da 

lingua. 

R etomando a imagem da "ferramenta" associada 白  sintaxe, conv6m ter l白  
suas cautelas em rela9豆o a tal analogia, pois ferramentas tamb白m podem ser 

'imperteitas" ... (Cf. Henry, 1977) 



ENTRANDO NO JOGO 

1. A interface sintaxe/discurso. 

O questiortamento das fronteiras entre as duas 白  reas traz 白  tona a polさmica 

discuss含o sobre a autonomia da sintaxe, tese que postula a independencia da 

sintaxe em rela9ao 合  semantica. A teoria chomskiana atribui ao componente 

sint自tico o poder gerativo da lingua, cabendo ao componente semntico e ao 

fonol6gico apenas a func誉o de interpretar as seqo白ncias produzidas pela sintaxe 

A gram自tica, enquanto teoria construIda pelo linguista, situa-se num lugar 

de tens含o e centra seu foco na sintaxe, apoiada na tendさncia de inspira9o 

racionalista e de tradi9百o l6gica da linguagem. 

Na trilha dos universais lingusticos, das estruturas cognitivas inatas que 

fazem parte da heranca gen白tica de cada pessoa, a sintaxe, sob o enfoque 

gerativo, radicaliza o corte com o social e apaga a hist6ria ao constituir seus 

modelos formais. No 含  mbito dessa configura夢o, apreserta-se como aut6noma. 



130 

Este estatuto de autonomia n含o 白  compartilhado pela AD para quem a 

autonomia da lIngua e sempre relativa, dado que a materialidade discursiva se 

caracteriza por ser, ao mesmo tempo, lingurstica e hist6rica 

A quest谷o da autonomia repercute em outros dominios da linguagem 

assumindo contornos de maior amplitude em distintas 白  reas. Nouve mesmo 

momentos na linguistica em que a sintaxe chega a substituir a lrngua 

confundindo-se com a prpria no9蒼o de gram白tica 

A esse respeito,6 sempre bom reiterar que a Linguistica n呑o 豆  oa nico 

discurso sobre a lingua, assim como a Frsica n百o represen'ta o dIscurso u nico 

sobre o universo ー  

Na lingua ・  como se sabe, n白o h白  apenas o sistema sint白tico; ela se constitui 
de v台rias ordens heterog6neas nas quais tamb白m se encontram regularidades que 

vo do piano fonol6gico ao sem合ntico. E a AD pode estabelecer rela96es com 

cada um desses niveis. 

Pelo fato de se considerar a lingua como heterogenea, 加ma-se difcil 

admitir que um modelo vertical d6 conta de tudo. A modeliza9o linguIstica nesse 

caso 6 sempre parcial 

Alguns gerativistas costumam declarar, num tom categ6rico e definitivo, que 

o que a Gram白tica fecha, o Discurso n谷o pode abrir". Esta6 uma afirma9o 

reveladora tanto da concep9呑o de lIngua, quanto dos pressupostos 

epistemol6gicos em jogo. Faz parte dos procedimentos cientrficos a delimita9o 

precisa e o tratamento rigoroso dos dados recortados; por isso a busca de 
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descriG6es realmente confiveis na constru9含o de dispositivos sintticos que ir言o 

contribuir para a compreenso do funcionamento das linguas 

No 合  mbito do quadro discursivo, a situa9o se d白  ao inverso, pois vai 

importar no o que est白  dentro, mas tudo aquilo que est白  fora dos limites formais 

da lingua, por constituir indrcio de ruptura. Assim o qtie falta (a elipse) ou o que 

excede (a incisa), ao romperem o ideal de completude da linguagem, rompem 

igualmente o fio discursivo e, por isso mesmo, passam a interessar enquanto 

objeto de anlise, enquanto espaGo de reflex豆o 

Dentro dessa perspectiva te6rica, os "fatos dificeis de explicar", os que 

'resistem a descri96es confl白veis", ao inv6s de ficarem 白  margem, tornam-se 

parte integrante e privilegiada da investigaco 

Sob a 6 tica do discurso, uma frase como a referida h白  pouco, atribuida a 

certos gerativistas mais ortodoxos e relacionada ao fechamento implacvel da 

gram白tica em seus rigidos limites, n含o teria voz nem vez. Alis, nem s6 entre os 

analistas de discurso, O pr6prio Saussure, em suas "Fontes Manuscritas・ , faz a 

seguinte declara 含o em certo momento"E na Sintaxe que Se apresenta urna 

flutua gao entre o que 6 fixado pela lngua e o que 6 deixado d lIberdade 

加dividual" 

A preocupac百o em tra9ar fronteiras demarcat6rias do terreno, em 

estabelecer limites rgidos e definitivos entre "o que est合  dentro" (o determinado) e 

"o que est fora" (o indeterminado) n昏o costuma ser o que move o analista de 

discurso. Isto porque ele sabe que n谷o h uma separa 含o assim t含o nitida entre 

os l;mites, Cs limites se cruzaml se interpenetram, se entrela9am 
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A esse respeito conv6m registrar o que diz lndursky em seu excelente 

trabalho sobre o discurso da ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1984 

Ndo h百  separa9吾o entre determina戸o e indetermina戸o em um 
discurso. Uma est百  na outra. Pode haver a domn言ncia de uma 
delas (',mas6 S映retudo sua imbrica9百o que nos permite dizer 
que n奇o h言  discursos fechados e Incomunic白veIs. (Indursky, l992 
'36の．  

Segundo a Autora, o trabalho discursivo de "fechamento" deriva da 

determina9含o, da 「  resultando seu "efeito de homogeneidade" 

Ao inv6s, portanto, de endossar a frase atribuida a alguns gerativistas 

(lembro-me de um em particular) de que "o que est白  fechado pela sintaxe, gazua 

nenhuma poder合  abrir" (versきo livre da frase orialnal), a postura do discursivista 白  

a de investir no questionamento dos limites entre as 含  reas, tentando ver atrav6s 

das brechas, dos intersticios. 

