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Authier-Revuz situa-se nos qua· 
dros das teorias enunciativas de 
base saussuriana e da meta· flngua· 
gem, tal como foi estudada por Rey· 
Debove. No campo da enunciação, 
filia-se a Sally, Benveniste e Culioll, 
e se distingue de Ducrot. especial· 
mente, na concepção defendida por 
ele de uma autonomia do 
1/ngüfstlco, que, segundo a autora, 
pode ser interpretada como uma 
espécie de "proteçáo" do objeto 
contra a "contaminação" externa, 

Seu estudo é dedicado a um tipo 
de configuração enunciativa da 
reflexividade metaenunciativa - a 
modali~açáo autonímica - que ela 
circunscreve a partir das noções de 
opacidade de Récanati (1979) e de 
conotação autonfmlca de Rey· 
Debove (1978). 

A singularidade de sua-perspec· 
tlva deve-se ao reconhecimento de 
que o campo da enunciação é mar· 
cado por uma heterogeneidade te · 
órlca. o que a leva a ver como lne· 
vitável o chamamento. para a des· 
crlção dos fa tos de língua, de abor
dagens estranhas à lingüístlca como 
tal. 

A par tir de contribuições de 
Bakhtin e Pêcheux e da psicanálise 
freudo-lacaniana, institui uma pers· 
pectiva inovadora para a investiga
ção das formas da modelização 
au t onlmica, pelas quais um 
enunciador representa seu discur· 
so - se representa em seu discur· 
so - como marcado pela hete
rogeneidade que o constitui. 

A convocação dessas exte· 
rioridades produz deslocamentos 
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Apresentação 

------------·------------

Meu encontro com Jacqueline Authier-Revuz deu-se no início 
dos anos 90, através de um texto denso e instigante- "Hétérogénéi
té montrée, hétérogénéité constitutive: éléments pour une approche 
de 1' autre dans le discours" 1 

-, de extraordinária irradiação no meio 
acadêmico. A genuína inquietação produzida por esse texto desen
cadeou a busca de outros e, a cada nova leitura, via ganhar corpo 
uma teoria da enunciação de configuração singular. Estava instituí
da a relação de transferência teórica2 que me levaria a Paris III 
(1997-1998) para um período de quatro meses de estudos sob a ori
entação de Authier-Revuz durante o desenvolvimento de minha tese 
de doutorado. O contato fez nascer a idéia de um livro que propor
cionasse aos leitores de língua portuguesa acesso a textos clássicos 
da autora. 

A execução dessa idéia só foi possível graças à colaboração da 
professora Elsa Maria Nitsche Ortiz e de seus alunos (UFRGS), 
que, generosamente, entregaram-se ao trabalho (por vezes árduo) de 
tradução dos textos. Gostaria de agradecer o empenho e a eficiên
cia com que executaram a tarefa. Sou igualmente grata à EDIPUCRS, 
que se dispôs a publicar este livro, e que intermediou a negociação 
com as editoras francesas. Quero ainda, e de modo especial, expres
sar minha gratidão a dois grandes amigos - e mestres - Leci Borges 
Barbisan (PUCRS) e Valdir do Nascimento Flores (UFRGS) pela 
valiosa ajuda na seleção dos textos, na revisão técnica da tradução 
e, sobretudo, pela amorosa e estimulante parceria, sem a qual este 
projeto não se teria concretizado. 

D.R.L.A. V., Paris, n. 26, p. 91-151, 1982. 
AMORIM, Marília. O pesquisador e seu outro: Bakhtin nas Ciências Humanas. São 
Paulo: Musa, 2001. 
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Os textos aqui publicados foram selecionados entre vários en
caminhados pela autora, quando convidada a participar do número 
116 da revista Letras de Hoje (EDIPUCRS, junho de 1999) dedica
do à enunciação e ao discurso, organizado por Leci Borges Barbi
san e por mim.3 A maioria dos textos desta coletânea foi escrita du
rante o processo de elaboração da Tese de Doutorado de Estado de 
Authier-Revuz (Universidade de Paris VIII). São artigos que apre
sentam sua teoria enunciativa e a descrição pontual e minuciosa de 
formas de língua pertencentes ao campo da reflexividade linguagei
ra. Somente "Observações sobre a categoria da ilhota textual", que 
trata da "representação de um discurso-outro", é posterior à defesa e 
publicação da tese. Selecionaram-se também dois outros textos que 
escapam a essa configuração: um em que se anuncia a problemática 
da heterogeneidade em seu trabalho e outro, em co-autoria, em que 
se estabelece diálogo com a história. 

Optou-se por uma ordem indiferente à cronologia para a dispo
sição dos textos. O artigo que inicia o livro, originalmente publica
do em 1982, é referência obrigatória à pesquisa nas áreas de enun
ciação e discurso. Nele Authier-Revuz organiza, num primeiro 
grande recorte, o modo como se apresenta a alteridade no discurso, 
formulando a teoria das heterogeneidades mostrada e constitutiva. 
Este texto pode ser lido como um programa que os quatro seguintes 
procuram desenvolver e ilustrar. 

Os dois últimos artigos distinguem-se dos demais. "Palavras 
mantidas a distância" (1981), apresentado no colóquio Matérialités 
Discursives (1980), aborda a questão das aspas, vistas como o eco 
em um discurso de seu encontro com o exterior, mantendo a ilusão, 
para o locutor, de que há palavras "suas". Esse estudo contém as 
primeiras reflexões de Authier-Revuz sobre a questão da alteridade. 
Já "O lugar do outro em um discurso de falsificação da história", 
escrito em parceria com Lydia Romeu, analisa um texto que nega o 
genocídio dos judeus no III Reich. Trata-se de um dos raros mo
mentos em que Authier-Revuz transcende a descrição lingüística 
específica para tentar extrair alguns recursos discursivas pelos quais 

O texto publicado na revista (v. 32, n. 116) foi "Algumas considerações sobre mo
dalização autonímica e discurso outro", traduzido por Francisco Franke Settineri. 
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esse texto joga, de maneira hábil, com a relação entre o discurso e a 
realidade que ele quer apagar. 

Entre a transparência e a opacidade: um estudo enunciativo do 
sentido traz ao leitor nova oportunidade de interlocução com uma 
das teorias mais férteis no campo da enunciação e do discurso. 

Porto Alegre, setembro de 2003 

MARLENE TEIXEIRA 
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1 

Heterogeneidade mostrada 
e heterogeneidade constitutiva: 
elementos para uma abordagem 

do outro no discurso* 
Em memória de R. L. Wagner 

------------·------------

INTRODUÇÃO 

Este artigo corresponde a uma série de apresentações no semi
nário de novembro de 1980 a janeiro de 1982. Tais apresentações se 
inserem em um trabalho consagrado à descrição das formas da hete
rogeneidade mostrada no discurso (cf. parte 1), entendidas como 
manifestando diversos tipos de "negociação" do sujeito falante (cf. 
parte 4) com o que eu chamo de heterogeneidade constitutiva. A 
necessária referência preliminar a pontos de vista exteriores que 
fundamentam essa heterogeneidade constitutiva do discurso, o dia
logismo do círculo de Bakhtin e a psicanálise, desdobrou-se no âm
bito do seminário, em uma função informativa autônoma, elementar 
e separada do objetivo original; entretanto, é sob sua forma inicial, 1 

apesar de certas mudanças de foco, às quais o prosseguimento deste 

Artigo publicado na revista DRLA V (Documentation et Recherche en Linguistique 
Allemande, Vincennes). Paris: Université de Paris VIII-Vincennes, 1982, n. 26. 
A exposição consagrada a Bakhtin teve alguns desenvolvimentos retirados em razão 
da publicação- na mesma época- de Todorov (1981), guia eficaz nesse conjunto 
rico e denso que traz um número de elementos dificilmente acessíveis aos não
eslavistas, e ao qual, além de alguns empréstimos de citações, eu remeto. 
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trabalho me levaria hoje, que eu retomei essas duas apresentações 
(partes 2 e 3) a pedido de ouvintes que desejavam encontrar como
damente os elementos reunidos para esta abordagem. 

Resulta daí uma certa ambigüidade na economia deste artigo 
em relação à minha real perspectiva, na medida em que me detenho 
em 2 e 3 sobre aquilo que, no entanto, não representa para mim um 
fim em si, mas somente um esclarecimento exterior cuja pertinência 
quanto ao tratamento do que é meu verdadeiro tema, ao mesmo 
tempo, eu só justifico sob a forma de um esboço (em 1 e 4). 

1 AS FORMAS EXPLÍCITAS DA HETEROGENEIDADE 

No fio do discurso que, real e materialmente, um locutor único 
produz, um certo número de formas, lingüisticamente detectáveis 
no nível da frase ou do discurso, inscrevem, em sua linearidade, o 
outro. 

1.1 É o outro do discurso relatado: as formas sintáticas do dis-
• ,.--,_ .--- --~-~~,~--~-:-------~---~-~--~------------------__; o 

curso mdtreto e do dtscurso dtreto designam, de maneira unívoca, 
no plano da frase, um outro ato de enunciação.2 No discurso indire
to, o locutor se comporta como tradutor: fazendo uso de suas pró
prias palavras, ele remete a um outro como fonte do "sentido" dos 
propósitos que ele relata. No discurso direto, são as próprias pala
vras do outro que ocupam o" tempo - ou o espaço - claramente re
cortado da citação na frase; o locutor se apresenta como simples 
"porta-voz".3 Sob essas duas diferentes modalidades, o locutor dá 
lugar explicitamente ao discurso de um outro em seu próprio dis
curso. 

Cf. Banfield, 1973; Authier, 1978, 1979; Rey-Debove, 1978. 
Ele realiza, no tempo da citação, um ato puramente "fático" e não "rético", confor
me a distinção de Austin, analisada e discutida em Récanati, 1980. 
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1.2 

1.2.1 Uma forma mais complexa da heterogeneidad~~§~illQ§Í!:~ 
- ~~~~~~~~~- ---- ~-----~- ~~-------~~~-~ << 4 

em curso rias diversãsformâs marcqdq~_c!~_c;_gnotação autonímica: 
~--- ----~----~--~- -- --~---~~ -~-s ~-----~- --- ----~-~-~--õ-~-~-~--~---

0 locutor faz uso de palâvras inscritas no fio de seu d1scurso (sem a 
ruptura própria à auto~ímia) e, ao mesmo tempo, ele as mostra. Por 
esse meio, sua fjg~de usu4rio das Rill-~as é de~~~brada, 
momentaneamente, -~!!1-l!!llª- Ql:ftrgflgyLÇJa_~çiQ oJ:>~r dasPãlã=" 
vras utflTzaaas;-;; Õ fragmento assim designado - marca~ 

_p~§.:- põr-ífálfê§; por l!!llª-~UJQI1--ªÇão~ e/ou por alguma forma de co
mentárfõ=7ecebe:em relação ao resto do discurso, um estatuto ou
tro. 

' Numerosos são os valores específicos que pode tomar essa alte
ridade: freqüentemente tentou-se precisar, no âmbito de uma obra 
literária (Flaubert, Stendhal, Proust..., por exemplo), as alteridades 
indicadas pelas aspas ou o itálico.7 Em um estudo sobre a função 
das aspas em geral (Authier, 1980),8 eu tentei fazer aparecer um le
que de interpretações possíveis do estatuto conferido à palavra "as
pas".9 Além disso, em razão de seu caráter explícito, acessível à 
análise lingüística, um campo me parece particularmente interessan
te: é aquele, bastante comum, das fórmulas de comentário - glosa, 
retoque, ajustamento -, no qual um locutor pode combinar certos 
elementos de seu discurso. 

1.2.2 Manifestando o processo de escuta ou de leitura que, si
multaneamente à fala ou à escrita, se reflete em sua progressão li-

4 Cf. Rey-Debove, 1971, 1978; Authier 1978, 1980. 
5 Uma palavra no sentido próprio ou uma expressão de extensão variável. 
6 Essa marca oral colocando, por enfática que ela possa ser às vezes, todos os pro

blemas de "não-distinção" própria da entonação e pondo, quando ela não é acom
panhada por uma forma de comentário, no caminho do continuum evocado mais 
adiante (1.3). 

7 Cf. o interessante artigo que Ph. Dubois consagra à pratica do itálico em Restif de la 
Bretonne, onde ele escreve "O oblíquo [o itálico, J.A.] sempre é dado como a marca 
do Outro" (Dubois, 1977, p. 247). 

8 Publicado neste vol. (artigo 6). 
9 Cf. também Fouquier, 1981, cap. 7, La distance entre guillemets, que apresenta um 

estudo de conjunto das aspas, retomando certos elementos desse trabalho em uma 
perspectiva pragmática. 
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near, direcionando-o, essas fórmulas constituem uma espécie de 
mt:tqdjscurso ingênuo~ comum, que especifica e explica o estatuto 
outro do elemento referido. 

Com efeito, elas se inserem no fio do discurso como marcas de 
uma atividade de controle-regulagem do processo de comU;nicação 
e especificam, sob ã7ormanegafivaâõsinalde fa1ta ou da operação 
de ajuste, as diferentes condições requeridas aos olhos do locutor 
para a troca verbal "normal" e que, por isso, são dadas implicita
mente como "óbvias" no resto do discurso. 

A descrição detalhada do conjunto dessas formas 10 não é meu 
propósito aqui. Eu gostaria apenas de indicar esquematicamente al
guns desses "mecanismos normais" da comunicação, parâmetros 
ou pontos de vista - muitas vezes intimamente imbricados - em 
função dos quais, explicitamente, essas expressões designam tal 
fragmento como ponto de heterogeneidade: 

1.2.2.1 A realização do discurso em uma língua ou em uma va
riedade de língua (técnica, regional, familiar, "standard" ... ) ade
quada aos interlocutores e à situação: em glosas que nomeiam o ou
tro-estrangeiro (a) e/ou freqüentemente o traduzem ou o explicitam 
(b) com as palavras "normais" do discurso, efetuando no caso (b) 
um "cantata" no discurso. 11 

(a) Feijões verdes, al dente, como dizem os italianos. 

O tom superior de desprezo em relação à regularidade em número si
lábico [ ... ] parece-me repousar mais freqUentemente na incompreen
são da "dialética" (para ser pedante) da métrica (bâton-mesure) e da 

10 

Trabalho a ser publicado em Langages e DRLA V. 

li Essas formas estão maciçamente presentes no discurso de "contato" entre a língua 
científica e a língua comum, que a vulgarização científica constitui (Cf. Authier, 1982, e Mortureux, 1982). 

As situações de diglossia constituem, evidentemente, nesse ponto, um campo inte
ressante: Cf., por exemplo, o corpus do gascão falado, reunido por B. Besche
Commenge: Le savoir des bergers de Casabede (Universidade de Toulouse: Le Mi
rai!- 2 v., 1977); Cf. também o trabalho de J. L. Fossat sobre as "funções diglóssi
cas" das aspas e das seqUências metalingUísticas na perspectiva de uma "produção 
lingUística natural A, controlada por uma outra produção cultural, em um outro sis
tema lingUístico" (Comunicação pessoal). 
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. . h ) (B de Cornulier, Français moderne, 1980, rítmica (feuzllage-ryt me · · 
n. 2, p. 168). . 

ma expressão da JOVem geraÉ verdade que, ~tua~~ente, 1ar~ ~~r f~zendo política, mas ... (J. De-
ção, alguns patroes se ar:e ~n; L publicado em Le Monde, 1-12-lors, Ministro da Economia, . . , 
1981, p. 39). 

Aí está um método de datação das "varves", palavra escandina-
(b) . 'f' "camada" (Science et Avenir, fev. 1981, p. 39). va que stgm tca 

d, muitas vezes o nome evocador de usteron-
0 quiasma, ao qual se a . . ) [ ] (F Roustang: "Du style ( segundo-pnmeiro ... · posteron em grego, · · 1980 p 24) 
de Freud". ln Elle nele lâche plus, Ed. Mmmt, , . . ' . 

d h ' [ 1 aquo qu ez ta r-, · h a partir deth mes e orer ... , . 
[ ... ] eth ço q~e nezs d' . "retardataire" se vos, enfrances qu ez 
das. Un tarda que non zset... d ue nasce a partir do mês de fe
çà mes proshi. (Tradução: [ ... ] tu o ~ q d' "temporão" se qui-

. ] - "tardas" Um "tarda , quer Izer, , , 
vereiro [ ... sao . ; . ) (L voir des bergers de Casabede, seres a palavra mais proxlma . e sa 
ver nota 11 abaixo, v. 1, P· 19). , . 

ti d ngenharia genética, isto e, a m-[ ] uma boa razão para de en er a e v:· 7 1962 p t~~venção direta sobre os genes [ ... ]. (Science et ze, n. , , . 
55). 

1 2 2 2 A concordância dos dois interlocu~ores q~a~t~ ~d:d;~ ~ • • 12 ' coisa e à situação: em figuras e uvt , 
quaçao da palavra, a c . amente I. mpropriamente fa-d t ado meta1onc ... , 
reserva (X, e c.er ~ m X ~nfim X se quisermos, se assim se pode 
lando ... ); de hesttaçao ( ' d "X" ' )· de retoque ou de retifica
dizer, se for possível falar ed ~mt ... ,dt'to Y· X o que estou di-

lh y. x eu evena er , , 
ção (X, ou me ?r, ' '. X eu ia dizer Y); ou confirmações (X, 
zendo? Y); com Jogos su~~ (r)· de tentativa de concordância com o 
é mesmo X que eu que~o tze ' 't se você me permite a expres
interlocutor (X, s~ voce .me perm~·e'x desculpe-me essa palavra são, se você qmser; dtgamos , , 
que ... ). Assim: 

12 Aqui, também, vocábulo com sentido próprio qu expressão de extensão variável. 
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[ ... ] o campo recoberto por aquilo que, própria ou impropriamente, 
chamamos de "ciências humanas" e "ciências sociais" (P. Henry, Le 
mauvais outil, Klincksieck, 1977, p. 90). 

[o empresariado da seda] cria um proletariado a sua vontade: moças 
enclausuradas - ainda aí sem metáfora - o tempo que [ ... ] (J. Rancie
re, "Les maillons de la chaí'ne"- ln Révoltes logiques, n. 2, 1976). 

A "triglossia corsa", se podemos exprimir-nos dessa maneira, com o 
fantasma do toscano que ainda pesa (Oral, discussão de lingüistas, 
1980). 

Salientamos esta noite um acontecimento, um feliz acontecimento, se 
você me permite esta fórmula: a publicação neste ano de um conjunto 
de trabalhos [ ... ] (F. Lazard, alocução publicada em Humanité, 22-5-
1980). 

1.2.2.3 A significação da palavra "normalmente" óbvia: em 
instruções enormemente variadas sobre a maneira de interpretar o 
elemento referido (X no sentido p; não no sentido p, mas ... ) 

[ ... ] o que é necessário reconhecer como uma contradição no sentido 
materialista do termo (P. Henry, op. cit., p. 4). 

[ ... ] o menor passo dado nesse livro constitui também um salto (como 
se diz de um cavalo que dá um salto) em relação às representações 
espontâneas da atividade de linguagem (F. Flahault, La parole inter
médiaire, Seuil, 1978, p. 12). 

[ ... ] ela se refugia nos lugares "românticos", no sentido em que se en
tende esta palavra hoje em dia, como sinônimo de pitoresco e de sel
vagem (B. Didier, L'écriture-femme, P.U.F., 1981, p. 114). 

[ ... ] não imaginar uma escritura absolutamente à parte [ ... ] mas fazer 
brilhar a Escritura - em todos os sentidos que a maiúscula dá a essa 
palavra (B. Didier, op. cit., p. 39). 

Eu tenho a impressão de ter sido "derrotada", em todos os sentidos da 
palavra (conversação, 1981). 

1.2.2.4 O pertencer das palavras e das seqüências de palavras 
ao discurso em curso: em todas as formas de remissão a outro dis
curso já dito, campo muito vasto da citação integrada, da alusão, do 
estereótipo, da reminiscência, quando esses fragmentos são desig-
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nados como "vindos de outro lugar" (X, como diz x, para usar as 
palavras de x, de acordo com a fórmula de x; ... dito X por x; o que 

d X ) 13 A · x chama e ... . ss1m: 

[O poeta] é, - conforme Baudrillard, de quem retiramos a acidez- um 
"acelerador de partículas da linguagem" (F.Gadet; M. Pêcheux: La 
Zangue introuvable, Maspero, 1981, p. 57). 

Nessas coleções os diamantes eram o coroamento [ ... ] esses "frag
mentos de eternidade", para retomar a expressão dos hindus, ou esses 
"indomáveis", como os chamavam os gregos, lançavam raios tais que 
( ... ](V. Corbul: Tempête sur Byrance, 1981, p. 357). 

[ ... ] pareceria assim que os enunciados estão sempre já (como se diz) 
entre aspas, o que assenta muito bem com a idéia de uma opacidade 
generalizada da linguagem (F. Récanati: La transparence et 
l'énonciation, Seuil, 1979, p. 134). 

Parece-me que três pontos sustentam, para ela, esse prazer dito preli
minar (P. Aulagnier: "La féminité". ln Le désir et la perversion, 
Seuil- Points, 1967, p. 65). 

1.3 Mais complexo que a autonímia, com a aparente simplici
dade de seu recorte linear do "um" e do "outro" - como no discurso 
direto, por exemplo, - o jogo das formas da conotação autonímica 
com o outro, evocadas acima, permanece, entretanto, no campo do 
marcado e do explícito. 

No caso do (ou, sem dúvida, "dos") discurso(s) indireto(s) li
vre( s ), da ironia, da antífrase, da imitação, da alusão, da reminis
cência, do estereótipo ... , formas discursivas que me parecem poder 
ser ligadas à estrutura enunciativa da conotação autonímica, a pre-

13 Tais fragmentos podem evidentemente aparecer tamb~~: . _ 
- somente com aspas que os isolam, mas sem comentano nem espectficaçao; 
- sem nenhuma marca na seqüência: intencionais ou não de parte do locutor, reco-
nhecidos ou não pelo receptor, esses empréstimos, fragmentos... introduzem ao 
campo da heterogeneidade constitutiva do discurso. Assim: . 
O jogo do desejo e do acaso faz com que, para o sujeito, o ato falho seja dtscurso 
bem executado ( ... ] (E. Roudinesco: Un discours au réel. Mame, 1973, p. 112). 
"Nesse sentido, e na medida em que sou filha de Freud, não me sinto cansada": lê
se em Couché par écrit de J. Rousseau-Dejardin (Galilée, 1980, p. 1_67), enunciado 
que, sem marca nenhuma, é evidentemente retomada e resposta ao. tttul? Les fils de 
Freud sontfatigués,livro de C. Clément (Grasset, 1978) que lhe fot dedtcado. 
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sença do outro, em compensação, não é explicitada por marcas uní
vocas na frase: a "menção" que duplica "o uso" que é feito das pa
lavras só é dada a reconhecer, a interpretar, a partir de índices re
cuperáveis no discurso em função de seu exterior. 14 

Esse modo de ''jogo com o outro" no discurso opera no espaço 
do não-explícito, do "semidesvelado", do "sugerido", mais do que 
do mostrado e do dito: é desse jogo que tiram sua eficácia retórica 
muitos discursos irónicos, antífrases, discursos indiretos livres, co
locando a presença do outro em evidência tanto mais que é sem o 
auxílio do "dito" que ela se manifesta: é desse jogo, "no limite", 
que vêm o prazer - e os fracassos - da decodificação dessas for
mas.15 É também o que instaura, em vez de patamares e de frontei
ras, um continuum, uma gradação, 16 que leva das formas mais os
tentatórias - em sua modalidade implícita - às formas mais incertas 
da presença do outro, tendo no horizonte um ponto de fuga no qual 
se esgotaria a possibilidade de apreensão lingüística no reconheci
mento - fascinado ou desiludido - da presença diluída do outro no 
discurso. 

1.4 Um outro tipo mostrado de heterogeneidade pode se inscre
ver na linha do discurso: o das outras palavras, sob as palavras, 
nas palavras. Não se trata aqui de entrar verdadeiramente nesse 
campo multiforme em que se encontram os dados materiais do sig
no (com a homonímia, a paronímia, a polissemia ... ) e as inumerá
veis figuras ou tropos que permitem representá-los (da metáfora e 
da metonímia aos equívocos, aos trocadilhos, aos "mais ou menos", 
aos enigmas, etc.). 

Quero somente salientar, e muito esquematicamente, algumas 
das modalidades explícitas pelas quais a presença de outro signifi
cante pode ser marcada em uma seqüência, para um interlocutor 
que não pode, portanto, ignorá-la, inclusive sob a forma de uma 
instrução para descobrir esse outro. Pode ser: 17 

14 

Cf. sobre esse ponto, para o discurso indireto livre: Authier, 1978, 1979. 15 

Cf. sobre esse ponto, para a ironia: Kerbrat-Orecci;IUni, 1978. 16 

Cf. sobre esse ponto, a respeito do discurso indireto livre: Hirsch, 1980. 17 

Remeto, por exemplo, à bibliografia e aos numerosos exemplos propostos por C. 
Kerbrat-Orecchioni sob o enfoque da conotação (Kerbrat-Orecchioni, 1977), assim 
como à apresentação e à bibliografia dada por M.-A. Morei em dois artigos (DR-
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11 

11 

11 

A " re , . d ia a uma "forma-genero -
a rem~ssão exp·h~~~~:: ::p~: l:itura: por exemplo, palíndro
pertonada, codlf d'lh ste "lapso convenientemente 18 acróstico ou troca 1 o, e d' 1 
mo, . , , ual Luc Etienne encontra os termos do la o
escolhido , no q d . , com a outra seqüên-. 19,20 ao analisar as "regras o JOgo g1smo., 

cia; . . não poderá receber um sentia construção de uma cadeia, que . d 1. da a en-
to 0 mterlocutor se ec do, a não ser que, em um pon ' . , · d ine elles 

tender dois (sentidos): et comme zl n avaztdpDas es i1e CUJ.'O dis-
* d' . emplo Raymon evo ' 

ont éclaté nos Iz, por e~ 1, do" por esses movimentos curso é constantemente propu sa 
d t' d em uma palavra; 

bruscos e alternantes 
0 ~en ~ 0 

do outro· na forma rígida 
a justaposição, ~m. cadeia, 0 um ~ 22 ou na forma flexível do 
dos versos holonmicos, por exemp , 1 s" e alinha 

, . M' chel Leiris "fecha suas g os a 
Glossano, em que 

1 
. de onde ele faz sair e 

alfabeticamente as palavras como cmxas, 

. · presente número (DRLA V LA V) aos quais devo algumas referências. Cf. artigo no 

26, 1982). . 1 . "outro" que, descoberto pela leitura às IS Cf exemplo típico: élu par cette cmpu e. o " 
• c brigatoriamente "o mesmo · . . d 

avessas, é nesta 1orma o . . que nós chamaremos sujeito, e 
19 "Cada trocadilho comporta duas faces: a pn~elra, t que deve oferecer ao amador 

, . · ~ nsivo· a segunda ou 1espos a, 
1 

. 
aspecto simplono e mo e ' li' I tão saborosa quanto possíve e CUJa 
perspicaz, a título de recompensa, uma ormu at a obscenidade". L. Etienne, L'art 
tradição várias vezes secular, requer comumen e 

du contrepet, J. C. Simoen, 1~79. !h' dos" o trocadilho, os erros progra-
20 Variante dos "lapsos convementemente escdo'Jh' (que as mais diversas civilizações 

' 1 c 1' ico nas frases-arma 1 as . _ c 
mados no mve ,ono og • , ,

1
, Payot 1979) cuja repetlçao ,az ' f J L C 1 et· Langue co1ps socte e, • ' 

conhecem; C · · · a v · . ' , . ' 
0 

lugar das palavras inicialmente pro-surgir automaticamente palavras tmpropnas n 

nunciadas. . . de veine (não ter sorte) e a relação vei-
• Trocadilho sobre a expressão ne pas avou) T - em português, um trocadilho 

'a/ ter um enfarte . em se, ) 
ne/éclater (vet romper-~e, . . -o usava sutiã" (ter peito/ter coragem . 
semelhante: "como ele nao tAt~h~ pet:~··~es deux L ne battaient que d'une" (J. LaCitado em Kerbrat (1977). m a c · 

can: Préface à Lemaire, 19_77). d "d x ailes" (duas asas) e "deux L" 
N.T.: Trocadilho sobre a Igualdade sonora e eu 

(dois L). , . d la reine, alia, tour magnanime 
Cf. o exemplo classJco: Ga:, =en~t ;e l'arene à la tour Magne, à Nlm~s. " 

Ga a . "Gal amant" (Gal, amante) e Galamment N 
T . Trocadilho sobre as estruturas. ' , ( )· "alia" (coi do verbo ir) e 
. .. ' . h ) "!' rene a arena ' 1' ' 

(Galantemente); "la reine' (aram a e a, . ) e "tour Magne à Nlmes" (torre 
. "à la" (à); "tour magnanime" (gesto magnammo ' 
. Magne em Nlmes, cidade ao sul da França). 
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se desdobrar no capr' h d 
das.2J ' Ic 0 e sua fantasia, as palavras escondi-

• a justaposição-superp · - . 
cumonceler o osiçao por mvasão da palavra-valise: ac-

u amoncumuler 
• a realização direta de um .. . , . 

um procedimento evid avesso. lu.dico das palavras que, por 
em t t ente, substltum, na cadeia o seu "lugar" 

ex os que tenham sofrido "transform - " . 
guagem que inverte s'l b ) d , . açoes do verlan (1m-

I a as ' e metateses, de trocadilhos. 24 

Observando a existência dessas for . , . 
presença do outro significa t d mas marcadas, explicitas, da 

. n e, eparo-me com o d' menta VIsto antes (1-1 e 1_ 2). d mesmo pro c e I-
. , e o mesmo modo com .. A • 

nas quars a presença do outro só , . . , as sequencias 
mente, portanto aleatoriamente. e mdicada/reconhecida implícita-

• mesmo se, algumas vezes es . I' " . 
da evidência25 - t ' se Imp ICito se Impõe com a força 

en ra-se novamente no caminho que, sem de-

23 "A d' . 
ca em~e: macadam pour Ies mites· Accou I 

Ambivalence: les envies en balances· M . p ement: poulpe d'amants en coupe· 
mortes; Névrose· rose vaine du ' arames: Marraines des glaciers, leurs reine~ 
, , · cerveau· Pensée· s'é d 

s empese; Psychanalyse: lapsus canali , ' . p~n sans cesse ou bien 
saire, j'y serre mes gloses" I M ses ~ar ~n canapé-llt. Michel Leiris: "Glos-
N.T.: Troe d'lh b ' n . ots s~zs memozre, Gallimard, 1939. 

24 Assim: a 1 os aseados em mversoes e sonoridades. 

"Metáteses: unjuor vres "d 
N.T.: exemplo de metáte:~msr~ Ia pal!e.-frome.aierre d'un aubutos" ... 
Trocadilhos: un mour vers jidi ~ur~~~u~s. dlesvaJrar/~esvariar; açúcar/açúcra. 
In R Queneau E . d a e-p orme autJere d'un arrobus" · , xerc1ces e style ou. ... 
"Alio, le copissaire de molice? Alio ~u secours v . . 
merdre. Je suis assiégé parles mots:' T ' .enez-vJte, li n'y a pas une pinute à 

25 Paul Fargue, Masson, 1949. . ocnurne, m G. Armand: A lajaçon de Léon 

Em relação aos casos em que o locutor é (1) . . 
em conta dois significantes superpostos p d m~encwnalmente (2) forçado a levar 
"Un petit cofit de blanc" ou "Ch ti d ' o .e:~e ar como exemplo: . 

· u · es pnx Fórmulas publ' · á · que o Jogo (evidentemente intencional) d h · , . . Jclt nas recentes em 
grande,s chances de ser decodificado. a omommJa, apOJado em estereótipos, tem 

N.!.: E, atualmente, veiculada uma publicidade d - . 
gumte: "Ah, se todo branco fosse assim" t d'l: sabao em pó, CUJO jingle é o se
"Ah, se... ' roca 1 0 sobre Ace (nome do produto) e 

--a P?Iissemia de um trocadilho "dialo izado" - . , 
nao dispusesse dos instrumentos extraling üístic; nao de:o.difica~el por ~lguém que 
jaut supprimer les classes (é preciso ~ . s necessanos: Giscard aos jovens: II 

supnrrur.as aulas). 
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marcações definidas, conduz para onde toda seqüência pode ser 
considerada como potencialmente habitada por todos os jogos 
possíveis de serem feitos com outros significantes, para onde se 
desdobram as "leituras paragramáticas", onde se ancorava a an
siedade de Saussure quanto à "realidade" de seus anagramas. 

1.5 Em direção à' heterogeneidade constitutiva 

1.5.1 Partindo das formas marcadas que atribuem ao outro um 
lugar lingüisticamente descritível, claramente delimitado no discur
so, passando pelo continuum das formas recuperáveis da presença 
do outro no discurso, chega-se, inevitavelmente, à presença do ou
tro - às palavras dos outros, às outras palavras - em toda parte 
sempre presentes no discurso, não dependente de uma abordagem 
lingüística. 

Esse caminho clássico que percorri é enganador, se quisermos 
fazer dele uma representação da relação entre heterogeneidade 
mostrada e heterogeneidade constitutiva: relação que, como uma 
progressão linear (por limiares e continuidades), faria passar das 
formas mostradas para o ponto-limite da heterogeneidade constitu
tiva, onde se esgotaria a descrição lingüística. Esse ponto-limite 
pode ser visto como o resultado de uma deriva, ou de uma inclina
ção fatal ao longo da qual se diluiria a lingüística, como um além 
do qual ela não poderia conhecer senão para dali se de-solidarizar -
no sentido literal - e se constituir aquém; ou então, ao contrário, 
como um horizonte de "verdade" para o discurso, horizonte fora do 
alcance do lingüístico e que tocaria, por uma espécie de zombaria, 
as descrições propriamente lingüísticas das formas manifestas da 
presença do outro, desgastadas em relação à constatação de que o 
outro é sempre onipresente e está em toda a parte: são duas formas, 
opostas, de não articular a realidade lingüística das formas mos
tradas (ou sugeridas) de heterogeneidade à realidade da heteroge
neidade constitutiva. 

- a inversão burlesca sobre o título de um livro de E. Roudinesco: Psychanalyse, 
mi!re et chienne: seria intencional, seria automático que os leitores lessem, ao mes
mo tempo,: "Chi!re et miem1e"? 
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1.5.2 Nem estágio de decomposição, nem luminoso horizonte 
de ultrapassagem; para a descrição lingüística das formas de hete-