Precisamente este lugar do jogo da lingua que escapa 白  sistematiza頭o6 

o iugar de examinar o equivoco e os deslizamentos de sentido (que fazem 

sentido). 

O paradoxo da lrngua atinge e afeta duas vezes a ordem da regra: pelo 

jogo nas regras e sobre as regras. Ao contr白rio da ambigoidade, a equivocidade 

nきo e sempre decidivel e o que se deve buscar 白  perceber no equivoco da lrngua 

os efeitos de discurso que s百o manifestados 



A zona de interface sintaxe/discurso onde se pretende trabalhar vai 

abranger esses fatos da língua que "brincam'' com seus próprios limites e com o 

ordenamento de suas próprias regras. 
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1.1. 0 equivoco como lugar de encontro: sentIdo!sintaxejdIscurso 

"Quero ' o espl'ndido caos de onde emerge a S加ねxe" 

Ad'lia Prado. 

Como j白  se teve oportunidade de apontar anteriormente, existe uma 

tendencia majoritria nos estudos da linguagem que come9a a se descolar da 

obsesso da ambiguidade, para abordar o que 6 pr6prio da lingua, atrav6s do 

equivoco. 

A rela9o com o equivoco afeta toda lingua. Sob diferentes formas 

encoberto sob diferentes marcas sint白ticas, o equivoco se manifesta, vem さ  tona 
e ganha corpo e significa9含o, O modo de materializar-se pode ser pelo vis da 

falta, do excesso, do repetido, do parecido, do absurdo, do non-sense, e por ai se 

estendem as possibilidades ○  que h合  de comum em todas elas e a ruptura do fio 

dscursivo e o impacto efe加o na condi9加 de fazer e desねzer sentidos 

Isto acontece porque a lingua 白  um sistema sint白tico intrinsecamente 
・、  、ー~ム‘へ1 
Pロ,a I V、ニ・  H~ i~、ーノ、  に  バハh'rノ、  Aハ~,、ノ、  ~、~，へ一、ーノ、  

Ut, yv,L.ut,i ILl O 、」（パ’さc ロ◇PaYU H凸  S es e.ハ  ーー  fl'S 'Srj 一一  、‘c 'UMO ロ◇ IIIロ，しdb でi！・”-"ら一,"‘ヘー  バー  U.,-,4.，一  
oIUII IS_,OI IL◇◇  '.ia ill i91,10 

sao capazes de deslocamentos, de trensgress6es, de rearrarijos 巨 Isso que faz 

com que um determinado segmento possa ser ele mesmo ou outro,atrav白s da 
met白fora, da homofonia, da hornonirna 『  doa lapsos de lingua, dos deslizヲmentos 

sernicos, enfim, dos jogos de palavras e da dupla interpretac谷o de efeitos 
dscursivos 
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A questo do real da lingua, como queria Mimner, e como endossa 

P6cheuxI inscreve-se dentro dessa disjun9呑o principal entre a no9昏o de uma 

ordem pr6pria 白  l「ngua, irnanente 台  sua estrutura, e uma ordem exterior que 

remeta a uma domina9吾o que se tenha que "conservar, restabelecer ou derrotar" 

Em sua instigante obra, "La langue ntrouvabIe", Gadet e P6cheux(1981) 

discutem o espaco vago, fugidio e oscUante que se sup6e separa o que est白  
indiscutivelmente dentro da lingua e o que fica, dlscutivelmente, fora dela. Uma 

discuss含o, enfim, que j白  se viu aqui, entre o possivel e o impossivel, entre o 

gramatical e o agramatical, entre o linguistico e o. discursivo 

Com base na reflex含o sobre os limites, sobre as fronteiras da lIngua e 

sobre o espa9o das transgress6es existente nela, 白  preciso buscar um modo de 

acesso e um meio de se acercar dessa dimens百o. E o melhor caminho 
p
arece ser

I, 

o de assumir as contradi6es e os deslocamentos, atrav白s do humor, do Jogo de 

palavras, do chiste... 

A id白ia 白  a de questionar a pr6pria lingua, com ironia, com desprendimento, 

e ate mesmo com urna saud合vel irreverencia, fazendo-a liberta「ーSe das 

estruturac6es l6gico-matematicas e da sisudez do formalismo 

Na tens含o entre liberdade e coac含o que faz parte constitutiva do sistema 白  

posslvel desvetar a inscri o dos efeitos linguistico-materiais, vinculando lingua e 

discursividade. O sistema guarda em si tanto a possibilidade do jogo damna lingua 

quanto a necessidade de urn ordenamento 
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A AD, ao eleger os sentidos como objeto de anlise) vai ter interesse por 

uma regiao onde o sentido encontra-se frequentemente em suspenso, a perigo, na 

fronteira entre o sentido e o n否o-sentido 
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2・ Os jogos com e sobre a ilugua. 

Nos termos de Gadet e Pecheux. a conjuntura contempor含nea se constitui 

a partir de uma tens百o constante no interior da pr6pria lingua, no limite do 

paradoxo e do absurdo e do estancamento dentro de certezas l6gicas. Um 6 o 

espaco te6rico da efic白cia do wltz; o outro 白 o espa9o do american joke. Tanto 

"witz" (termo alem含o)・  quanto "joke" (termo ingl6s) traduzem-se como "piada 

gracejo, pilh白ria', enfim1 um "dito espirituoso" 

Nesse sentido, os chistes na/da lingua, como o witz judeu (humor judaico) e 

o joke anglo-sax奇o (humor l6gicの】 sきo lugar de contrad瞬o e funcionam 

diferentemente em rela頭o ao equIvoco. Para ilustrar tal fato, os autores 

mencionados apresentam dois breves chistes (lbidem: 214) 

1. o 'yoke", 白  a resposta do campon邑s americano a seu pastor no momento 

em que este o convida a dar gra9as ao Senhor por ter-lhe concedido urna terra 

姫。 bela: "Se o serthor tivesse visto esta terra no estado em que Ele me deu!" 