~~~a, ~~ªçjq)â~}f~!~r<:K~11~~i~~~~~~~orrs:~ 
t~~u ver~~mLqJlcoragem~ neces,s~rJ~, ~9 e_xte~i~!:~?o lm~, 
~~~9~:~}sso, nao somente para as formas que parecem oscilar fa
cilmente devido às modalidades incertas de seu resgate, mas, fun
damentalmente, para as formas mais explícitas, mais intencionais, 
mais delimitadas da presença do outro no discurso. 

É nesta perspectiva, lingüística, que eu procuro o apoio e a an
coragem de duas abordagens não-lingüísticas da heterogeneidade 
constitutiva da fala e do discurso: o dialogismo do círculo de Bakh
tin e a psicanálise (através da leitura de Freud, marcada por Lacan). 
Os trabalhos de Bakhtin estão fundamentalmente inscritos no cam
po semiótica e literário; a psicanálise tem por objeto o inconsciente. 
A linguagem, a língua, o discurso, o sujeito falante não são- ou pa
ra Bakhtin só são parcialmente - seu objeto, mas um material es
sencial à apreensão de seu próprio objeto. Sem se perder ali ou ali 
se diluir, permanecendo em seu terreno, parece-me que a lingüística 
deve levar em conta, efetivamente, esses pontos de vista exteriores 
e os deslocamentos que eles operam em seu próprio campo. 

1.5.3 A forma das exposições que se seguem é marcada por esta 
perspectiva: 

• a apresentação destes campos não especificamente lingüísticos 
é deliberadamente orientada par11 o que me pareceu poder ser 
articulado às minhas próprias questões lingüísticas; ela é tam
bém - não deliberadamente - marcada, sem dúvida, pela inge-
nuidade de um olhar exterior; 

• 
essa apresentação é, por outro lado, elementar e didática, dando 
as costas à elegância das remissões alusivas, por exemplo, "o 
que acrescenta - como qualquer um sabe - o ponto de vista da 
psicanálise ... ", modalidade evidentemente inoperante, se "não 
se sabe", e que, "se saiba" ou não, arrisca de todas as maneiras 
a confortar o receptor- e, algumas vezes, talvez o locutor ... - na 
idéia de que se trata de um além ou de uma margem com a qual, 
em uma perspectiva lingüística, pode-se estar livre por uma 

· simples referência - feita eventualmente com reverência - sem 
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tanto seJ·a preciso levá-la efetivamente em conta em que, para , 
sua ação. 

á inas correriam o risco de se cons-
Ao leitor, para quem essas p gl - m resumo muito sucinto, 

'd' r capltu açao u ' 
tituir em uma fastl wsa e , . t' d "saltar" as partes 2 

· · m 4 1 pernu m o 
retoma os pontos essef!-Cl~ls .e co~, a seqüência que, esquematica-
e 3, assegurando a coerencla rticular essas duas realidades 
mente, propõe al~uns elemetn. tto:. p:r;oa discurso e as formas da h e te-

u e a heterogeneldade cons 1 u lV . 
q 'dade mostrada no discurso constituem. rogene1 

2 O DIALOGISMO DO CÍRCULO DE BAKHTIN 

2.1 

o número de traduções recen-2 11 Ao observarmos, na França, conJ'unto ou 
• • d esse grupo em seu ' 

tes,26 os trabalhos consa.gra os al h' 27 a freqüência das refe-
. . B khtm ou Vo oc mov, · 

especlflcamente a a , . ml'o'tl'ca ou literatura a partlr . b lh de lingü1st1ca, se 
rêncws em tra a ?s 66. L t le dialogue, le roman 

d J v.'lsteva de 19 . e mo' . ,2s 
do texto e · J.'U b d cl'rculo "pós-formahsta 969) os que as o ras o 
(Kristeva, 1 , vem . or Bakhtin até 1975 (depois do desa-
dos anos 20-30, conduzldas PV 1 h' v) circulam agora fora da 

. to de Medvedev e o oc mo ' paree1men 

. rd 1978 (Moscou, 1975). Os quatro textos 26 Esthétique et théorie du roman, Galhma • 1981 
l'vro por Todorov, · · t as propostos em anexo a seu I G li' ard 1981) para c1tar somen e 

Esthétique de la création verba/e (Todorov. a Jm ' . 

últimas. - de conjunto de Todorov (1981), já assmalada, 27 Além da utilíssima apresentaçao 

acrescentamos, entre outras: . . h Baktine" in Pour la poétique II, 
H Meschonnic: "La poétique et l'h!stodJre c Vez loch!'nov ~m L. J. Calvet: Pour ou 

· consagra as a o · l' 
Gallimard, 1973; as passagens 11 . e Gardin· lntroduction à la Soe/o m-

1975· em Marce esJ · · Kl' k · contre Saussure, Payot, ' L H d bi'ne· Langage et Mar:nsme, me Sl-
1974· e em J ou e · · · J'tté guistique, Larousse, ' . . I f de la linguistique à la sérmo!lque I -eck, 1977; J. Peytard: "Sur quelques re a Jons 

raire", in La Pensée, n. 215, 1980. , d d t mas através do avanço crítico que 
"po' s" não de maneira estrita, no mvel as a ash, . , . e isso ao oposto das redu-

' 1 I" lização da 1stona - . 
ele ali efetua - notadamente pe ~ o~a. " "'d I, gica" das obras literánas como 
ções "marxistas" da crítica "s?cJO!ogJca ou I eo o 
reflexo direto da realidade social. 
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esfera dos eslavistas ou dos especialistas em Rabelais, e até estão na moda. 

Tal fenômeno não surpreende, se observarmos que, com o hori
zonte não propriamente lingüístico, mas semiótica e literário que é 
o seu, essa reflexão multiforme sobre o "dialogismo" atravessa 
campos que dizem respeito - e nos quais se enfrentam - à análise 
do discurso, à sociolingüistica, às teorias da enunciação, à pragmática ... 

Mas essa rica reflexão é densa, não isenta de contradições, mar
cada pela abundância das formulações e, também, algumas vezes, 
pela hesitação, que os problemas de tradução tornam mais agudos; 
estamos longe de dispor ainda hoje - na França, mas também na 
URSS -de todos os textos, e uma perspectiva precisa no contexto 
cultural soviético dos anos 20 a 75 seria necessária. 

Mas também é certamente fácil "puxar" Bakhtin em direções 
muito diferentes, e, particularmente para os lingüistas, existe o risco 
de fazer disso "a casa da mãe Joana"- forma seguramente degrada
da da "compreensão dialógica". Seduzida pelo caráter estimulante e 
atual desta reflexão, e mesmo conservando traços de indecisões ou 
hesitações -as dos textos? acrescidas das minhas ... ?- a apresenta
ção que eu aqui proponho não escapa de nenhuma dessas dificulda
des. A única "precaução" que eu pude tomar foi a de tentar não se
parar os elementos concernentes ao discurso, ao sentido, ... do elo 
que os une aos gêneros literários em Bakhtin, terreno - o dos gêne
ros - construído sobre propriedades da língua e do discurso, em que 
o pensamento de Bakhtin encontra as formulações talvez mais difi
cilmente "manipuláveis" em seu vigor. 

2.1.2 Através dos conceitos de "plurilingüismo" e de "frontei
ras", de "polifonia" e de "pontos de vista", de "pluriacentuação", de 
"bivocalidade", de "interação verbal" ... se elaboram, em um mesmo 
movimento, análises historicamente ancoradas de formas e gêneros 
literários (o riso, o romance) e uma teoria da produção do discurso 
e do sentido, fundamentais para as primeiras. Um paradigma atra
vessa, de modo coerente, os diversos campos abordados no duplo 
conjunto das obras escritas durante o período do círculo29 e após:30 

29 

Volochinov, 1929: Le marxisme et la philosophie du langage. 
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o diálogo 
0 múltiplo, 
0 outro no um 
as fronteiras no heterogêneo 
0 conflitual 
o relativo 
0 inacabado 

# 0 monólogo 
0 plural o único 
0 um e o outro 
0 homogêneo 
o imóvel 
o absoluto, o centro 
0 acabado, 0 dogmático 

. d # a morte o ornem ' ' h # Deus etc. a multiplici-
e até mesmo a Vl a . d lica facilmente nesses textos com d d dos pontos de Vlsta se up · · · • te atra

a e - b 1 O ue se diz de_tl}ªl1~1ramsls~ceJL~-~;--~ 
uma certa profusao ver. :_:__~, q_ ~-- r-d~do ao outro na perspect1va 

, d ede de opos1çoes e~QJ!!Kª----------~---~---- --~--~-~fi~-~ ves. essa r ---------------- , 
0 

duplo de um frente a ren--------- ------ e não e nem 
dialó.gica,....mas.um outro qu tro nuPe n artnrave_ssa constitu----- "d'f t " mas um ou =--=:::.:.: ---
te, nem mesmo o , 

1 er~n ~ .' L___...f d do-~ que deveria ser reco-
E 0 pnnc1p1o un a . A 

tivamente _<z.!!:.'!.1::- d b. t' vidade da crítica literária, das cwn-nhecido como tal - a su ~~ 1 . ' 
cias humanas em geral, etc. Asstm: , . . e 

. , . . .· berano ele esta mtem~I!I~I!L - ossui terntono mtett~~-~~----~~:..---~------ ··· ll .QJ}Qmem nao P -~~-·· ---·:cr··-- . . de st ele olha nos o ws -~n'iimãlrõnte1ra; olhanuo no mtenor , 
~::~fr~ou ~[;~~~s·a;;~--;[!1os dó outro, 32 

---~------ , d "palavras do outro": e isto, especificamente, atraves as 

minha consciência - a começar por meu 
Tudo o que me toca vem a . ando pela boca dos outros (da 

e desde o mundo extenor, pass nom - ~ 33 

mãe, etc.) com sua entonaçao [ ... ]. 

li 'tudes littéraires: introduction critique à d d 1928. La méthode forme e en e Me ve ev, · 

une poétique sociologique. , Dostoievski 

Bakhtin, 1929: Problhnes de I oeuv~e.de I Dostoi~vski (2" edição modificada de 
30 Bakhtin, 1963: Problemes de la poettque c e 

Bakhtin, 1929). . R belais et la culture populaire au Moyen-Bakhtin, 1965: L'oeuvre de Fr~nçots a 

âge et sous la Renaissance (escn~a ~m 194?). (do qual uma parte: "Du discours 
Bakhtin, 1975: Esthétique et theone du IOlltall 

romanesque", escrita em 1?34-1935). 1981 de quem tomo emprestadas as cita-
li Cf. para uma visão ~e conJunto, To:o:~t~'s de s~a apresentação. . . 

ções-traduções segumtes, e certos a p I - , evisão do livro sobre Dostoievski 
d 1981 p 148-Emreaçaoar 5) t d ção 

32 Citado em To orov, ' . I ' ( l verba/e (Moscou, 197 , ra u 
(escrito em 1961) in Esthétique de a cre: ~~~70 71 
f Pela Gallimard excertos de notas e - · rancesa ' 
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A crítica deve escapar da d " 'f' _ traJ· t, · , . s uas um I caçoes" que ameaçam sua 
e ona: a cntiCa conduz. d t d , . m o o o texto a seu ponto de vista, ou, 

ao contrano, apagando-se em uma fusão com o autor: 

A compreensão criadora n- · . 
sua cultura - ao renuncta a st, a seu lugar no tempo, a 

e nao esquece nada o g d b !h a exot · d 
1 

· ran e tra a o da compreensão é 
opza aque e que compreende -no t 

-em relação àqu'I 
1 

empo, no espaço, na cultura 
I o que e e quer compreender ativamente.J4 

O sentido de um texto não está pois . . 
que 1 d ' • Jamms pronto uma vez 
tueme :use r~ uz nas s_itu~ções dialógicas ilimitadas q~e consti-
plural".3;s er uras possiVets: pensa-se evidentemente na "leitura 

À trajetória das ciências da natureza e das ciê . , 
quais ele confere, de bom grado, um estatuto de "fonte~cmtas exl ~t~s, as 

ono ogtca: 
As ciências exatas. são uma forma monológica do saber: o intele 
contempla uma cozsa e fala dela· [dirigido para e ] . cto 
[o di · 'f' ' ssa co1sa sem voz 

scurso crentJ lco-monológico] se dá como a 'lt' I 36 , u tma pa avra· 

, Bakhtin opõe a trajetória das ciências humanas· seu o . 
e fundamentalmente "texto" e "signo" . - . b]~to; ~ue 
de conhecimento: ' zmpoe um modo draloglco 

33 ' 
E extremamente difícil avaliar o verdadeiro ale n d . 
tam fórmulas e análises do círculo d B kh . a ce as aproximações a que se pres-
do marxismo, da psicanálise e da e sic~lo II~ com. as corrente.s ~o existencialismo, 
campo cultural soviético é com ece~t . d~ a soc,tal. Uma VIsao aprofundada do 

• 11 I o m Ispensavel d' · · ev~ntualmente superficiais de parentesc~s rof para lstmgmr semelhanças 
de mfluência ou de recepção direta . d.P undos, e para fazer aparecer relações 

. ou m Ireta· da mesma ma · · , . 
questiOnar a unidade dos trabalhos d d' 1 . ' netra, sena necessano 
ca do círculo (unidade significa id ~d ~~ ogtsmo, tanto no plano sincrônico da épo-
Bakhtin?), quanto no plano diacrô~~:o a a e c::~~; o~ trabalho~ de Volochinov e os de 
Bakhtin, freqUentemente salientada nã~ . encta do conJunto do pensamento de 
rios, nos 55 anos em que ela d , I canega traços eventualmente contraditá-

se esenvo ve de "diálogo" 
34 

sucessivos?). ' com os contextos culturais 

Çitado in Todorov 1981 169· R 
35 Mir (19?0) em Estizétiqu~.~.·. op.· ci~sposta à pergunta do comitê de direção de Novyi 

Cf. Ceha Britton: The dialogic tert d I 
ago. 1974, Universidade de Essex,·p.a;~-~;~pl!:ra! text, occasio?al papers, n. 14, 

36 Barthes, em particular. re acwnando Bakhtm com Kristeva e 

Citado in Todorov 1981 p 33 A , . 
1974, em Esthétiqt;e ... , o~. ~it. . propostto da metodologia das ciências humanas, 
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O homem em sua especificidade humana se exprime sempre (fala), 
quer dizer, cria um texto (mesmo potencial)?7

· 

2.1.3 O princ_f12io fung~_!!l~~nJªL~~gynQQ~Q_qllaL~~-9 
~~!E<:>~~.'!~ttiiJ:ª . .inte.riox.constituLtmlt9~.~lgi~çlQ.~dj~çur§Qj~~ 
pa!~vra2~gg~·~IJ.J!.D~<iªcl,91 _2<:>.~~~ntido ... ) g~~~~~§.Jormgi_e .!L~'3:!!!f2§_. 
literário~ .. 9~~ .. ~~~lrf.tJJQ •. cl~ .... l?Í!l~fiªJlriYil~giª .. (riso carnavalesco, 
romanCe polifônico, inumeráveis modalidades de discurso secundá
rio). Semiótica discursiva e semiótica literária estão estreitamente 
imbricadas num procedimento que caracteriza os gêneros como es
tilização-reforço de propriedades inerentes ao discurso, ligados ao 
meio histórico: é por tal razão que, privilegiando fortemente aquilo 
que se relaciona ao discurso em geral, no que se segue, eu não quis 
destacar a apresentação esquemática dos gêneros que se fundamen
tam em algumas de suas propriedades. 

Observação: Anunciando (em 1.5) um olhar exterior sobre a 
lingüística, mas concernente a esta, eu seguia o ponto de vista ex
presso pelo próprio Bakhtin38

• É no campo das práticas significan
tes literárias que Bakhtin inscreve sua pesquisa: mesmo se a meta 
ou translingüística que ele tenta elaborar questiona tanto o conceito 
de língua da lingüística estrutural, na medida em que esse conceito 
não é articulável à história, ao sujeito, à pratica social concreta, pa
rece que, em numerosos textos, Bakhtin não tenciona ocupar o ter
reno da lingüística, mas reconhecer a existência de dois campos dis
tintos a serem articulados, dos quais um único, o da "fala concreta", 
é seu objeto. 

Deter-nos-emos no estudo da língua em sua totalidade concreta, 
viva, e não no da língua como objeto específico da lingüística, obtido 
ao se fazer abstração de certos ângulos da vida concreta da palavra (o 
que, em lingüística, era perfeitamente legítimo e mesmo necessário). 
E são precisamente esses ângulos concretos que, para nós, apresentam 

Citado in Todorov, 1981, p. 31. O problema do texto em lingüística, filosofia e nas 
outras ciências humanas, 1976, em Esthétique ... , op. cit. 
Utilizo, a seguir, elementos de duas etapas de discussão da seção de lingüística do 
Centro de Estudos e de Pesquisas Marxistas (CERM), final de 1977 e início de 
1978, sobre apresentações de B. Gardin: Lire Vo/ochinov (16 p. mimeografadas) e 
de S. Rostan: Notes pré/iminaires pour une introduction aux travaux du groupe Ba
khtine (15 p. mimeografadas), a quem devo, aliás, certas referências. 

Entre a transparência e a opacidade 27 



um interesse capital c . 
não serão Iing", t' . onseqüentemente, nossas análises ulteriores 

Uis ICas no sentido t d . , , 
translingüístic [ ] A _ e~a o o termo. Podemos hga-las a 
cutor com sua a ·:· . . s relaçoes dialógicas (inclusive aquelas do lo-
Na língua obieptoropdana

1
. pa~~v~a) são um objeto da translingüística [ ... ]. 

• J mgUistiCa não · t .:. . . 
ma relação dialógica. ' exis e e nao pode existir nenhu-

[Lingüística e translingüísti ] d 
rar. Ora, na prática muito fre c.~ evem se completar, não se mistu
respeitadas.39 ' quentemente, suas fronteiras não são 

A articulação do lingüístico e d . .. , . 
trabalhos "enunciativos" , . o extralmgmsttco, que reúne os 

• pragmatiCos discur · · tra-se, dessa maneira cl -~' ' Sivos, textuais, encon-
tin. , aramente lOrmulada várias vezes em Bakh-

Parece-me que a perspectiva é s . . 
Marxisme et Philosophie d L ensiVelmente diferente em 

u angage: 