2. o "Witz",e a resposta do pequeno alfaiate judeu ao cliente descontente 

por ter que esperar seis anos a entrega de uma cala, que recorda que Deus no 

havia !evado mais de seis dias para criar o mundo: "Sim, mas veja bem o 

senhor esta cal9a e v可a o mundo...一 ” 

Entre os dois chistes. na  analise feita, h自  urna fronteira a cruzar: a do 

otimismo na atividade humana que transforma o mundo versus o pessimismo 

lcido de quem suporta as vicissitudes como destino histOrico 
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O humor anglo-sax百o, por meio de seu jogo, tra9a fronteiras sobre o 

terreno da lingua e usa o absurdo "como instrumento domesticador e pedag6gico, 

para fazer surgir a necessidade deste mundo frente a todos os outros mundos 

posslveis, para organizar essa necessidade e control-la" (lbidem:215). Sobre um 

terreno assim, o equvoco e o absurdo s谷o considerados "ervas daninhas" que a 

"jardinagem l6gica" se empenha em eliminar 

A ambiguidade anglo-seやnica6 fundamentalmente dicot6mica sob a 6 tica 

dos dois autores, pois inscreve-se nesse mundo l6gico reduzido, nesse mundo em 

miniatura que o raciocInio l6gico constr6i. "A Iing町stica americana (Chomsky) 

encontra-se ao lado do humor l6gico, surdo a respeito do equivoco" (grifo meu) 

A rela9o do humor judaico com o absurdo 6 diferente; n百o se livra da pura 

l6gica, mas sup6e um passo pela hist6ria, pela llngua e pelo texto, literalmente 

atormentado pelas "fronteiras" ("fronteiras do sentido, do corpo, da raz百o e do 

pensamento") 

Essa diferen9a de humor 白  um sintoma de profundas diferen9as hist6ricas, 

culturais e ideol6gicas que aparecem marcadas na lingua. O humor judeu e a 

piada anglo-sax含  tm em comum essa maneira muito especial de entrar em 

rela9谷o com a diferen9a, com a eventual adversidade, "mas a similitude acaba ai" 

Mais al6m est白  tudo o que separa, nas palavras de Gadet e P6cheux 

(lbidem:217)・  uma ideologia dominada - para quem a "normalidade" que lhe tem 

sido historicamente imposta 6 o absurdo que tem de ser aceito tal qual para 

sobreviver - de uma ideologia dominante e expansionista, que refor9a sua 

normalidade demonstrando-a por meio do absurdo 
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O humor, em seu mecanismo de funcionamento, opera quase sempre na 

base da viola9百o de um "saber", de uma cren9a, de certos preceitos 

Judith Milner, em estudo sobre as "brincadeiras com a lrngua", demonstra 

que o riso surge na medida em que algum saber linguIstico fica violado, 

reafirmando-se assim de maneira negativa. De fato, "o teste do riso" pode ser 

bastante eficaz quando se pretende avaliar a pertin6ncia ou n誉o de certo 
enunciado, ou ent呑o, medir seu grau de aceitabilidade. O riso irrompe pelo 

estranharnento, pelo aspecto bizarro de uma constru9百o, ou ainda pela sua 
completa incongru6ncia. 

A lingua, em seu car白ter de n谷o-fechamento, estabele inter-relac6es de 

distintas ordens, que v百o do gramatical ao ideol6gico, passando pelo social e 

cultural. Nos jogos com a lrngua esses diversos niveis podem ser acionados e, de 

alguma forma, violados, desencadeando, em conseqo6ncia, o riso 

A prop6sito disso,6 oportuno transcrever uma cita9o de Bakhtin, 

encontrada em Gadet e Pecheux (1981:234) 

O verdadeiro rIso, ambivalente e universal, nさo recha9a a 
seriedade, purifica-a e completa-a. Purifica-a do dogmatismo, do 
carter unilateral da esclerose, do fanatismo e do esp加加  
categ6rico, dos elementos de medo e Intimida9さo, do ddatsmo, 
da IngenuIdade e dasルs6es, de uma ne危sta fixa9者o sobre um 
s6 plano, do esgotamento estロpido 

No caso do presente trabalho o riso funciona como um sintoma da 

dimens首o que nos aproxima do equIvoco da lngua, lugar de encontro privilegiado 
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entre o sentido, a sintaxe e o discurso. 

Para abordar este tato lingulstico do equIvoco 白  preciso construir 

procedimentos para a apreerrs蒼o dbs jogos de diferen9as," das contradi96es, do 

paradoxo, do absurdo. Ou seja: h白  necessidade de trabalhar, como diz P6cheux 

(1988)， 勿o ponto em que cesse a consistdncia da representa9百  o l6gIca inscrta 

no espa9o dos" mundos normals". 

Vem dai a escolha do real da lingua, do chiste, do trocadliho, da 

charada, dos jogos de palavras que s百o feitos corn a lIngua e sobre ela e que 

so reveladores do seu car白ter oscilante, paradoxal e contraditrio. 
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2.1. 0 chiste, o trocadllho, a charada...lugar marcado no jogo da 

lingua. 

"._o humor a a peas危 nぎo s春o o dom加gode pensamento, 
mas pertencem aos meios fundamenta加 de que dlspc5e a 
inteligncia poltica e te6rica....'' 

M. P6cheux 

P6cheux, fundador e principal mentor da escola francesa de Anlise do 

Discurso, em sua paixao pela lrngua, a elege como tema constante de reflex含o e 

questionamento. 

A lingua, corn suas contradi96es e indetermina96es, surpreende sempre, 

embara9a, confunde e , por vezes, se esconde, mostrando-se esquiva e arredia 

Em sua materialidade presta-se a toda sorte de constru96es e armadilhas 

Entre as crianas, especialmente os colegiais, s百o comuns as brincadeiras 

合 base de jogos sobre a lrngua, envolvendo trocadilhos, tautologias, adivinhaG6es. 

corn perguntas do tipo も que e o que6 こ勺ual..'二 ’加rqu6...?" 

Algumas dessas charadas ou quebra-cabe9as linguIsticos circulam, 

devidamente traduzidos, por diferentes culturas e linguas. Gadet e Pecheux 

(1981), por exemplo, nos apresentam casos tipicos das brincadeiras francesas. 

que s含o muito nossas conhecidas, a saber 

(22) ー  Que 6 o que est豆  justo no centro de Paris? (a letra R). 
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(23｝ー Qual 6 。 c心mulo de urn ferreiro? (que seu filho s可a soldado) 

(24) ー  De que cor' o cavalo branco de Napole含o? (..M. 

No primeiro caso, joga-se com a dUplicidade de sentido contida no 

sintaqma centro de Paris, que remete tanto a (1) centro da cidade de Paris, 

quanto a (2) centro da palavra "Paris" 

No caso seguinte, a expresso "o c白mulo de" aciona um jogo de palavras 

com "ferreiro" e "soldado" que pertencem ao mesmo campo semantico, 

explorando a diferenGa s6mica de "soldado", participio do verbo soldar (unir com 

solda) e "soldado", militar sem graduaco. Isto tudo associado ao sintagma "o 

cmulo de" que sup6e um exagero, uma exacerba頭o de sentido, elevadoa 

p0姫ncia mxima. 

No ロ  ltimo caso est白  montada uma armadilha tautol6gica, uma indu頭o ao 

erro que consiste em formular uma pergunta cuja resposta j白  se encontra dentro 

da pr6pria formula9含o: "de que cor e o cavalo branco...?" 

A essa lista de "enigmas" podemos acrescentar muitos outros, todos eles 

jogando corn a lingua em algum de seus niveis e caracterizando-se por um 

car白ter lロdico. Vejamos mais alguns desses casos 

(25）ー Qual'o c6u sem estrelas? (o c加da boca) 

(26)"Qual 6 o olho que n含o chora? (o olho d‘自gua) 

(27)"Quais s豆o as notas que nao circulam no com'rcio? (as notas 

musical司  
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(28)"Qual'a roupa que a mulher veste e o marido nunca v6? (a do 

luto da viuvez) 

(29) - Quem 6 o filho de teu pal que, no entanto, n自o 6 teu irm言o? (tu 

mesmo) 

Nos exemplos (25) e (26) fica nitido o jogo poliss百mico com o termo "c6u" e 

"olho" em paralelismo com os sintagmas "c6u da boca" (ab6bada palatina) e "olho 

d'白gua" (fonte natura! que brota do solo); donde o espa9o para a diferen9a - "c6u 

sem estrelas" e "olho que n含o chora". 

Da mesma forma (27) aciona uma associa9百o natural com "notas 

promiss6rias", que s百o notas que "circulam no comercio", para opor a "notas 

musicais", que aparecem naturalmente em outro contexto. Joga-se, portanto, com 

ayaguidez do termo notas para desloc白-lo discursivamente. 

J白  (28) e (29) t邑m um estrutura distinta, construrdos sob a forma de 

charada, mas explorando as antinomias - mulher que vestelmarido que n百o ve - 

filho do pai/que n含o 白  irm苔o. Mais do que o aspecto linguistico, entra em cena a 

ordem l6gica dos fatos e sua aparente viola9白o 

Ainda sob a forma de charadas, h白  as adivinha96es que apelam para as 

semelhan9as e/ou contradi96es entre o mundo fisico e o verbal. Vejamos os 

exemplos abaixo 

(30) ー  Vrias irm含s dormem juntas ao ar livre, com qualquer tempo. 

Nunca brigam. Pelo contrrio, vivem sempre em paz. Mas, como no mundo 

gostos e opini6es variam, umas dormem viradas para cima, outras para 
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ba b《く》・ Quem S加elas? (as telhas) 

(31) ー  Quem o faz constri para vender, quem o vende n含o o usa e 
quem o usa n白o o Ve・ o que 6?(o 一  caix自o) 

Em ambos, atrav6s de uma sucess含o de "pistas" que se encadelam por um 

nexo l6gico, Se vai tecendo a trama do enigma. O elemento comum 白  o jogo de 
oposi96es, como conv6m 白  s frmulas charadistas: "vIrada para cima e para 

baixo “・ ou ent加， "faz e vende11, "vende e ndo Usa11, "usa e n言o v6". O 

antagonismo entre os fatos descritos s6 faz aumentar o suspense e alimentar um 

pouco mais a dificuldade de decifr-lo. 

Dentro dessa mesma linha de justificac昏o se encontra este bem sutil e 

inventivo quebra-cabeca ー  

(32) - Estou sempre na guerra, mas fujo do canhao. Estou na porta, 

mas nunca entro na casa. Estou na flor, mas no na planta. Quem sou eu? (a 

letra R) 

Se os franceses brincam com a letra R, que fica no centro de Paris, n6s o 

fazemos com mais gra9a, estendendo o chiste a mais situa96es e tornando mais 

complexa sua resolu9きo, j白  que a letra R est合  na "guerra", mas foge do "canh巷o", 
est白  na "porta", mas n百o entra na "casa", est白  na "flor", mas n各o na "planta". Em 

todos esses pares h白  semelhan9a de campo sem含ntico, o que ressalta mais a 

diferen9a lingurstica expressa no "mas", enquanto operador contrastivo 

guerra/canh百o; porta/casa; florlplarita 
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O real da lingua n含o se encontra amarrado aos limites de urna lngua 

l6gica, mas est白  atravessado por fissuras7 atestadas na exist倉ncia do humor 

absurdo, do non-sense, do "witz", que o desestabilizarn sem apag白ーlo 

Vejamos algum exemplo dessa natureza em mais uma "pegadinha" trpica 

das brincadeiras infantis: 

(33) - Voc6 sabe como se esconde um elefante numa planta9含o de 

moran9os? 