A elucidação dos problemas mais elementares da sintax , , , 
[ ... ]com base na comunicação verbal.4o e soe possiVel 

A condenação pronunciada sem I " . 
abstrato" saussuriano, que herdou d f~f~ o .contra o ObJetivismo 
gua como um objeto morto b : I o ogta o tr~tamento da lín-

s~gno" - monologismo desc~~~ec:d~;~a ~e um Sist~m.~, "signo a 
VIsar não a uma articulação a palavra VIva -, parece 

• mas a uma substituição por: 
[ ... ] a verdadeira substância da Iín ua [ - , 
sistema abstrato de formas lin .. , t~ [que] nao e constituída por um 
d . gUis Icas ] mas pelo ti ~ . 

a znteração verbal, realizada através d... . - enomeno social 
ções. 41 a enuncwçao e das enuncia-

A relação entre língu t d f 
co, parece em Marxisme :t ~~z~ose ~I~, entre lingüístico e ideológi
ficação. A especifici'dade d op ue du Langage tender à identi-

esse texto - e em f 1 , 
e das duas primeiras partes _ ( ' p~r Icu ar, do prologo 

em pontos que nao são menos impor-
39 

Bakhtin, 1963 a quem n ~ · 
4o 1970). ' os re enremos na seqüência por PPD, p. 238-239 (Seuil 

Marxisme et Plz'l 1 · d ' 
41 1 osop ue u Langage p 159 (d 

MPL, p. 136- A condenação d " b. . . . ~ra~a~te MPL). 
ler, Spitzer, Lerch ... -para que; aspua~letlVls~o IndJ~Idualista" de Humboldt, Voss-
poi , fi . avra e essencial é m 't s e su !Ciente que se rompa 0 pi . - UI o menos categórica 
fechavam o ato de fala para ancorá ~no estreito do fato individual em que os autore; 

- o no processo social da interação. 
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tantes) em relação aos textos mais conhecidos de Bakhtin, parece 
real.42 Os interesses comuns (discurso, formas literárias, tomados na 
ancoragem histórica e na perspectiva dialógica) não são menos reais 
e não proíbem o amálgama praticado pela referência aos trabalhos 
"do círculo", como o fazem, por exemplo, Peytard (1980) e Todo
rov (1981). 

2.2 O riso e o plurilingüismo 

j 
2.2.1 O termo pluri ou multilingüismo não deve enganar: o te-t ma das variedades de língua, da "estratificação" é certamente, para 

, )Bakhtin, a ocasião repetida- marcada por um prazer certo de escri-
/ tura- de um recenseamento dos "gêneros" e "espécies": 

A língua nacional se estratifica em dialetos sociais, em maneirismos 
de um grupo, em jargões profissionais, linguagens dos gêneros, fala
res das gerações, das escolas, das autoridades, círculos e modos pas
sageiros, em linguagem das jornadas (até das horas) sociais, políticas 
(cada hora possui sua divisa, seu vocabulário, seus acentos) [ ... ].43 

• Esse "prazer do inventário" não se detém na contemplação de 
"camadas de línguas" ou de "subcódigos" que dividiriam a lín
gua, do mesmo modo que a sociedade seria divisível em gêne
ros, camadas, espécies ... ; a língua é uma, Bakhtin o lembra cla
ramente muitas vezes:44 

42 Quer creditemos a Volochinov, como B. Gardin, que vê nele o fundador de uma 
nova lingüística, marxista, fazendo verdadeira "ruptura" com o estruturalismo ante
rior, ou, ao contrário, quer se considere, como S. Rostan, que Bakhtin lança as bases 
de uma outra disciplina, a semiótica, não negando necessariamente a especificidade 
do objeto-língua, enquanto em MPL, manifesta-se um "radicalismo" que aparece 
como "pré-teórico" pelas confusões que ele opera. 
Não entrarei aqui no labirinto da discussão sobre a paternidade completa, parcial..., 
de Volochinov, quanto à MPL, discussão cujo caráter aberto, a meu ver, não permi
te ir além da constatação de uma diferença. 
Cf. B. Gardin: "Volochinov ou Bakhtine". Em La Pensée, n. 197, 1978, além dos 
textos do CERM, embora não publicados, citados mais acima. 

43 Du discours romanesque (abreviado DOR, na seqUência), p. 88. 
44 É necessário salientar, no discurso de Bakhtin, o ponto de resistência a uma leitura 

que, apoiada na flutuação de seu vocabulário, talvez agravada pelas traduções - a 
distribuição de língua, linguagem, falar, parece freqUentemente aleatória- o reduzi
ria a seu lado "sociológico". 
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45 

• 

• 

A vida social vivaz e d . h' , . 
nacional b t o evtr Istonco criam no interior de uma língua 

, a s ratamente única di d 
v as literárias id l, . '. . versos mun os concretos, perspecti-

, eo ogiCas e soctats (DDR, p. 110). 

As "linguagens sociais" " . . 
nal" (DDR 99) - , n~ sew de uma mesma língua nacio-
tica mas c~~ , nao coextstem como uma justaposição está-

sali~nta o cará~rut::~f:eolgerad~iaA d~ imbricação da qual Bakhtin 
mamtco: 

Também as linguagens não se ex l 
tam de diversas . c uem mutuamente, elas se intersec-

manetras. [. ] todas pod 
de complemento m 't ... em ser confrontadas, servir 

u uo, entrar em relações d' l, . 
entrecruzam de d' Ia ogtcas. [ ... ] [Elas] se 

tversos modos formando "f I " 
mente típicos (DDR, p. 112_113): a ares novos, social-

O jogo complexo das fronteiras móveis . 
vessando-as esses "f I " , ' que constztuem, atra-

a ares ' e o de práticas r . 
cialmente diversificadas e contradit, .· . . t~guag~tras so-
mente no interior de um I' OJ zas, mscntas hzstorica

a mesma mgua: 

Todas as linguagens do plurilin tiismo s- . 
sobre o mundo (DDR, p. 113). g ao pontos de VIsta específicos 

-l\~-s_}~~.~~.~s são concepções do mundo -
soctais a c--·--· ----d· - - ·- · . ' ~ao abstratas, mas concretas 

, ravessa as pelo Sistema das . . - . , 
prática corrente e da lut d I , apreciaçoes, Inseparáveis da 

a e c asses E por essa r - d 
to, cada noção, cada ponto de vist. d ~zao que ca a obje-

- a, ca a apreczação c d çao, que se encontra no t d . , a a entona-
pon o e zntersecção da fi· · guas - concepções d d , s tontezras das fín-

0 num 0 - e englobado 1 · violenta. 45 numa uta Ideológica 

• O reconhecimento de fi · 
. d d' , sse uncwnamento essencialmente dia!'-

gzco o zscurso e uma apost 'd 1, . " o 
güístico" tende a s, h a 1 eo ogtca: o dogmatismo lin-

o recon ecer uma 't' . "a" 1' A . pra tca e a tmpô-la como 

a,. a ,~:;;~~~ 8fz~~~:d~-;~r~:d'~s;;:~~c!~~r:~::b~~: ::~~~vaan~o-
mmantes: ela subtrai o discurso - e "seu" se t'd d s . o
nament d 1 · · n 1 o- o questw-

o, are atlvtzação inerente ao dial . ( 

no campo lingüístico o jogo instável e co~~:~~te ~:Sr:~:~~~~ 

Bakhtine. L'oeuvre de François Rabelais et la cz . 
sous la Renaissance, 1965 r ~ 'd . llture populmre au Moyen Âge et 

' e en o a partir de agora como FR, p. 467. 
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sociais através do jogo do plurilingüismo, no sentido clássico 
da palavra, ou do plurilingüismo bakhtiniano dos "falares so
ciais").46 

2.2.2 Também os gêneros literários do dialogismo, isto é, aque
les que se apóiam no dialogismo interno do discurso para dar-lhe 
uma forma literária es'tilizada, fortalecida, não podem nascer em 
uma sociedade politicamente congelada, imobilizada; eles supõem 
movimentos de reconfiguração social, dos quais eles participam ati
vamente no nível ideológico: 

a dialogização interior só pode se tornar esta força criadora de forma 
[ ... ] onde o diálogo das vozes nasce espontaneamente do diálogo so
cial das línguas, onde o enunciado do outro começa a ressoar como 
uma linguagem socialmente "estrangeira", onde a orientação do dis
curso [ ... ] se torna agora orientação entre as linguagens socialmente 
estrangeiras nos limites de uma mesma língua nacional (DDR, p. 
103). 

É próprio da "consciência criadora", no gênero do romance 
humorístico, como em Rabelais, basear-se no plurilingüismo ativo 
do meio histórico e social para dar-lhe uma representação literária: 

O indispensável postulado do estilo humorístico é, pois, a estratifica
ção da linguagem literária e sua diversidade (DDR, p. 132). 

A prosa da arte literária pressupõe uma sensibilidade à solidificação e 
à relatividade histórica e social da palavra viva, de sua participação 
no futuro histórico e na luta social (DDR, p. 151). 

Conhecemos a prodigiosa glutonaria lingüística de Rabelais que 
se exerce tanto no espaço geográfico nacional contemporâneo quan-

46 Cf. o parentesco profundo - por trás da diferença na formulação - entre as análises 
de Bakhtin e as de Bourdieu, 1975, 1977, 1979, que, aliás, remete explicitamente a 
Bakhtin em Bourdieu, 1977. Assim: "Os usuários sociais da língua devem uma par
te importante de suas propriedades ao fato de que eles tendem a se organizar em 
uma estrutura de oposições que reproduz na ordem simbólica a estrutura das rela
ções de classe como campo de posições diferenciais, no interior da qual cada um de
les recebe um valor (positivo ou negativo) de distinção" (Bourdieu, 1975, p. 15). 
Pode-se aproximar: "fronteiras", "intersecções", "relativização"/"estrutura de oposi
ção", "distinção"; "simplicidade verbal"/"ilusão de comunismo lingUístico"; "dog
matismo lingUístico", "monologização"/"unificação do campo lingUístico", "impo
sição de legitimidade". 
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to no exterior, sem contar as línguas imaginárias. E o fato de ofere
cer uma "enciclopédia" dos "falares" da época é apresentado por 
Bakhtin como característico do romance, em. particular do humorís
tico. 

No romance humorístico inglês encontramos uma evocação parodísti
ca de quase todas as camadas da linguagem literária falada e escrita 
de seu tempo [ ... ]uma enciclopédia de todos os veios e formas da lin
guagem literária [ ... ] eloqüência parlamentar ou jurídica, [ ... ] forma 
particular dos relatórios das sessões do Parlamento e de seus autos, 
reportagens das gazetas, dos jornais, vocabulário árido dos homens de 
negócio da City, as bisbilhotices das comadres, as pedantes elucubra
ções dos sábios, o nobre estilo épico ou bíblico, o tom beato do pre
gador moralizador, enfim, a maneira de falar de determinado perso
nagem concreta e socialmente definida (DDR, p. 122). 

Não é evidentemente a "coleção" que essas formas literárias vi
sam, mas um aguçamento do "jogo multiforme das fronteiras dos 
discursos, das linguagens e das perspectivas" (DDR, p. 129); "as in
tenções do autor se refratando através de todos esses planos podem 
não se ligar completamente a nenhum deles" (DDR, p. 132). 

Assim, no espaço do texto, nada escapa à relativização do pluri
lingüismo: esta relativização, longe de diluir o alcance ideológico 
da obra, é ali uma peça mestra. 47 O que manifesta e reforça esse 
trabalho sobre a língua é uma ruptura radical com o monologismo, 
a ingenuidade verbal: a dialogização interior da prosa literária tes
temunha aquilo que Bakhtin chama - opondo-a à linguagem ptolo
meana, diretamente intencional, peremptória, única e singular48 -

uma consciência galileana, relativizada da linguagem. 

2.2.3 Assim, a força subversiva do riso de Rabelais, marcando 
alegremente os limites do sério, ou até de suas idéias mais caras, 
tem a ver com um plurilingüismo radical, que proíbe todo enclausu-

47 • 

Assim: "[a] ausência completa de qualquer discurso direto, totalmente pessoal do 
autor, não atenua, de maneira alguma, a intencionalidade geral profunda, ou dito de 
outro modo, a significação ideológica de toda a obra" (DDR, p. 132). 48 • 

Realiza-se aí, tendencialmente: o dogmatismo ideológico autoritário de certos dis
cursos (políticos, religiosos ... ), o discurso monológico das ciências e, também, para 
Bakhtin, a "linguagem da poesia", enquanto ela ignora a distância ("a linguagem do 
poeta é sua linguagem própria [ ... ] 'sem aspas' por assim dizer") (DDR, p. 108). 
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ramento em algum bastião lingüístico: as belíssimas páginas, com 
as quais termina o François Rabelais, associam fundamentalmente 
esses dois planos. . 

o riso da cultura carnavalesca medieval, do qual Rabelms se 
faz 0 porta-voz na literatura, duplica, como p~ód~a ~ :inve~são", 
tudo 0 que está na ordem do sério (ritos, culto, ~nst~~u.lÇ_oes, hierar
quias, correção lingüística e outros ... ). Verdade~ra visao. de ,mun
do", não poupando nada, nem mesmo o galhofei~o, .e~ se ~so. e fu~
damentalmente dialógico e está no coração da sigmflcaçao Ideolo
gica da obra de Rabelais. O que separa Rabelais que, ::n~ .luta ~m 
que se enfrentavam as forças de seu tempo", ocupa~a, ~~na e sm
ceramente", "as posições mais avançadas e progre~sistas , de qual
quer outro grande humanista de vanguarda é precisamente a força 
dialógica do riso, tomada da cultura popular: 

A última moda da época, afirmada séria e sinceramente, não teria si
do a última moda do próprio Rabelais. [ ... ]embora ele formulass.e se
riamente a última moda da época, ele conhecia o limite desse sén?. A 
verdadeira última moda de Rabelais é a palavra popular al~g~e, ltvre, 
absolutamente lúcida, que não se deixa comprar pela dose imutada de 
espírito progressista e de verdade acessíveis à época (FR, p. 449). 

Por mais sério que Rabelais tenha sido [ ... ] em suas declarações. dir.e
tas [ ... ] ele mostra sempre uma brecha alegre.em um.tz:turo mms dts
tante que tomará ridículos o caráter progressivo relativo e a verdade 
relativa acessível em sua época (FR, p. 450). 

"Relativo", uma das palavras-chave de Bakhtin, nã~ ~uer de 
modo nenhum dizer ceticismo irônico, não tenhamos duvida: na 
atmosfera do riso e da festa popular, a obra de Rabelais lhe ap~ece 
como liberada de todos os elos de sentido estreitos e dogmat1cos 
(FR, p. 450). É aqui que se articula o pluriling~ismo exagerado de 
Rabelais. Tendo evocado a intensidade dos movimentos que percor
re o campo lingüístico no Renascimento, Bakhtin conclui: 

Vemos em qual intersecção complexa dasfro~lfe~ras,d~ lín~ua~,, d~a
letos, patoás, jargões se formava a consciêncza lz:erana e lz.ngutsttc~ 
da época. A coexistência ingênua e. co?fu~a. das ~mg·~'as. e d1aletos ti
nha chegado ao fim, e a consciência hterana e lmgmst1ca s~ ~nc~n
trava situada não mais no sistema esquematizado de sua propna lm
gua, única e incontestável, mas na fronteira de numerosas línguas, no 
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ponto preciso de sua · t - , 
p. 466_467). onen açao reczproca e de sua luta intensa (FR, 

Inversamente "lá ond •A • • • 

, . 1, ' e a consczencza cnadora v1ve em uma só 
e umca mgua" o monolo · 

' gismo e o dogmatismo persistem: 

au~~~~iência. lite_rária e lingüística da época soube ( ... ] ver [sua lín
g . exterwr a luz de outras línguas, sentir seus limites vê-la en-
1~;~.to zmagem específica e limitada em toda sua relatividade (FR, p. 

.. .~ des~e ~par:ecimento de uma consciência lingüística "multilín
gue E que a e;ms fez poderosa e jubilante caixa de ressonância. 
t m ~ma forn_:ula 

4
; que anula firmemente a distinção caduca de 

or~a e e conte~~o: -é da ligação entre dialogismo do riso e di
alogismo do plunlmgüismo que Bakhtin faz um dos . , . 
sencia' d -10 'd , . prmc1p10s es-

Is a !Orça I eologiCa da obra de Rabelais: 

: licenç: do riso na obra de Rabelais, consagrada pela tradição das 
'dorml~s. a festa popular, é elevada ao grau superior da conscieAnci·a 
1 eo og1ca g a ' · , · b 
469).so r ças a vztona so re o dogmatismo lingüístico (FR, p. 

49 

Toda a obra de Bakhtin se propõe "acabar o 
abstrato e um 'ideologismo' que não o é c m a ruptura. entre um 'formalismo' 
literária; a forma e o conteúdo na-o " me~os, ambos dediCados ao estudo da arte , ,azem senao um no discurso d'd fenomeno social" (início de· Dt d' compreen 1 o como 

50 0 te . . · l tscours romanesque). 

pelo ~~~~:;;~wan::~~~~z:~~~~~a for~; Iingtiístic~, levado ao fracasso, combatido 
contram nas rel;ções de Joyce domc~~.t o e odques~I?~~m~nto da pluralidade se en-
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tor em um belo artigo recente. Para Jo ~~~~ e exibo ' tais c?mo a~ evocaM. Eu