一 N豆o fa9o a menor id6ia. Gomo 6 ? 

一 Simples. 巨  s6 pintar as unhas dele de vermelho. 

O n与o-compromisso com a ordem l6gica d白  margem ao aparecimento do 

absurdo, rompendo corn o estabelecido e instaurando o inusitado, o ins6lito, o 

non-sense. Dai as unhas pintadas de vermelho, funcionando como disfarce para 

um elefante no meio de frutas vermethas, como o morango.. 

Do mesmo modo, s6 que investindo no 6 bvio, est白  o caso seguinte 

(34)"Um elefante escorrega e cal no Mar Vermelho. Como ele sal? 

・Molhado. 

Aoui, "Mar Vermelho" entra como falsa pista, explorando sua designa9o 

ambIgua. Por esse espa9o se constr6i o chiste, unindo a equivocidade 白  

ohviedade. Afinal, nada mais previsvel que quem entre na 白  gua, acabe se 

molhando, independente da "cor" que essa 台  gua supostamente apresente 
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Quanto 台  presen9a reiterada do "elefante" nos dois casos 白  meramente 

casual, concorrendo corn "as ma9百s" que desempenham um papel destacado, em 

nvel de demonstra9昏o ou exemplo, dentro das reflex6es ling0「sticas Gadet e 
麗cheux lembranl・ a prop6sito, que algumas ma9含s se comem aqui e ali na obra 

de Chomsky e tamb白m na dos l6gicos) como Quine. Esta mesma fruta d白  a 

Bloomfield a oportunidade de expor sua teoria behaviorista do sentido 

Aqui, os "elefantes" esto servindo para comprovar a tese de Pecheux de 

que todo enunciado est白  exposto ao "equivoco da lIngua" e de que 6 possivel 

surpreender a linguagem, perturbar a ordem do sistema e driblar suas regras 

2・2. Brincando corn a lingua no espaco da propaganda 

A linguagem publicit白ria em seu prop6sito de atrair a aten9含o do pablico 

(cliente em potencial) explora, n百o raro com bastante efic白cia, recursos 

expresstvos coritidos na pr6pria estrutura significante do sistema lingustico. Dessa 

forma realiza em algumas formulaぐ6es um trabalho do sentido sabre o sentido 

incorporando o car白ter oscilante e paradoxal que perpassa a lngua tio registro do 

cotidiano. 
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P6cheux (1988) ressalta esse interesse pela linguagem ordin含ria, ao 

analisar a necessidade que enfrenta a pesquisa lingurstica em 'construir 

procedimentos capazes de abordar explicitamente o fato lingurstico do equivoco 

como fato estrutural impUcado pela ordem do simb6lico" (Ibidem :51) 

A linguagem publicitria se movimenta dentro de um universo que subverte, 

por vezes, o mundo devidamente normatizado e os enunciados logicarnente 

represent台veis. E isto tudo explorando situa96es do cotidiano muito pr6ximas da 

"vida reai''. 

Os anロncios pubUcitrios sきo planejados sob condi96es de produ9ao bem' 

definidas, jogando com a estrutura enunciativa dos enunciados de um modo 

singular que desperte os efeitos de sentido desejados. Neste jogo, assume papel 

relevante a materialidade lxico~sint白tica, de cuja opacidade se valem os 

redatores para construir jogos metaf6ricos, brincando com os sentidos das 

palavras. 

Os exemplos selecionados, de anロncios recolhidos em jornais de Sきo Paulo 

e Porto Alegre, trabalham sobre urn mesmo tipo de produto (im6veis ) e investem 

no apelo 台  forma ldica e na duplicidade de efeitos discursivos. Vejamos de perto 

o funcionamento de alguns casos 

(35｝ー Tr6s dormit6rios no Menino Deus, com bastante espa9o para as 

crian9as brincarem e dois boxes para os adultos guardarem os carrinhos. 

(36) ・  Ganhe a vista, pagando a prazo! (Comprando um apartamento no 

Solar Village voce ganha uma vista maravilhosa para o rio Gualba) 
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'U7）ーぬ a Campos do Jord含o. O ar da montanha vai fazer muito bem 

para o seu bolso. (No inverno em Campos voce descansa no Quatre Saisons 

Residence. Os apartamentos s百o Duplex (...). No resto do ano, quando n百o estiver 

em Campos, voc色  fica descansado alugando seu apartamento) 

(38) - Ou voc' fica com um quatro dormit6rios qualquer, num Nlorumbi 

qualquer, 

[sala de estar s6, 3 dormit6rios reversveis em 1, sala "muito" intima, copa, 

cozinha e 白  rea integradIssimas, 1/4 de empregada, vagas para eximios 

manobristas, edifcio no Morumbi, mas quase na divisa com Itapecirica da Serra.] 

ou fica com 4 suites de verdade, no Morumbi de verdade. 