lema", "em exílio" na Iín . I ;: ' sep~r~do de sua Imgua Idealmente ma-
de todas as outras línguasgu;o~! esa, é necessano fazer navegar o inglês na água 
partir do inglês imposto u:Ua out alfouco [ ... ] e cada vez mais constituir assim, a 
necessário fazer com q~e [as Iín;:asng:ã~ na ~ual tu~o ~omeça a comunicar[ ... ]. É 
passar umas através das outras" e " ] I SeJ~~ mais Ilhas, que se possa fazê-las 
é extraordinário em sua obra é ~ m aq~e e qlue IZ exíl!o, diz tristeza [ ... ] mas o que 

. aneira pe a qual o nso pouco a p ma1s generoso dos risos" "Sarcas , " . . ouco a vence, o 
embriaguez" aqu I . mo ' nso vmgador", mas tomado em "um riso de 

• e e que acompanha como em Rab 1 · d 
"fermentação" das palavras. ("La Iang~e de l'exil", Le ;o~:de,ooff~~-t9~~~~alho de 
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2.3 As formas e gêneros polifônicos e a pluriacentuação 
da "palavra" 

2.3.1 À concepção de uma língua "completamente diversifica
da", "em q)..lalquer momento de sua existência histórica" (DDR, p. 
112), estreitamente solidária, responde uma teoria da produção do 
sentido quando este se }az discurso. 

Assim: 

2.3.1.1 É colocada como essencial e fundadora do par lingüísti
co/translingüístico a distinção entre os elementos abstratos da lín
gua, reiteráveis, palavras, frases, portadores de uma "significação" 
no quadro do sistema lingüístico, e ~qf!_l!!_l!_cime11;!2J.~_Ç2J1J::t:e1os, . . 
únicos, que são os enuncitif/Q§>,~-PJQdlJtQS da interação ç!ª líl)gliªJ:~ da 
lli~~-um~aiõ-Cie-''inter-relação ve~E,ar~" ~._<:QrnoJai.~?.P_()Ú<l:-
do~~do contéx~u~! ~-~~~ma 12~~~~~~~a n~ 
cond1çoes de uma enunci~Q_ÇQ!1ÇI~1ª2IME~LP.:.14~)) e, necessa
riamente"êfe um "acen-t9. apreciativo" ou ''julgamento de~ val!Jr" > 

("axiológico") lnscrito no "sist~rna [ contradit9ri6J-de .. apreciaÇões 
s;~iais" 9_~~~~~~1?<? discursivo constitui. 

2.3.1.2 "Somente o Adão mítico, abordando com sua primeira 
palavra um mundo ainda não questionado" (DDR, p. 102), poderia 
ter escapado à orientação dialógica inevitável com o já-dito da pa
lavra do outro. 

Para o indivíduo que fala sua língua materna, a palavra não se apre
senta como tirada do dicionário (MPL, p. 102). 

Como resultado do trabalho de todas estas forças estratificadoras, a 
linguagem não mais conserva formas ou palavras neutras, não perten
cem a ninguém; ela é pontilhada, cheia de intenções, acentuada de 
ponta a ponta (DDR, p. 114). 

Toda palavra "remete a um contexto, ou a vários, nos quais vi
veu sua existência socialmente subjugada".51 Ela "chega a seu pró
prio contexto, vinda de outro contexto, penetrada pelo sentido dado 

51 
Bakhtin, 1963 (Trad. Ed. L' Âge d'Homme) referido como PPD, p. 236. 
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por outros" 52 A 
das" "atrav.essads ~~lavras. são "carregadas", "ocupadas", "habita-

, as por d1scurs ' · . 
ração da lingua [ ] . os, e o que Bakhtm des1gna "satu-

gem ... soc1almente · 'f' [ ] · e acentos determinad , 53 Slgm wante .. . por mtenções os . 

2.3.1.3 O dialogismo é dado · 
ção do sentido· a " 1 . asslm como condição de constitui-

. P unacentuação" d 1 - , 
halos conotativos Varl'a' . a pa avra nao da, com efeito, 

ve1s em torno de , 1 . 
mum, mas "acentos contrad't, . um nuc eo de sentido ca-
da palavra" num sentido 1 ono; que se cruzam no interior de ca
discursos. , que se az no e pelo entrecruzamento dos 

2.3.1.4 Da mesma maneira não é se -
discursos no "meio" que 1 / nao em relação aos outros 

. ' e es 10rmam e "com" el , . 
todo d1scurso· os outros dl. _ es, que se constr01 

' scursos sao s " · assim podemos dizer. eu extenor constitutivo", se 

Todo discurso concreto (enunciado) d 
orientação como já especificado escobre semp~e o objeto de sua 
podemos dizer, por uma breve brdm~ontestado, ava.hado, abafado, se 
aclarado por palavras estr h que o sombrela ou, ao contrário, 

an as a seu propó 't El , 
penetrado pelas idéias gerais lh SI o: e e embaraçado, 
do outro. Orientado para seu' o~\~o o:Ie as apreciações, as. definições 
vras estranhas agitado por d' '1 ~ , p~netra nesse mew de pala-

Ia ogos e tenswnado p 1 . . 
nua-se em suas interações co 1' d or pa avras, lllSI-

mp Ica as, funde-se com uns, destaca-se 

52 
DDR, p. 114; Cf. também· 
"C . 

ada palavra ( ... ] se apresenta como uma e u 
53 lutam os acentos sociais de orientação contr~di;ó~~~(;;;a em que se entrecruzam e 

DDR, p. 114, e o que parece ser " L, p. 67). 
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Althusser: um caso de saturação conflitual" analisada por L. 

"Toda luta de classes pode, algumas vezes se resu . 
tra uma outra palavra. Certas palavras I t ' mu na luta por uma palavra con
vras são o lugar de um equívoco: a a os~~~ :ntre elas como. i~imigas. Outras pala-
Exemplo: Os comunistas lutam p I p - ma batalha dectstva, mas indecisa 

· e a supressao das class · 
mumsta em que um dia todos os hom - . es e por uma sociedade co-
tradição marxista clássica recusou d' ens serao ltvres e irmãos. No entanto, toda a 
qu'? p tzer que o marxismo ' H 

e· orque, praticamente na realz'dad 1 e um umanismo. Por 
'd 1 · ' e a pa avra Hu · , t eo ogta burguesa que a utiliza par b . mamsmo e explorada pela 
verdadeira e vital para o proletan'ad ~ c/omdater, tsto é, eliminar uma outra palavra 

d , o. uta e classe "("L h' me e Ia revolution", La Pensée, nol3S 1968. s . a P tlosophie comrne ar-
1976, p. 46). ' ' retomado tn Positions, Ed. Sociales, 
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dos outros, cruza-se com terceiros. [ ... ] Um enunciado vivo, significa
tivamente acontecido em um moment~histórfco e num meTo sociâl. 
detêrmimt<Io Íülo pode deixar de tocar os milhares defios dialógicos 
vivos, tecidos pela consciência socioideológica em torno do objeto de 
~l enunciâdoj ... ]. Se representássemos a intenção desse discurso, ou 
melfioY;síía orientação para um objeto, como um raio luminoso, ex
plicaríamos o jogo vivo e inimitável das cores e da luz nas facetas da 
imagem que ele constrói pela refração do discurso-raio [ ... ] em um 
meio de palavras, julgamentos e acentos "estranhos", atravessado por 
esse raio dirigido sobre o objeto (DDR, p. 100-101).54 

2.3.2 O lugar "do outro discurso" não é ao lado, mas no discur
so. Isso posto como lei constitutiva do tecido de todo discurso, não 
é surpreendente que um campo tenha, de maneira privilegiada, sus
citado o interesse do grupo de Bakhtin: o das formas que, no nível 
sintático, discursivo e literário oferecem representações em discur
so do discurso do outro. Esse campo não estava ausente das preo
cupações dos formalistas, 55 mas é evidentemente o ponto de vista 
especificamente dialógico que fez dele um tema central do estudo 
das formas do discurso relatado em MPL, 56 na tipologia da "palavra 

54 Inevitavelmente se é tentado, através de estilos e de instrumentos conceituais dife
rentes, a fazer ecoar os textos citados nos três parágrafos precedentes com a análise 
da formação do sentido em uma formação discursiva tal como se encontra, por 
exemplo, em Pêcheux, 1975, eco no qual, esquematicamente, ouve-se, entre conso
nâncias certas, ao menos uma dissonância ligada à "intencionalidade" da "orienta
ção" em Bakhtin: 
"o sentido" de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc. não existe 
"em si mesmo" (isto é, em uma relação transparente na literalidade do significante), 
mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio
histórico, em que palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, repro
duzidas); ( ... ] as palavras, expressões, proposições ... recebem seu sentido da forma
ção discursiva a que pertencem. Simultaneamente, a transparência do sentido que se 
constitui em uma formação discursiva, mascara a dependência desta com relação ao 
interdiscurso; [ ... ] o próprio de toda formação discursiva é dissimular, na transpa
rência do sentido que ali se forma, a objetividade material contraditória do interdis
curso determinando essa formação discursiva como tal, objetividade material que 
reside no fato de que "isso fala", sempre, "antes, em outro lugar e independente
mente". Pêcheux, 1975, cap. "Discours et Idéologie(s)", p. 144-147. 

55 Cf. Eichenbaum e Tynianov, sobre "a voz narrativa", o "diálogo de textos". 
56 MPL, cap. 9: "Le discours d'autrui"; cap. 10: "Discours indirect, discours direct et 

leurs variantes"; cap. 11: "Discours indirect libre en français, en allemand et en 
russe". 
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com duas vozes", em PPD,57 continuado na minuciosa descrição 
dos "híbridos bivocais" de DDR,58 e na caracterização do romance 
como "gênero polifônico" nessas duas últimas obras. 

2.3.2.1 Situando claramente a questão do discurso relatado, 
"discurso no discurso", e "ao mesmo tempo disc.urso sobre o dis
curso", no nível da relação entre duas enunciações, em que uma é 
"dependente" da outra, o ponto de vista dialógico constituiu um es
clarecimento novo sobre as formas sintáticas classicamente descri
tas do discurso relatado. 

11 

Os discursos diretos e indiretos foram, dessa forma, claramente 
opostos como modos de apreensão e de representação da pala
vra do outro: reificação do enunciado, distanciado, "claramente 
isolado, compacto e inerte" pelo discurso direto, e apropriação 
analítica flexível, efetuada pelo discurso indireto, que Bakhtin 
une aos dois modos de inculcação ideológica que constituem a 
"palavra autoritária" e a "palavra persuasiva" (DDR, p. 162). 11 

Mas é sobretudo o discurso indireto livre que retém a atenção 
de MPL, como "tendência completamente nova [ ... ] na apreen
são ativa da enunciação do outro [ ... ] da interação do discurso 
narrativo e do discurso relatado" (MPL, p. 195). Separando 
firmemente tanto as análises que fazem dessa forma uma mistu
ra das outras duas quanto aquelas que lhe dão um valor de 
"enigma" relativos a "quem fala?", "o um ou o outro?", Volo
chinov afirma que "o que faz disso uma forma específica é o fa-
to de que o herói e o autor se exprimem conjuntamente, e que, 
nos limites de uma única e mesma construção lingüística, ouve-
se ressoar os acentos de duas vozes diferentes" (MPL, p. 198). 
Ele abre, assim, além dos estereótipos gramaticais dos "discur
sos diretos e indiretos, de acordo com a expressão de Bakhtin, 
às formas híbridas e aos gêneros, que são sua sistematização. 59 

57 

PPD, cap. 5: "Différents types de mots dans la prose", p. 238-266. 58 

Cf. particularmente, cap. 3: Le plurilinguisme dans !e roman; cap. 4: Le locuteur dans le roman. 
59 

"Qualificamos como construção híbrida um enunciado que, segundo seus índices 
gramaticais (sintáticos) e composicionais, pertence só ao locutor, mas no qual se 
confundem, na realidade, dois enunciados, duas maneiras de falar, dois estilos, duas 
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'f' 'd de do gênero romanesco, , t 'to a especr 1c1 a , 
2.3.2.2 E, com e el. ' em ue faz da hibridação invo~unta-

como representante da hnguag f, q da hibridação intencwnal, 
ria no discurso, estiliz~da .nas ormas 
Uma de suas formas privilegiadas. . 

. . nsciente (orgamca e u A · ) ' m do~ mms 
A hibridação involuntán~, Amc.o . , . , do devir das linguagens 
importantes modos da exrstencra hrstonca e 
(DDR, p. 176), 

0 "b' calidade" é pré-formada na propna mg , · 1' uagem (com como a Ivo . , R 146). 
também a verdaderra metafora). (DD 'p. t da epopéia que tem 

, , . d nce dlferentemen e ' , . , . 
E propno o roma ' . - 'deolo'gi'ca do herm eplco , . · " _ "a pos1çao 1 

"uma só e umca perspectiva . . t .. , colocar em jogo, atra-
. ndo ép1co m euo - . 

é significante para 
0 

mu . tos de vista ideológicos d1fe-
vés dos personagens, perspectl.vas, ptonpela representação das pala-

. I sa necessartamen e . 
renciados. sso pas te elas ser verdadeiramen-

"podem somen , . . 
vras do personagem que _' d mundo ideológico ong1-te adaptadas a uma representaçao e seu 

1" (DDR p. 154-155). . 

na ' ifica e ena sua . . l d Anero romanesco, o que o espec 
O objeto pnncrpa o ge fala e sua palavra (DDR, p. originalidade estilística, é o homem que 

153), - z· '·'da 
, "representaçao zterana e definitivamente, o romance e uma t , uma "opinião multilín-

: , (DDR p 182) enquanto es a e lmguagem • · ' 

güe sobre o mundo". ·t nte se calar: não é nos diá-
0 herói do romance pode, cedr adn:e r'so que são as cartas e os 

fragmentos e Iscu 
logos externos, nos b a representação da palavra . · ativa que aca a 
diários msendos na narr - d as ações pensamentos, etc. A esentaçao e su , 
do personagem.. repr efeito - se ela for "substancial e ad~-
deverá necessanamente, com "fazer ressoar palavras estrangel
quada" ao gêner~ do romance -, esmo tempo que as do autor 

S" as do própno personagem, ao m ra , 

(DDR, p. 155). . [ ] , um dos processos es- · A ·m "a hibridação intencwnal ... e " DR 178)· 
ss1 , . d 1' uagem (D , P· · . . de construção da Imagem a mg senc1ms 

. l 't 'cas [ l entre esses enunciados, es-. , t · as e socw og .. · h línguas, duas perspeclivas se~an tc . - u da sintaxe não existe nen uma 
t'l etc do ponto de vtsta da compostçao o ses es 1 os, ., 

8 fronteira formal" (DDR, P· 175-17 ). 
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Graças a essa aptidão de . 
linguagem d uma linguagem - que representa uma outra 
mesma com- elressoar simultaneamente fora dela e nela, de falar dela 

' o e a e com ela e d 
dão da linguage ' ' e outra parte, graças também à apti-
de representaçãon: ~:~:~:~ta~: s~e s:rv~r simultaneamente de objeto 
linguagens especif p I propna, pode-se criar imagens das 

Icamente romanescas (DDR, p. 175). 

Diferentemente da híbrida - " . 
çao orgamca, confusa e inconsciente 

o híbrido romanesco [que é estiliza ão] , . ' 
linguagens literariamente . d ç e um szstema de fusão das 

organiza o um · t 
esclarecer uma linguagem p . d, Sis ema que tem por objeto 

. or mew e uma t d I . 
gem VIva de uma outra linguagem (DDR oura, mo e ar uma Ima-

, p. 178), 
e, assim, esclarecer um ponto de vista 
um c:utro ponto de vista. sobre o mundo por meio de 

E nesse espaço que Bakhtin invent . . 
mas sem verdadeiros critérios o erat , . ana - de mane.Ira precisa, 
vocais da paródia do pasti h J d' o:ws.- as formas hterárias bi
ca, da transmissã~ oculta ~e~i-o: 1Itsta;cia. humorística ou polêmi
dos personagens, da "o~inião ~bl~ca~ discurso do ?utro (isto é, 
nanador, etc. Depois de uma rá fd 1 . : etc.), dos Jogos autor
kens, ele conclui: "Em suma p a, eitura de ~m romance de Dic
tacado por mim) com aspas".6lodenamos colonr todo o texto (des-

2.3.3.3 Ainda vemos aqui co 
tin concebe seu gênero redil~to ~o no romance.~ tal como Bakh
gização interior" d d' p , as formas estilizadas da "dialo
-:::---------0 Iscurso se confundirem com seu alcance ideo-
60 
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C?_s .~ema~ associados da "pluriacentuação da alavr " 
çao da ltnguagem, da consciência relativi d p . a , das formas de "representa
de verbal" invocam Barthes· "t I za a. da lmguagem, oposta à "simplicida-

1. . · o erar somente ltngua 
que lgelramente um poder de d I gens que testemunhem mesmo 

b ' es ocamento· a 'd' • 
su -reptícia. Ao se pensar a lingua I . paro la, a anfibiologia, a citação 
e?;ret.anto: ~ue ela o faça ilifinitam!~~· ~.~ ·s~:orna corr?siva. ~om uma condição, 
CTencta da ltnguagem" "[P I ] .[ ], ssa manetra supnme-se a boa cons-

. e o estremectmento do t'd [ " 
se mover, a significar (a tornar-se relativ h' , . sen .~ .o ·).o natural" começa a 
n~da) do óbvio fragmenta-se, quebra-se ~· ~sto:lco, tdt~matlco); a ilusão (abomi-