No primeiro caso (35) h白  um paralelismo evidente entre o mundo infantil e o 

mundo adulto. Assim, enquanto as crian9as disp6em de espaco para brincarem 

nos dormit6rios, os adultos podem ocupar os boxes com os seus "carrinhos". O 

diminutivo 白  a marca morfol6gica que garante a unidade sem含ntica do an白ncio em 

torno do mesmo eixo significante: "o pOSSiVel ldico'、 , como diria M. Ronat. O 

estranhamento irrompe do inesperado par "adultos/carrinhos" que rompe a l6gica 

do "mundo normal", assegurada com "crian9as/brincar" 

Em (36) observa-se um jogo de oposiG昏o sinttica entre dois sintagmas: um 

SN (ganhar a vista) e um SP (pagar a prazo). Ambos t己m a mesma distribuic百o 

na estrutura frasal, mas desempeham fun96es distintas, respectivamente, 

complemento verbal e complemento circunstanciaL O diferencial deste anロncio 白  

a localiza9含o do im6vel e a "vista maravilhosa para o rio Gualba" que o 

privilegiado comprador ganha ao adquiri-lo. Por isso o enunciado foi construido 

usando o estratagema de opor os dois sintagmas a vista/a prazo, o que gera um 

efeito curioso e atraente para a chamada do produto. Apesar da semelhanca das 
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estruturas, h白  urna diferenca de sentidos nrtida. Seria o caso de lembrar, como 

um bom falante culto da lingua: "o que faz a falta de uma crase na sorte de um 

anロncio. .ー"l 

O enunciado seguinte (37) consegue um belo efeito ao quebrar a 

expectativa da escala que condiciona a homogeneidade l6gica prevista entre 

Campos do .Jord豆o/ar da montanha/fazer bem/e.., para o bolso, O inesperado, 

a surpresa, o imprevisto surgem como elementos decisivos para alterar a 

harmonia do campo sem含ntico predominante e "poluir, assim, o clima da serra", O 

item lexical "bolso" entra como o indefectivel apelo econ6mico que 白  to caro aos 

consumidores e capaz de resultados t昏o saud白veis. A brusca ruptura da s白rie 

associativa faz aparecer o outro sentido que interessa ressaftar: a qualidade do 

neg6c虹  

O ロ  ltimo enunciado (38) apresenta uma s6rie de proposic6es, todas elas 

criando uma rede contrastiva entre dois polos que precisam ser diferenciados: um 

Morumbi qualquer/o Morumbi de verdade. Para come9ar os determinativos que 

acompanham o nacleo do sintagma ja (des)qua瓶cam os produtos em oferta: o 

pnrneiro （○ que sei合  rejeitado e exposto 合  pilh6ria) 白  referido corno urn qualquer; o 

outro (o que se pretende valorizar e oferecer), longe de ser "um qualquer", 白  

definido (artigo) e qualificado (locu悼o adjetiva) como sendo o/de verdade 

O jogo de contrastes 白  estabelecido a partir do plano a ser criticado e que 

se vai desfazer (nos dois sentidos): 

(1) deprediar, ridicularizar e 
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(2) desmanchar, reduzir a fragmentos 

Por isso a escolha do apartamento no "Morumbi qualquer" como o piv6 da 

explora9言o poliss6mica. As virtudes e vantagens do "Morumbi de verdade" sero 

manifestadas (em aus6ncia, pela falta, virtualmente) em compara頭o com "o 

outro". 

Na caracteriza9昏o das depend己ncias do im6vel s百o referidos os atributos 

habituais que costumam compor os anロncios desse tipo de produto. Assim so 

enumerados v合rios itens onde predominam as conven96es da 白  rea imobili白ria, 

exceto por alguma pequena inser9石o que transforma completamente o primado e 

a estabilidade das proposi6es l6gicas. E que acaba produzindo deslizarnentos de 

sentidos decisivos para a interpretaao dos enunciados. Analisemos o 

和ncionamento dessesねtos: 

- saia de estar s6: aqui o acrscimo do adv白rbio desloca o nocleo do 

sintagma do nome "sala" para o verbo "estar" que passa a ser devidamente 

modificado. Tal altera9きo sint白tica afeta a significa9含o que est白  em jogo e exp6e 

o enunciado ao equivoco, fazendo-o deslocar-se discursivamente de seu sentido 

para tornar-se outro (como afirma P白cheux, 1988). Assim a "sala de estar s6'' 

passa a significar o reduzido tamanho da pe9a em quest誉o, e n誉o apenas o tipo 

de c6modo que integra o im6vel. 

- 3 dormit6rios reversiveis em 1. o car合ter de reversibilidade dos 

aposentos que permite ampliar suas possihilidaces de utiliza鱗o aparece aqui 

referido ao inverso, reduzindo sensivelmente (por tres) o seu uso. Isto 白  feito com 

a invers含o do tra9o semntico do adjetivo "reversrvel" de (+ espa9o) para (ー  

espa9o）一  
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- sala 'muito"i ntima: o uso das aspas (recurso de certo modo, redundante) 

d白  destaque ao intensificador que desestahtitza o adjetivo intima, modalizando 

pejorativamente o tipo de ambiente. Mais urna vez se busca desqualificar o im6vel 

transformando o enunciado convencional em uma formula9含o ambigua. A 

associa戸o que se estabelece 白  entre salai ntima e sala exigua. Quanto mais 

intima.．一 

一  Copa, cozinha e 白  rea Integradissimas: O tom de ironia recai sobre o 

grau superlativo (absoluto) do ajetivo integradas que acentua o car白ter compacto 

das tr6s pe9as. O acr6scimo do modificador, da forma corno 6 representado, 

afeta e distorce o sentido de Integra9首o" entre elas, levando a uma idia de fuso 

com perda evidente de espa9o para as tr白s 

- 114 de empregada: sutil e original maneira de substituir .o sintagma 

nominal - urn quarto - pela fra9白o homonima (1/4), explorando a possibilidade 

inerente a todo fato linguistico de ser ele mesmo e ser tamb6m outro, atrav6s de 

um recurso corno a homonimia. O efeito de sentido obtido com esta simples troca 

6muito expressivo e passa uma dimens蒼o super-reduzida da depend6ncia de 

empregada: uma fra憐o de quartol que prec'Isa aumentar bastante para chegar a 

ser urn quarto inteiro! 