VImento, a "Natureza" tt·eme I , maqmna das ltnguagens põe-se em mo 
d · por qua quer social'd d · . -

a ormeclda [ ... ] esse sentido idealmente estreme I a e ~u~ ah. esteja comprimida, 
rado por um sentido sólido (o da Doxa) ( . 71 e ~ed~r sen~, impiedosamente recupe
tr~s- e o estremecimento do sentido"- ln R 01 102). O segundo grau e os ou
vams de toujours), Seuil, 1975. oland Barthes, por R. Barthes - (Écri-
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lógico: é pela representação de um discurso constantemente traba
lhado pelos jogos de várias vozes cruzadas, complementares, con
conentes, contraditórias, em que uma jamais tem verdadeiramente 
"a última palavra", que foi alcançada a estrutura romanesca polifô
nica, ideologicamente nova, ilustrada de modo exemplar por Dos
toievski. Gênero "galilel;mo", o romance polifônico, ao invés de co
locar personagens "no interior de um mundo único e objetivo, acla
rado unicamente pela consciência do autor", representa o "persona
gem como uma consciência outra, estrangeira", mas não "reifica
da", não se tornando "simples objeto da consciência do autor". A 
voz do personagem "ressoa de alguma maneira ao lado" (PPD, p. 
33) daquela do autor. Um mundo de objetos acabados, presos no 
discurso de seu criador é substituído pelo não-acabamento de um 
diálogo de pontos de vista colocados em pé de igualdade. 

2.4 A interlocução, fator específico da dialogização 
do discurso 

2.4.1 Não nos surpreenderemos se a relação de interlocução for 
levada em conta, muito explicitamente, em uma teoria que se firma, 
metaforicamente, no "dia-logo". Mas é necessário salientar que não 
são as formas daquilo que Bakhtin chama de "diálogo externo" 
(perguntas/respostas, conversações, réplicas de teatro, diálogos de 
romance ... ) que retêm sua atenção, mas a maneira pela qual o fato 
da interlocução intervém na dialogização interior do discurso em 
geral e da prosa romanesca em particular. 

2.4.2 Todo discurso é dirigido a um interlocutor. A considera
ção de um interlocutor que não se inscreve, não se insere no quadro 
de uma "comunicação telefónica", com dois pólos simétricos entre 
os quais passa uma informação, é muito claramente afirmada. "Esse 
esquema é radicalmente falso", diz Medvedev: 

Não há mensagem pronta, "remetida por A a B". "Ela se forma no 
processo de comunicação entre A e B. Além disso, não é transmitida 
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de um para outro, mas construída entre eles como uma ponte ideoló
gica.61 

Isso quer dizer que o receptor não é o "alvo" exterior de um 
discurso, mas que seu alcance e, mais particularmente, o alcance de 
sua compreensão está incorporado no processo de produção do 
discurso. 

O discurso (como qualquer signo, em geral) é interindividual. [ ... ]não 
se pode atribuir o discurso somente ao locutor [ ... ]. Cada enunciado 
tem sempre um destinatário[ ... ] e o autor da obra verbal procura e an
tecipa a compreensão responsiva.62 

Assim como a orientação através do meio "exterior" dos outros 
discursos é um processo constitutivo do discurso, a orientação para 
um destinatário se marca no tecido do discurso que está sendo pro
duzido. O outro é, para o locutor, de qualquer modo, apreendido 
como discurso:63 mais precisamente, a compreensão é concebida 
não como uma recepção "decodificadora",64 mas como um fenôme
no ativo, especificamente dialógico de "resposta", por um "contra
discurso". Isso quer dizer que todo discurso é compreendido nos 
termos do diálogo interno que se instaura entre esse discurso e 
aquele próprio ao receptor; o interlocutor compreende o discurso 
através do seu próprio discurso. Visando à compreensão de seu in
terlocutor, o locutor integra, pois, na produção de seu discurso, 
uma imagem do "outro discurso", aquele que ele empresta a seu in
terlocutor. 

61 Medvedev, 1928, citado em Todorov, 1981, p. 88. Cf. também a comparação (pro
posta por Todorov, p. 85-88) com o esquema de comunicação de Jakobson, critica
do por Medvedev "trinta anos antes de sua formulação". 

62 
Bakhtin: "Le probleme du texte en linguistique, philologie et dans les autres scien
ces humaines" (escrito em 1959-1961). In Esthétique de la création verba/e, Mos
cou, 1979, citado in Todorov, 1981, p. 83 e 170. 

63 Cf. 2.1.2. e também: "O estudo do homem fora e independente do texto não faz par
te das ciências humanas (anatomia e fisiologia humana, etc.)" (Le problhne du tex
te ... , op. cit.), citado in Todorov, 1981, p. 32. 

64 Cf. MPL, Cap. 6: "qualquer compreensão é dialógica. A compreensão se opõe ao 
outro no interior de um diálogo. A compreensão procura um contradiscurso para o 
discurso do locutor". 
Cf. a concepção da crítica literária também em 2.1.2. 
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É um duplo dialogismo65
- não por adição, mas em interdepen

dência - que é colocado na palavra: a orientação dialógica de todo 
discurso entre "os outros discursos" é ela mesma dialogicamente 
orientada, determinada por "esse outro discurso" específico do re
ceptor, tal como é imaginado pelo locutor, como condição de com
preensão do primeiro. . 

Colocar a interlocução como fator constitutivo do discurso 
acrescenta, assim, um parâmetro na produção do discurso no campo 
do interdiscurso; ela não introduz um elemento fundamentalmente 
heterogêneo a esse campo. 

2.4.3 Provavelmente é nesse ponto de vista "homogeneamente" 
interdiscursivo que reside o obstáculo a ser empurrado para além 
das aproximações às quais os textos se prestam facilmente, aproxi
mações nas quais o caráter incompatível convida a localizar as zo
nas de dissonância entre o dialogismo e os ecos que ele suscita. 

2.4.3.1 "O estilo é o homem, mas podemos dizer, ao menos, 
dois homens", diz Bakhtin. Essa fórmula atrai o eco daquela de La-

"1 h d" . . " 66 d f d can: "O estl o é o ornem ... a quem nos mg1mos , ou a rase e 
Barthes: "o homem falante [ ... ] fala a escuta que ele imagina ser de 
sua própria fala". 67 Mas um empecilho radical vem se atravessar en
tre essas aproximações, que, no entanto, são apenas superficiais: o 
outro de Bakhtin, aquele dos outros discursos, o outro-interlocutor, 
pertence ao campo do discurso, do sentido construído, por mais 

65 Bakhtin fala de um "trio" (locutor, ouvinte, outras vozes "sedimentadas" nas pala
vras): "O discurso é um drama que comporta três papéis [ ... ] ele se desenrola fora 
do autor" (Le probleme du texte ... op. cit.), citado in Todorov, 1981, p. 83. 

66 A que podemos acrescentar as reflexões seguintes: "a linguagem humana [constitui] 
uma comunicação em que o emissor recebe do receptor sua própria mensagem sob 
uma forma invertida [ ... ], a palavra inclui sempre, subjetivamente, sua resposta" 
(Lacan, 1953, p. 180). Que E. Roudinesco (Roudinesco, 1973, p. 103) aproxima 
desta nota de M. Safouan: "Esta divisão [ ... ] entre o emissor e o receptor não se dis
tribui sempre em duas pessoas [ ... ). Ela é intra-subjetiva, antes de ser intersubjetiva" 
(ln Qu'est-ce que le structuralisme?, Seuil, 1968, p. 250). E ainda "parece que es
quecemos que, na palavra humana, entre muitas outras coisas, o emissor é sempre, 
ao mesmo tempo, um receptor, do qual ouvimos sempre o som de suas próprias pa
lavras. Pode-se não prestar atenção nelas, mas é certo que elas são ouvidas" (J. La
can: Le séminaire, livro 3, in "Les Psychoses", Seuil). 

67 R. Barthes: Prefácio a F. Flahault, La parole intermédiaire, Seuil, 1978. 
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contraditório que seja, em discurso, com palavras "carregadas de 
história"; o outro do inconsciente, do imprevisto do sentido, de um 
sentido "desconstruído" no funcionamento autônomo do significan
te, o outro que abre uma outra heterogeneidade no discurso - de 
uma outra natureza - que não aquela que estrutura o campo do dis
curso para Bakhtin, está ausente do horizonte deste. Há aí uma ra
dical heterogeneidade, 68 que parece ser recusada, nessa teoria da he
terogeneidade que quer ser o dialogismo.69 

2.4.3.2 E provavelmente esse "fechamento" do dialogismo a es
sa forma de heterogeneidade não deixa de ter relação com a possibi
lidade de interpretar certas formulações de Bakhtin em um sentido 
que, levado às últimas conseqüências, conduziria, a meu ver, a uma 
espécie de "bloqueio do dialogismo". Assim, fórmulas vizinhas 
daquelas salientadas acima 

Todo discurso é dirigido para uma resposta e não pode escapar à in
fluência profunda do discurso-réplica previsto [ ... ]. Constituindo-se 
na atmosfera do "já-dito", o discurso é determinado, ao mesmo tem
po, pela réplica ainda não dita, mas solicitada e já prevista [destaca
do por mim] (DDR, p.103), 

não permitem a passagem: 

• de um "discurso do interlocutor", que seria o campo de inter
pretação, de recepção daquele do locutor no quadro da dialogi
zação interna (discurso que o locutor imagina articulado, cer
tamente, à situação concreta de uma relação de interlocução, 
mas realçando "falares-línguas-concepções do mundo") 

• a um "discurso do interlocutor" que seria um verdadeiro enun
ciado-resposta B que "visaria" e preveria um enunciado A em 
um diálogo externo? 

68 Em Bakhtin, o outro (interlocutor, discurso) é sempre "o outro de um outro" (inter
locutor, discurso), lá onde podemos dizer que "não há outro do Outro" (inconscien
te). 

69 A condenação brutal formulada contra o "Freudismo" (1927), atribuída a Vo1ochi
nov (obra que eu não li), não pode, acredito, ser considerada- independentemente 
da questão de atribuição e da data - como esgotando a questão do modo de relação, 
ou de não-relação, entre o dialogismo e o ponto de vista psicanalítico. 
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Passando da dialogização interior de um discurso que integra a 
imagem de sua própria compreensão por um outro discurso, e, por
tanto, de um ajustamento à escuta do outro, a verdadeiras "réplicas" 
solicitadas e previstas pelo locutor, vai-se, preferencialmente, em 
direção às ~'estratégias interacionais", cuja complexidade - real -
continua presa em um mecanismo de ir e vir entre dois pólos
espelhos, exteriores um. ao outro em sua simetria~ 70 e as zonas de 
programação mútua de comportamento verbal, às quais podemos 
assim chegar a partir de formulações de Bakhtin, parecem-me rela
cionadas com aquilo que profundamente as dicotomias fundadoras 
do dialogismo rejeitavam: o fechado, o acabado, o face a face, o um 
e o outro (Cf. 2.1.2). 

O lugar que Bakhtin dá às formas do diálogo externo no campo 
da linguagem literária - seu objeto central - indica aliás que, por 
mais frágil ou contraditoriamente interpretável que seja seu pensa
mento sobre esse ponto, uma leitura estreitamente "interacionista" 
não está de acordo com aquilo que constituem, a meu ver, suas li
nhas essenciais. É de fato em numerosas vezes que Bakhtin opõe a 
dialogização interior, forma sobre a qual repousa a seus olhos o 
romance, que é, lembremos, gênero de representação da lingua
gem, à forma exterior do diálogo, que os gêneros literários monoló
gicos podem privilegiar sem problemas. Assim: 

• Essa bivocalidade prosaica [da prosa romanesca em particular] 
é pré-formada na própria linguagem (como também a verda
deira metáfora) ... 

• [Ela] não esgota sua energia [ ... ] nas dissonâncias, nos mal
entendidos, nas contradições individuais (fossem elas tão trági
cas quanto profundamente motivadas nos destinos individuais). 
[ ... ] Certamente no romance também o plurilingüismo é sempre 
personificado, encarnado em contradições individualizadas. [ ... ] 
Mas as contradições dos indivíduos são aqui apenas cristas de 
ondas em um oceano de plurilingüismo social que se agita e os 

70 Estudada, por exemplo, no quadro geral da pragmática em Grunig, 1979, ou, mais 
especificamente, para "os processos de planificação da interação verbal" in D. Wel
ke: "Séquentialité et succes des actes de langage", DRLA V, 22/23, 1980. 
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.. 
torna poderosamente contraditórios" (DDR, p.l46, destacado 
por mim). 
"Não mais que a energia metafórica da linguagem", a bivocali
dade interior não pode ser "esgotada", "desdobrada inteira
mente em um diálogo direto", que tentaria, em uma obra literá
ria, prendê-lo na alternância de "réplicas fortemente delimita
das". Quando, ao contrário, em certos gêneros, a "bivocalida
de" de um discurso "pode ser desdobrada de maneira adequada 
em um diálogo individual, uma disputa[ ... ] uma conversa entre 
dois indivíduos", "divisíveis em réplicas fortemente delimita
das", é o que é uma bivocalidade "retórica", "imanente a uma 
linguagem única" que "não pode jamais se revelar importante", 
quaisquer que sejam os desacordos que ali são ditos: "é um jo
go, uma tempestade em um copo d'água". 71 

2.5 O outro do dialogismo de Bakhtin não é nem o objeto exte
rior do discurso (falar do discurso do outro), nem o duplo, não me
nos exterior do locutor72

: ele é a condição do discurso, e é uma 
fronteira interior, que marca no discurso a relação constitutiva com 
o outro. Este ponto de vista, mantido com uma grande coerência 
através das questões "translingüísticas", literárias, epistemológi
cas73 que Bakhtin aborda, parece-me apresentar uma grande atuali
dade. 

71 DDR, p. 145 (destacado por mim) as trocas entre Dom Gormas e Dom Diegue, en
tre Dom Gormas e Rodrigue em O CID (Corneille), entre Vadius e Trissotin em As 
Sabichonas (Moliere), em numerosos diálogos de Beaumarchais, podem ser exem
plos desses "diálogos monológicos", fundamentalmente "fechados" aos olhos de 
Bakhtin, em sua agitação superficial. 

72 Parece-me que, ao menos, pode-se, legitimamente, resistir a esta interpretação da in
terlocução em Bakhtin, qualquer que seja a possibilidade de hesitação. 

73 Bakhtin, que faz aparecer como essencial no discurso a posição de distanciamento 
metalingüística do locutor, afirma, ao mesmo tempo, firmemente, que não existe 
posição metalingüística exterior à linguagem, que faria desta um objeto. A posição 
ptolomeana na língua consiste em produzir - em acreditar produzir? - discursos 
monológicos, ignorando a distância e a relatividade interna. A consciência galileana 
manifestada nos gêneros literários, caros a Bakhtin, permite o jogo metalingüístico 
interno ao discurso. O que Bakhtin denuncia como fantasma seria o ponto de vista 
de Sirius sobre a linguagem, o discurso, o texto: todo meta-X nesse espaço depende, 
de fato, de uma relação inter-X, dialógica. Cf. os textos citados em Todorov, 1981, 
cap. 2. 
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2.5.1 Esse ponto de vista encontra, assim, trabalhos recentes, 
como os de F. Jacques sobre o processo de interlocução:74 a inter
pretação do outro no um - no processo de interlocução, ultrapas
sando o par fonte-alvo através do qual passam eventuais "estraté
gias" que não questionam a justaposição do um e do outro - é, efe
tivamente, um dos princípios dessa pesquisa que, especificamente, a 
propósito da referência·, aprofunda o fato de que toda enunciação 
depende, "bivocalmente", do locutor e do alocutário. 

Ele une também a posição que se manifesta em uma renovação 
atual das perspectivas da análise de discurso, 75 tanto pelo "questio
namento teórico de qualquer concepção homogeneizante da discur
sividade" implicada nos procedimentos harrissianos e naqueles da 
análise automática do discurso (Pêcheux, 1969), quanto pelo reco
nhecimento da "heterogeneidade estrutural de qualquer formação 
discursiva": trata-se de não "[perder] a heterogeneidade como ele