Vagas para eximlos manobristas: novamente aparece o adjetivo 

carregando a carga semntica do enunciado e deixando entrever a dificuldade da 

manobra requerida pelo tamanho da vaga. A inser9含o do modificador d自  a chave 

para a interpreta鱗o, coerente corn a s6rie de predicados que vem sendo 

explicitados e que reforcam o efeito de homogeneiaade pretendido 

ー Edifrcio no Morumbi, mas 4uase na dMsa com Itapecerica da Serra ・ a 

exata localiza9議o do imtl6vel 6 o golpe final e fatai 卑ie faltava (quanta alitera9哀oり  
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na descri9含o do "4 dormit6rios num Morumbi qualquer'1. Afinal, nem fica no 

Morumbi, mas (quase) em outro lugar... O equivoco que atravessa este enunciado 

localz合vel em pontos precisos expressos pelos articuladores discursivos "mas" e 

"quase", que completam o ciclo de satura9吾o de sentidos 

No balan9o final de todos esses itens que foram enumerados o leitor, 

devida e fartamente informado do que ele vai encontrar, (caso fique com "um 4 

dormit6rIos qualquer, num Morumbi qualquer"), pode lIvremente (?) optar em ficar 

com esta realidade ou ficar com "4 suites de verdade, no Morumbi de verdade" 

Neste confronto (nem um pouco equ含nime), onde "dormit6rios" passam a surtes e 

o que 6 indefinido ("um/qualquer"> passa a ser definido com acr6scimos ("o/de 

verdade'), o anuncio vai se construindo e definindo sua linha de atua9含o sobre o 

leitor. 

Atrav6s da anlise desses casos encontrados na midia impressa se 

procurou dar visibilidade ao dizer constante que atravessa todo o trabalho: 11A 

I加gua 6 voltada ao equivoca, 加do enunciada'suscetIvel de 加rriar.se outro, de 

se deslocar discursivarnenfe de seu sentido" (P6cheux, 1988). E isto vai se 

concretizar na pr6pria base material sobre a quai se constru庖。 os processos 

liflg0「stico-discursivos 

Os v白rios e sucessivos complementos acrescidos aos enunciados 

analisados confirmam a na加reza n百o-fechada da lingua e a possibilidade sempre 

presente de (des)construir os sentidos, alterar sua dire9百o e jogar com eles. Por 

esse espa9o em aberto pr6prio dos enunciados (eles n昏o podem dizer tudo)6 que 

v含o surgir os equivocos, as ambigaidades que sきo constitutivos da lfngua e de sua 

estrutura significarite 
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Este trabalho pretendeu discutir o fen。meno da resistdncia da lngua como 
U撫員。vI鵬具鵬加鵬醜瞬騒 n曇加「電老曇 opa:;a; dri 'COflsItonto qu, caractenZa 

a materialidade linguistica. A escolha deste caminho afastou de imediato a 

concep9o corrente, largamente difundida, da lrngua como mero instrumento de 

comunica9百o Parafraseando Pecheux, diria qUe n百o se descobre a lrngua, damos 
戸・・’ 

de encontro com ela; e este encontro nem sempre 白  sereno e amistoso, pois 
como bem antecipa Guimar含es Rosa, l no inicio da tese, pela lngua comeca a 
conルsdo. 

A confus百o se intensifica com a no9含o de lIngua afetada pelo real ー  
expresso forjada por Lacan - que abre brecha para trabalhar o impossIvel como 

condi 加 da lIngua o princ回。 de que falar de伽gua6 falar da falta entra em 

sintonia com esse enfoque e tornou possrvel a I ncurs台o pela zona do equvoco 
白rea de tens含o e ponto de encontro entre a materialidade linguIstica e a 

materialidade hist6rica. 
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Com o equvoco ganhou corpo a no9含o de resist6ncia e uma concep9含o de 

lrngua que incorpora ao seu interior os fatos costumeiramente postos a margem, 

como indesejveis, problem合ticos. Da「  o sistema significante se apresentar como 

inst自veL heterogeneo e n奇o-fechado, prevendo em seu pr6prio ordenamento um 

espa9o que escapa ao enquadramento formaL Afinal, 白  sempre bom reiterar que 

a multiplicidade do dizer 白  condi頭o estruturante da pr6pria lIngua 

A AD vai se interessar precisamente por esse terreno, por vezes 

escorregadio, onde se d蒼o as falhas, os deslocamentos, as rupturas de sentido, e 

por onde se percebem os pontos de deriva dos enunciados. E isto que・  a faz ficar 

presa entre o real da lngua e o real da hist6ria, ou em outros termos, entre a 

materialidade e o acontecimento, ou ainda,entre o I mpossfvel e a cbntradI9o 

Por isso tambm a op瞬o pelo fato ( e n含o o dado) e pela forma material (e nきo a 

abstrata), visando neles a sua historicidade 

Dentro da dirnens含o do equivoco, a aproxima9含o mais efetiva se d白  com o 

fen6meno da ambigaidade,considerada como casoーl$mite. Na investigaぐ白o que se 

procedeu dessa no頭o, foi possivel constatar a rniorfante intui雄o chomskiana ao 

perceber e chegar bem pr6ximo daquilo que 6 pr6prio da I加gua Anda que tenha 

se afastado desse caminho, ao n白o remeter 合  significa戸o os casos de 

ambiguidade, Chomsk-y 白  uma refer己ncia decisiva nessa mat6ria. Pena que tenha 

sucumbido 台  l6gica e evitado as contradi96es... 

Acompanhando o percurso hist6rico do termo, uma primeira evidencia se 

sobressaiu: a sua rela9吾o com quest6es envolvendo o sujeito, a hist6ria e as 

rela96es de poder na sociedade e sua consolida夢o como via de acesso ao saber 

A id6ia de um assujeitamento do indivIduo por meio de um discurso completo e 
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transparente, reflexo justo e exato do pensamento, concorre com outra que 

preceitua o cultivo da ambiguidade como meio de manter uma certa dist白ncia 

entre o sujeito e o conhecimento. Em qualquer uma das tendencias - a da busca 

de transpar6ncia ou a da valoriza9o da opacidade - a ambigidade se faz 

presente, quer como "mal necess白rio", quer como "condi9査o de possibilidade" 

constitutiva do discurso. 

Ambigidade e sentido andam sempre muitou nidos, at6 o ponto de se 

confundirem. Por isso foi possivel comprovar a afirma恒o de que essa mat白ria se 

encontra situada no cora9do da sem含ntica linqtllstica, inscrita na "dial6tica da 

unicidade e da pluralidade". Tanto num extremo quanto no outro, o certo6 que a 

comunica頭o vai apresentar "problemas", j白  que a lingua, em sua fascinante e 

rntstenosa complexidade, nao costuma emitir "certificado de garantia ・  que a torne 

imune a mal-entendidos, incompreens6es, equivocos... Por isso, ao falar e ao 

escrever, estamos sempre expostos ao perigo e correndo algum risco: o de nきo 

sermos (ou sermos) bem compreendidos 

Esta an自lise envolvendo quest6es de ambigidade mobilizou uma reflexo 

fundamental nas fronteiras do lingUistico e possibilitou o estabelecimento de 

algumas articula96es.importarites com outros campos do conhecimento. Desde o 

inicio, procurei deixar claro que rejeitava a 6 tica enviesada dos que tomam a 

ambigidade como "carncia do sIstema das I加guas naturais", ou como 

"problema a resolver" e que,nesse a婚， perseguem obstinadarnente as trilhas do 

"ou ou"・  visando modos de elimin白-la. Por esse entendimento, deve-se procurar 

sempre dar conta da amb管ロidade em urn mundo l6gico tratado em termos 

semnticos; a exig邑ncia de desamhigiza9昏o figura como um imperativo b台sico 

da regra de ci同Un頭o, 
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肋r sua vez, a op鱗。 pelo primado do multiplo abre brechas para a 

existencia do vago, do opaco, do ambivalente sem a necessidade de expurgar da 

lingua tais "desvios", embora entrem em contradi 含o com os principios de 

consistencia e completude que determinam as regras de formaliza9o 

Como modo de abrir quest6es nesta 白  rea e discutir uma posi9含o j白  
estabelecida na linguistica, procedeu-se ao levantamento de algumas formas de 

tratamento da ambiguidade mais correntes. Na abordagem da disjun9者o, do 
problema de recep9者o e do problema lngostico est白  presente uma oposi9o 

entre "configura96es de lIngua univocas" e "configura96es de lIngua ambrguas", 

bem como uma participa9百o (em maior ou menor intensidade) do sujeito em 

rela鱗o 台  exigencia diferenciada de interpreta9含o que a ambiguidade aciona. J白  

na perspectiva da estratgIa discursive, a ambiguidade passa de "um acidente・‘o 

algo "inerente' a todo discurso e que se expressa por uma indetermina9含o latente, 

cujo conhecimento e manipula9含o constituem-se em forma de poder 

Quanto 白  s fronteiras da no9谷o, vimos que a ambigidade mant6m um 

conflito e urns dualidade com os territ6rios vizinhos, cujos limites se interpenetram 

e, por vezes,se inthstinguem E assim que o duplo sentido, a vaguidade e a 

ambivalncfa, num espa9o bastante fluido, vきo construir suas especificidades e 

buscar uma diferencia9含o no conturbado mundo dos sentidos (que nem sempre 

fazem sentido). Essas distin96es conceituais, mais do que mero exercrcio de 

varia9o terminol6gica, auxiliam ria compreenso de um fen6meno maior, como o 

da lingua e seus mecanismos de funcionamento. Por aI se percebe bem a tenso 

constante entre liberdade e coa9言o que integra o sistema, bem como a 

possibilidade do jogo da/na lngua e, em contrapartida, a necessidade de 

ordenemen to. 
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Ao investir no questionamento dos limites entre 含  reas como a da SIntaxe e 

do Discurso, procurou-se investigar o funcionamento de um instrumento 

forma吃ado que torna visiveis as propriedades da lingua. DaI a apresenta9呑o da 

Sintaxe como dispositivo te6rico que faz ver o processo de produ9豆o de sentido e 

que se coloca como um lugar de observa9白o do discurso. Assim, foi possivel 

acompanhar a passagem da organiza9きo da lingua ao acontecimento discursivo e 

o papel da Sintaxe como ferramenta que d自  acesso a isso 

Nas frestas deixadas pelos limites, nos! ritersticios que se formam entre as 

regi6es existe um f6rtil e produtivo campo de anlise constiturdo por fatos da 

lngua que brincam dentro de seu espa9o com a pr6pria ordem da regra. E aI que 

encontramos o equivoco, as contradi96es, o absurdo, o n誉o-sentido... 戸  or isso a 

escolha do chiste, do humor, do jogo de palavras e das brncadeIras com a伽gue 

no espa9o da propaganda. Na opaca (e resistente) materialidade de certas 

constru96es, recolhidas junto ao universo infantil e da publicidade, foi possivel 

desvendar um pouco mais de perto os deslocamentos e efeitos de sentido que, 

por vezes, subvertem o sistema, perturbando e surpreendendo sua pr6pria 

estrutura significante 
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