mento constitutivo de práticas discursivas que se dominam, se ali
am ou se enfrentam, em um certo estado da luta ideológica e políti
ca, no seio de uma formação social e em uma dada conjuntura", 
marcando, nas formas "de inconsistência de uma formação discur
siva", "o efeito do interdiscurso no intradiscurso [ ... ] exterior ima
nente a este" (Cf. nota 51). 

2.5.2 Sua atualidade parece-me residir, também, na coerência 
com a qual ele une campos que permanecem, a meu ver, muito se
parados atualmente. 

Assim, o estudo da interlocução - freqüentemente ligado aos 
diálogos "externos" -se inscreveu sobretudo na corrente pragmáti
ca, privilegiando, em um quadro de intencionalidade, as estratégias 
interacionais"/6 e sendo bastante indiferente a modalidades de 
constituição do tecido do discurso. 

Estas intuições devem ser aproximadas da posição teórica desenvolvida por Witt
genstein in Investigations Pltilosopltiques (trad. francesa). Gallimard, 1961. 

74 F. Jacques: "Dialogiques". Recherches logiques sur le dialogue. PUF, 1979. 
75 Cf. particularmente: Courtine, 1981; Pêcheux, 1981; Courtine e Marandin, 1981; 

Conein et al., 1981, p. 199-202. 
76 A muito interessante discussão entre P. Henry e O. Ducrot a respeito da noção de 

pressuposição (Henry, 1977), antes de uma modificação sensível de tal conceito em 
Ducrot, manifesta, ao mesmo tempo, esse divórcio e uma tentativa de contato. 
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Inversamente, os trabalhos de análise do discurso não deram, 
que eu saiba, em sua abordagem dos fenômenos intra e interdiscur
sivos, um lugar decisivo a esse outro discurso que, entre os demais, 
representa aquele suposto do interlocutor.77 

Mesmo se os trabalhos- que exploram respectivamente a inter
locução e a interdiscursividade - produziram análises e conceitos 
de um rigor e de uma coerência ao olhar dos quais a paixão dialógi
ca por vezes prolixa de Bakhtin pode parecer "ultrapassada", eu 
creio que não se deve desconhecer a força e a atualidade de seu 
ponto de vista, particularmente na articulação mantida entre "os ou
tros discursos e "o discurso do outro-interlocutor", ainda que sele
ve em conta a flutuação relativa a esse ponto, articulação cujas po
tencialidades, atualmente, estão longe de terem sido exploradas na 
descrição lingüística. 

3 a I ã v E R d em o,78 A PSICANÁLISE 

3.1 

3.1.1 Um outro questionamento sobre a unicidade significante 
da cadeia linear é o qüe a psicanálise impõe; inevitável nos textos 
de Freud,79 ela é apoiada na teoria de Saussure, explicitada nas lei
turas lacanianas de Freud. 

É por um olhar exterior à lingüística - colocado sobre a lingua
gem, a fala, o sujeito falante, que, para a psicanálise, constitui um 
material e não um objeto próprio, que esta pode interessar à lingüís
tica. Contrariamente à imagem de um sujeito "pleno", que seria a 
causa primeira e autônoma de uma palavra homogênea, sua posição 

17 O lugar dado recentemente à heterogeneidade, (cf. parágrafo precedente) poderia, 
entretanto, permitir tal consideração. Cf. Courtine, 1981: "A propos du discours 
communiste adressé aux chrétiens". 

78 N.T.: À l'envers des mots- o inverso das palavras. 
79 Em particular: 
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Freud 1900: L'interprétation des rêves, trad. francesa, PUF, 1950. 
Freud 1901: Psychopathologie de la vie quotidienne, trad. francesa, Payot (Petite 
Bibl.), 1948. 
Freud 1905: Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, trad. francesa, Gal
limard (Idées), 1953. 
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é a de uma palavra heterogênea que é o fato de um sujeito dividido 
(o que não significa nem desdobrado, nem compartimentado).80 

3.1.2 E é somente em torno desses dois eixos (nosso conhecido 
"locutor" ~ sua "mensagem", passados pelos "percursos" da análi
se) que eu vou dar alguns elementos. Eu não escondo a mim mesma 
que, mesmo no campo· assim delimitado - e provavelmente também 
em razão do que tal delimitação tem de artificial - a apresentação 
de não-especialista que eu proponho, tentando evitar a referência 
alusiva, expõe-me (independentemente de eventuais desacordos) a 
diversas críticas: aquela de pedagogizar - 1 º, 2º, a, b, ... etc ... ! de 
maneira simplificadora um campo que é complexo, de um lado, e 
rigorosamente não "ensinável", de outro lado (mas somente "prati
cável", ... embora o estilo de ensino de Lacan faça frente a essa con
tradição); aquela, aparentemente contraditória, mas lamentavelmen
te compatível, de "recitar fórmulas sagradas", quando faço apelo a 
textos, ou a formulações que me parecem muito esclarecedoras e 
significantes, sem que eu esteja necessariamente desejosa ou seja 

d . ' 1 81 capaz e esmmça- as. 
Vou supor que "a atmosfera" dos discursos ambientes, para fa

lar como Bakhtin, tornou familiares, ao menos de uma forma vaga, 
a interpretação de um certo número de fenômenos como manifesta
ções do inconsciente, que irrompe no curso "normal" da vida coti
diana: os "atas falhos" (erros: sobre lugares, tempos e pessoas ... ; 
esquecimentos, perdas, hesitações, gafes; lapsos de fala, de escuta, 
de escrita, de leitura, toda essa coleção de uma "palavra por uma 
outra"), os sonhos como produtos significantes de uma intensa ati
vidade psíquica, a "fala do corpo", cujas paralisias, dores significa
tivamente localizadas, gravidez psicológica, perdas de voz, por 

80 E, mais ainda, um sujeito (falante) dividido que é um "efeito da linguagem". 
"Se a psicanálise não é nem uma "teoria do sujeito", nem uma "teoria das relações 
entre sujeito e linguagem", mas uma ciência especificada por seu objeto próprio, o 
inconsciente, não é menos verdade que as noções de sujeito e de linguagem têm ali 
um papel essencial: elas, fazem parte daquilo que podemos chamar sua "matéria
prima" teórica [ ... ]. A psicanálise trata o sujeito como um efeito. Mais precisamente, 
o sujeito da qual ela faz sua matéria-prima é efeito de linguagem" (Henry, 1977, p. 
21). 

81 Além das três obras de Freud citadas antes, minhas referências principais são consti
tuídas por Lacan, 1953; Lacan, 1957; Clément, 1973b; Roudinesco, 1973 e 1977. 
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exemplo, constituem manifestações que, escapam da vontade cons
ciente do sujeito - sintomas realmente inscritos no corpo e, como 
tais, concernentes à medicina- mas suscetíveis também de desapa
recer desde que o sujeito, por razões não-físicas, não recorra mais a 
essa "expressão corporal". 82 

3.2 Em direção à fala heterogênea 

3.2.1 O trabalho psicanalítico consiste em fazer ressurgir confli
tos esquecidos, demandas recalcadas- eventualmente portadores de 
sofrimentos - que agem, sem que o sujeito saiba, na sua vida pre
sente. 

O inconsciente é esta parte do discurso concreto enquanto transindi
vidual, que não está à disposição do sujeito para restabelecer a conti
nuidade de seu discurso consciente [ ... ]. O inconsciente é o capítulo 
de minha história que é marcado por um vazio ou ocupado por uma 
mentira: é o capítulo censurado (Lacan, 1953, p. 136). 

A metáfora clássica do arqueólogo, às voltas com fragmentos 
ou hieróglifos, diz que esse discurso ausente é reconstruível a par
tir dos traços, das inscrições observáveis: a tarefa do analista é, diz 
Freud, "construir o que foi esquecido a partir dos traços deixados 
por esses esquecimentos". 

Mas a verdade pode ser encontrada; na maioria das vezes ela já 
está escrita em outro lugar. A saber: 

11 

11 

nos monumentos: e esse é meu corpo, isto é, o núcleo histérico 
da neurose, em que o sintoma histérico mostra a estrutura de 
uma linguagem e se decifra como uma inscrição que, uma vez 
recolhida, pode ser destruída sem perda grave; 
nos monumentos de arquivo, igualmente: e esses são as lem
branças de minha infância, tão impenetráveis quanto eles, quan
do não lhes conheço a procedência; 

82 Articulação entre o desejo e o corpo que a medicina prefere geralmente só ter de re
conhecer em um campo, devidamente circunscrito de "fenômenos psicossomáti
cos" ... como talvez o lingUista preferisse pôr de lado o inconsciente aos lapsos e ... 
se ocupar do resto. 
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" na evolução semântica: e isso corresponde ao estoque e às 
acepções do vocabulário que me é particular, bem como ao esti
lo de minha vida e a meu caráter ... ; 

" nas tradições também, ou seja, nas lendas que, sob forma 
heroiçizada, veiculam minha história; 

" nos vestígios, enfim, que conservam inevitavelmente as distor
ções, exigidas pe1a reinserção pelo ajustamento do capítulo 
adulterado nos capítulos que o enquadram, e cujo sentido mi
nha exegese restabelecerá (id., ib.). 

3.2.2 Um trabalho de regressão se opera, pois, na análise, re
gressão em direção ao tempo dessas demandas, conflitos distantes, 
esquecidos, censurados e, por isso mesmo, sempre ativos em um 
presente em que, no entanto, arcaicos, não têm mais lugar. 

Essa regressão se faz através dp~ f!}W$PCJ:lqyrgr , 

Seria absurdo, diz Lacan, pensar o desenvolvimento da cura como 
acontecimento real, como retorno efetivo à infância, postura real ao 
invés de~t.íLsimbóli.Q9. No campo fechado da análise, trocamos 
apenas fatos de~Ünguagem (Clément, 1973b, p. 117). 

O sujeito não retorna ao passado: no tempo presente do cami
nho analítico é "o passado da linguagem que retorna", ou "o passa
do retorna na linguagem" (Clément, 1973b, p. 43). 

A regressão não mostra nada além da volta ao presente de significan
tes usados em solicitações para as quais há prescrição.83 

Tem-se aqui uma primeira abordagem, com esses significantes 
que conservam e aprisionam o desejo inconsciente da asserção: "A 
linguagem é a condição do inconsciente". 

3.2.3 Essa "talking-cure" - segundo a palavra de uma das pri
meiras pacientes de Freud - essa "conversa" - como diz Lacan -
não é possível senão por uma transgressão das leis normais da 
conversação: "a convenção significante segundo a qual pode-se 
trocar palavras, e, com palavras, mudar bens materiais ou bens afe
tivos" (Clément, 1973b, p. 129), fundamenta a comunicação na so-

83 Lacan: "La direction de la cure", in Ecrits, Seuil, 1966, p. 618. 
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ciedade. É o que Mallarmé4 chamava "a função de numerário fácil 
e representativo" das palavras, no "emprego elementar do discur
so". A essa função, ele opunha um outro "estado da palavra", a es
crita poética, cuja regra é, inversamente, a "de dar a iniciativa às 
palavras". Da mesma maneira, o encanto dos ditos espirituosos, dos 
trocadilhos, a sedução e o medo que podem exercer os discursos da 
embriaguez, da possessão, da iluminação, da loucura ... dependem, 
diversamente, de uma "transgressão da convenção significante" 
(Clément, 1973b, p. 41). Ela fundamenta também, através da lei do 
"dizer-tudo" em uma palavra, que se faz ao sabor das associações 
ditas "livres"85 e contra as regras habituais de bom sentido e de cor
tesia - mas no espaço e no tempo regulado e delimitado da seção 
analítica86 

-, a "eficácia específica da linguagem" (Clément, 1973 
b, p. 41). 

3.2.4 Essa eficácia específica da linguagem deve-se ao reco
nhecimento de alguns princípios negativos: não há um "discurso do 
inconsciente" que lhe seja próprio. O inconsciente age no discurso 
"normal". 

[A] instância dinâmica [do inconsciente] é provocar a báscula pela 
qual um discurso volta a um outro, por deslocamento do lugar em 
que. o efeito significante se produz. 87 

Não há o "terceiro ouvido"88 ou segunda vista do psicanalista 
que lhe possibilitaria um acesso direto ao inconsciente: 

O psicanalista não pode senão regular o afluxo de seus ouvidos, se
gundo o uso que a fisiologia, de acordo com o Evangelho, mostra ser 
normal fazer: ouvidos para não ouvir, ou, dito de outra maneira, para 
fazer a detecção do que deve ser ouvido. Pois não existem outros, 
nem terceiro, nem quarto ouvidos para uma transaudição - que se pre-

84 Cf. em particular "Crise de vers" e "Quant au livre", Oeuvres Completes, La Pléia
de, 1945. 

85 Termo em relação ao qual Lacan salienta o humor perverso: o sujeito é "falado" pe
lo discurso sobredeterminado que se diz, preferencialmente mais do que livre e do
no do seu dizer. 

86 Isso de modo diferente das formas anteriormente evocadas dessa "transgressão". 
87 Lacan, Si/icet n. 2/3, p. 88, destacado por mim. 
88 Termo pelo qual Théodore Reik designa a escuta analítica. 
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tenderia direta - do inconsciente pelo inconsciente (Lacan, 1953, p. 
131). 

A escuta analítica do discurso também não é um comentário, 
uma interpretação, um "a mais", a partir daquilo que é dito. 89 

3.2.5 Essa eficácia se deve também a uma posição positiva de 
conjunto, na qual saliento os seguintes pontos: 

3.2.5.1 O lugar da interpretação analítica é a linguagem: trata
se não de passar, a partir do sentido manifesto veiculado por uma 
palavra-instrumento através da tradução-comentário, a um sentido 
oculto, mas de um trabalho de escuta que é de recorte, de pontua
ção, de eco e que se efetua sobre a materialidade da cadeia falada. 

A questão da linguagem em psicanálise não é uma "invenção 
lacaniana": é verdade que ela recebeu com Lacan uma formulação 
pós-saussuriana e a teorização de um "inconsciente-linguagem". 

A psicanálise não tem a linguagem como objeto, mas a linguagem lhe 
permite circunscrever seu objeto, o objeto do desejo. A hipótese de 
um inconsciente-linguagem torna possível uma apreensão do incons
ciente como o sempre transposto/transponível, alcançável pelas leis 
da linguagem, revelável em uma palavra que o diz (Roudinesco, 
1973, p. 103). 

Mas ela já é crucial e explícita em Freud, não somente no papel 
do dizer no processo analítico, mas também no evidenciar do traba
lho do inconsciente através da materialidade da língua; por exem
plo, nos ditos espirituosos, nos lapsos, nos trocadilhos e nas homo
nímias que aparecem na interpretação dos sonhos. 

89 Essa proposição negativa se inscreve, segundo o resumo de A. Lemaire, no debate 
(Lemaire, 1977, p. 212 e segs.) entre a concepção do inconsciente desenvolvida por 
G. Politzer (Critique des fondements de la psychologie, Paris, 1928) e aquela que 
exige de Lacan uma "verdadeira" fidelidade a Freud: ou um inconsciente, sentido 
do conjunto do discurso do sujeito, que é necessário compreender interpretando ou 
traduzindo, ou um inconsciente-letra de um outro discurso, que interfere, insinua-se, 
diz-se no primeiro e que é, pois, necessário escutar "ao pé da letra". Cf. Laplanche e 
Leclaire: "L'inconscient, une étude psychanalytique". ln L'inconscient (VI Col.-De 
Bonneval), Desclée de Brower, 1966. 
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3.2.5.2 A linguagem é duplicada em uma outra cena, pela 
mesma linguagem, por ela mesma. 

Tudo se passa como se a cena principal, aquela em que a linguagem 
significa sem rodeios, sem evasivas, em uma comunicação regulada 
por múltiplos códigos (código de polidez, de situação econômica, de 
origens sociais, de educação, de funções profissionais, etc.) fosse du
plicada continuamente pela outra cena na qual a mesma linguagem 
efetua rupturas, choques, provoca efeitos de surpresa naquilo que se 
desenrola na cena social (Clément, 1973a, p. 47). 

Os lapsos, os ditos espirituosos, os sonhos, não são senão as 
emergências surpreendentes de uma presença permanente: 

O discurso não se reduz a seu dizer explícito; ele carrega com ele -
como o próprio pensamento, como o comportamento - o peso do ou
tro de nós mesmos. Aquele que nós ignoramos ou recusamos (Lemai
re, 1977, p. 83). 

Há, continuamente, "um avesso do discurso": 

O avesso é a pontuação do inconsciente; ela não é um outro discurso, 
mas o discurso do Outro: isto é, o mesmo, mas tomado ao avesso, em 
seu avesso (Clément, 1973b, p. 159). 

É nessa articulação de um discurso com seu avesso pela locali
zação de seus traços na cadeia falada que a análise pode tentar fa
zer aparecer para o sujeito aquilo que é dito, sem que ele saiba, de 
seu desejo, em sua fala. 
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O inconsciente, a partir de Freud, é uma cadeia de significantes que 
em algum lugar (em uma outra cena, escreve ele) se repete e insiste 
em interferir nos cortes que lhe oferece o discurso efetivo e a reflexão 
que ele informa (Lacan: Ecrits, Seuil, 1966, p. 799). 
Isso fala e, sem dúvida, lá onde menos se espera, lá onde se sofre (id., 
ib., p. 413). 

3.2.5.3 É necessário tomar "o inconsciente ao pé da letra": 

É fato que a letra mata, dizem, enquanto o espírito vivifica [ ... ] mas 
também indagamos como, sendo letra, o espírito viveria. No entanto, 
as pretensões do espírito continuariam irredutíveis, se a letra não 
houvesse comprovado produzir todos os seus efeitos de verdade no 
homem sem que o espírito tenha que se intrometer minimamente nis-
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so. Essa revelação, foi a Freud que ela se fez, e ele deu a sua desco
berta o nome de inconsciente (Lacan, 1957, p. 267). 

E é na letra do discurso, na base do material lingüístico, do 
significante, que se detém a escuta analítica: 

Sem duvida, nós (analistas) começamos por compreender o que nos 
dizem [ ... ] mas esse aspecto de nosso trabalho não nos detém. Nós 
procedemos não como se restasse significado escondido, mas antes, 
como se houvesse significante escondido ... [ ... ]do lado do significan
te nem tudo está manifesto, há o latente.90 

A situação do sujeito, no nível do inconsciente tal como Freud o arti
cula, é que ele não sabe com o que ele fala; tem-se necessidade de re
velar-lhe os elementos propriamente significantes de seu discurso.91 

O que falta ao sujeito na cadeia para que ele seja introduzido no sen
tido de seu desejo é o significante (Roudinesco, 1973, p. 110). 

3.2.6 É, pois, no funcionamento latente, subjacente do signifi
cante, nas "ressonâncias do dizer" que entramos com a escuta 
analítica. 

3.2.6.1 Encontramos aí a retórica e seus inumeráveis procedi
mentos, no nível do significante,92 mas agora acionado inconscien
temente, no funcionamento normal do discurso; pois, se a situação 
analítica é "anormal", a língua é a língua "normal", não uma língua 
"analítica". 

Encontramos aí a prática da escritura poética. O discurso deve 
ser entendido como Rimbaud dizia a sua mãe a respeito da poesia: 
"literalmente e em todos os sentidos". E os ecos entre Lacan e Mal
larmé são múltiplos. 

O trabalho poético pode "dar um sentido mais puro às palavras 
da tribo", usadas pelo "comércio" quotidiano (Mallarmé); o traba
lho analítico pratica "a restauração do sentido pleno [ ... ] das expres
sões empalidecidas" (Freud), a "regeneração do significante" (La
can). 

90 Mannoni, 1969: L'e/lipse et la barre, p. 39. 
91 Lacan, Séminaire, de 19/1111968, inédito, citado in Mannoni, 1969, p. 34. 
92 Cf. o artigo de M. A. Morei. DRLA V, n. 26, 1982. 
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"O efeito de cristal da língua" (Lacan) é o que Mallarmé coloca 
no centro do "Mystere des lettres": 

As palavras, por elas mesmas, se exaltam, em múltiplas facetas, reco
nhecidas como as mais raras ou valiosas para o espírito, centro vibra
tório de suspense; que as percebe independentemente da seqüência 
comum e projetadas em paredes de grutas, enquanto durar sua mobi
lidade ou princípio, como sendo o que não se diz do discurso: todas 
prontas, antes da extinção, a uma reciprocidade de fogos distante ou 
apresentada obliquamente como contingência.93 

O que Mallarmé evoca como fonte do trabalho poético na lín
gua, o "Acaso mantido a prazo, apesar do artifício de seu fortaleci
mento alternado no sentido e na sonoridade", 94 acaso ao qual é pre
ciso "consagrar-se, solitariamente, ofuscado por sua fé", tendo con
servado "uma devoção às vinte e quatro letras (tal) como elas [ ... ] se 
fixaram em alguma língua, a sua",95 é o que Lacan reconhece sob as 
espécies da "contingência", lá, onde ele inscreve brilhantes varia
ções em torno de palavras "núcleos de significação", entre as quais, 
ao longo da cadeia, passam as "correlações do significante para o 
significante" e o "incessante deslizar do significado sob o signifi
cante", duplo fluxo cujo curso não é regulado pela simples concate
nação de "segmentos de correspondência" (Lacan, 1957, p. 259-
260). Assim: 

É assim que, para retomar nossa palavra: arbre (árvore) [ ... ] não é so
mente pelo fato da palavra barre (barra) ser seu anagrama que ela 
transpõe a barra do algoritmo saussuriano. 
Pois, decomposta no duplo espectro de suas vogais e de suas conso
antes, ela evoca, juntamente com o carvalho e o plátano, as significa
ções de força e majestade que ela carrega em nossa flora. Drenando 
todos os contextos simbólicos em que é tomada no hebreu da bíblia, 
ela ergue, sobre um outeiro sem fronde, à sombra do lenho. Depois, 
reduz-se ao Y maiúsculo do signo da dicotomia que, sem a imagem 
que historiciza o armorial, nada deveria à árvore, por mais genealógi-

93 Mallarmé, Oeuvres completes, La Pléiade, p. 386. 
94 Mallarmé, Oeuvres completes, La Pléiade, p. 399. 
95 ' 
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E ao preço desta "teologia das letras" que "um homem pode vir a ser", e "uma regi-
ão" pode ser para a Verdade ("não há senão [ ... ] a Poesia, todo o resto é mentira") 
("La musique et les lettres et lettre à Cazalis", 1867, citado in C. Abastado: Mythes 
et rituels de l'écriture, Bruxelles, 1978). 
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ca que ela se diga. Árvore circulatória, árvore vital do cerebelo, árvo
re de Saturno ou de Diana, cristais precipitados em uma árvore 
condutora do raio, é nossa figura que traça nosso destino no casco 
crestado da tartaruga[ ... ] (Lacan, 1957, p. 261). 

Estruturando a proliferação dos harmônicos de uma palavra, 
Lacan dá destaque, s~guindo Jakobson, a duas grandes "funções 
significantes" da linguagem (Lacan, 1957, p. 262-267): "a palavra 
por palavra" da metonímia e "uma palavra pela outra" da metáfo
ra.96 

3.2.6.2 Por ser prática verdadeiramente mística para Mallarmé, 
objeto de suntuosas ilustrações de letrado - também freqüentemen
te, rápidas, agudas e incisivas - o trabalho da letra, em Lacan, é 
também a lei secreta e permanente do desenvolvimento de toda pa
lavra. Igualmente os exemplos que seguem são deliberadamente 
tomados de empréstimo ao registro da trivialidade quotidiana do 
discurso, marcado por jogos inconscientes - na análise e fora de
la.97 

3.2.6.2.1 Lembremos rapidamente os lapsos, por seu caráter in
contornável: o "nach Hose" ressurgindo no lugar de "nach Hause"98 

na boca da caminhante encontrada por Freud, exatamente depois 
que, por conveniência, ela interrompera a enumeração das vesti
mentas molhadas de suor pela caminhada ao sol, "a blusa, a cami
sa ... "; ou o jovem, ao propor cortesmente a uma dama de "begleit-

96 Identificadas respectivamente aos processos formulados por Freud nas diversas 
formações do inconsciente - particularmente no trabalho do sonho: o deslocamento 
("a intensidade de uma representação é suscetível de se destacar dela para passar a 
outras representações originalmente pouco intensas, ligadas à primeira por uma ca
deia associativa") e a condensação (uma "representação única representa por si só 
em várias cadeias associativas na intersecção das quais ela se encontra") (definições 
de Laplanche e Pontalis, 1968). 

97 É necessário insistir nisso: privada do quadro e da máscara das regras da conversa
ção, enviada de maneira específica ao locutor (Cf. 2.4.3.1, nota 66) por uma escuta 
particular e uma não-resposta, sua palavra ressoa em seus ouvidos, diferentemente 
na situação analítica do que fora dela, mas é a situação que é "anormal", não a pala
vra, e o que ali se revela, com agudeza neste quadro, é, em geral, o verdadeiro da 
palavra. 

98 N.T.: Em alemão, "nach Hause" significa "para casa". "Nach Hose" é uma corrup
tela fonética, embora "Hose" signifique "calça", peça do vestuário. 
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digen",
99 

incongruência que, espontaneamente, toma a forma das 
palavras-valises intencionais, 100 ou ainda o lapso "pragmático" de 
um professor que, cansado, produz lapsos sobre lapsos em uma aula 
em que ele expunha uma lição-modelo de CAPES 101 e declara, ao 
invés de "felizmente eu não estou fazendo concurso hoje": "feliz
mente eu não tenho curso para dar hoje", declaração plenamente 
significativa, em seu absurdo factual, do desejo do locutor, mas da 
qual dificilmente a intencionalidade de Grice daria conta. 

3.2.6.2.2 Ligadas a alguns mais ou menos, a polissemia e a ho
monímia fundamentam muitos chistes; 102 a utilização que delas faz 
Lacan - fascinante ou exasperada, como quisermos 

será necessário tempo; é francês que eu lhes falo!causer, espero não 
causar-lhes desgosto. 103 

não é senão um realce, uma estilização deliberada daquilo que tra
balha silenciosamente a palavra e da qual a escuta analítica consti
tui um revelador. 

Há ecos, recortes que se impõem, evidentes, em sua própria pa
lavra ou na do outro: assim, no hmror manifestado por uma adoles
cente pela palavra "concupiscente", ligando, sem sabê-lo, às censu
ras das "sílabas sujas" do Preciosismo; ou as perplexidades, muitas 
vezes ditas, freqüentemente mantidas secretas, que as crianças en
contram no decifrar de textos difíceis, por exemplo, na Marselhesa: 
"Contre eux, nous ... de là, tire Annie ... l'étang dar (?) ... sans 
gland ... est levé". 104 

99 

De "begleiten": acompanhar e "beleidigen": faltar com o respeito, exemplos tirados 
de Freud, 1901, p. 73 e 77. 100 
Cf. o famoso "familionário" de Reine analisado por Freud (1905), p. 17-18 (um po
bre empregado se gabando "de ter sido tratado pelo grande barão de Rothschild de 
igual pra igual, de maneira completamente familionária"). 101 
N.T.: CAPES- "Certificat d'aptitude au professora! de l'enseignement secondaire", 
concurso para professor de Ensino Médio. 

102 Cf "C . A ? d' ' . 
. orno va1 voce . 1z o cego ao parahtlco - Como você vê! responde o último"· 

citado in Freud (1905), p. 54. ' 103 
Lacan, Silicet, 213, p. 78. 

104 N.T.:: o verbo "causer" possui duplo significado: falar e causar. 
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Interpretação "comprovada", mas separadamente! Na mesma ordem de idéias, cita
do ln Mannoni, 1969, p.39, há o texto interessante de Louis Palomb com uma letra 
de tango (Réjlexions, p. 120-121): "Le plus beau podam, pom, pom de tous les tan-
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Mas, mais freqüentemente, os exemplos que se pode d~r ?~sses 
jogos no tecido do discurso são facilmente taxados _de arbitranos e 
_muitas vezes, também podem sê-lo de fato- ex:raz.dos d~ trabalho 
de escuta de todo um discurso, em que é a coe~encla,s~bJacen~e, a 
insistência de um tema em ser dito como nos mterst1c1os da lmha 
"oficial" que leva a ouvir como pertinente: 

" 
" 

" 
11 

11 

" d D'ak t " 105 "pore de Jack" em port e J ar a ; . 
"ninfas" no sentido anatômico da palavra, quando se trata de fl-

. 1 / . 106 guras mito og1cas; 
" " t"· um "pere-manant" e um "pere-maman em um permanen., _ 

"je suis mon pere" "eu sou/sigo meu pai" como m-r:a vanaçao 
de "ser" da identificação e "seguir". Este último hesitante entre 
"suceder" seguir o caminho, e "estar atrás, não à altura". No 

' ., "" mesmo discurso, "je veux faire un pas, pas en an1ere eu que-
ro dar um passo, não/passo para trás", onde, nes~a mesma pr~
blemática, se ouve "un papa en arriere" e, não mms, "en avan~ .; 
ou ainda, 0 locutor que, durante certo tempo, recorr~ repet~tl
vamente, "por acaso", a comparações com "gatos m~1to ... fno
rentos, difíceis, medrosos, etc."; é a insólita insistência ~a com
paração e de suaforma- sempre muito, jamais verdadeiramen
te, extremamente, completamente, ... - que dá a entender um ar 
de castração. 

gos dumonde, [à, ça va, tout le monde comprend, mais c'est apres:.c'est ce/ui, po
dam, pom, pom, que j'aide en cédant vos bras. Voule~-v~us me dzre ce que. vaus 
saisissez par !à? J'ai bien écouté /e disque cinquantefoz~, Je peux vaus garantzr que 
c'est bien ça les paroles: Que j'aide en cédant vos bras.'· 
N T. Na Marselhesa temos: "Contre nous, ... de la tyrannie, ... l'étendard sanglant est 
1 · ,;; Algo semelhante também ocorre com crianças brasileiras, quando. devem 
.~:~ifrar" textos difíceis, como o do Hino Nacional: "herói cobrado"/ ·:herótco bra
do". No texto do tango, temos sons onomatopéicos que reproduzem o ntmo da dan-

ça (podom, pom, pom). · · s ·1 
tos s. Leclaire e D. Lévy. "Le Port de Djakarta", in Psycltanalyse et polztzque, em , 

1974, p. 7. T d h' t .· m que 106 Exemplo tirado do discurso de Dora, fragmento de uma ana tse e ;s ~11a, e , . 
vemos a prudência com a qual Freud, levando em conta a convergencza de ~ultt
plos elementos do discurso de sua paciente considera indubitável o caráter pe~tmen
te da homonímia _ prudência cujos meandros precisamente são longos demats para 
serem aqui evocados. Cf. particularmente p. 69-74, in Cinq Psycltanalyses, PUF, 9. 
ed., 1979. 
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, 3.2.6.2.3 Sob o título "a pressão paradigmática", tendo como 
ep1grafe o verso de Fombeure "c'est en lisant qu'on devient lise
ron" (é lendo que nos tornamos flexíveis), O. Mannoni salienta de
talhadamente, o jogo mais complexo, eminentemente estruturaÚsta 
da quarta proporcional, que atravessa inconscientemente o discurs~ 
de um paciente: sua mulher e sua irmã se chamam, respectivamente, 
Laur~n~e ~, Florence; ele sente como uma "acusação" (incestuosa) o 
prove~·bw quem rouba um ovo, rouba um boi", que lhe veio à men
te assu~ que ele fez esta declaração: "não pode haver semelhança 
entre m1~ha mulher e minha irmã, muito menos entre um ovo ( oeuf) 
e. um bm (boeuf)" - isto pelo jogo inconsciente da relação propor
cwnal (f)lorãs/(b)oef. (Mannoni, 1969, p. 47-56). 

3.2.6.2.4 Na interpretação dos sonhos, enfim, além do desven
dar dos processos do trabalho do sonho, tais como a condensação e 
o deslocamento, que é preciso percorrer no sentido inverso para 
v?l:ar-se do ~o?teúdo manifesto ao conteúdo latente, um dos prin
ClplOs essenc1ms colocados por Freud é o de que o sonho não de
pende de ~ma "~have dos sonhos", de um dicionário das imagens, 
que podena ser mdependente das línguas (ver uma montanha, uma 
escada t · 'f' · ' um rem, ... s1gm 1cana ... ), mas que deve ser lido como um 
enigma, como hieróglifos. 

Eng~~ar-nos-em?s, evidentemente, se quisermos ler estes signos hie
roghflcos como 1magens e não conforme sua significação convencio
nal. [') [é necessário] substituir cada imagem [de um enigma] por 
uma stlaba ou por uma palavra que, por uma razão qualquer, pode ser 
representada por esta imagem. [ ... ] O sonho é um enigma, nossos pre
decess?res ~ometeram o erro de querer interpretá-lo enquanto dese
nho - e por tsso que ele lhes pareceu absurdo e sem valor. 107 

?ma imagem associada a uma palavra pode remeter a qualquer 
s~ntldo da pa~avra: isso quer dizer que a polissemia, a homonímia 
(mtegrando, mnda aqui, os "mais ou menos", os trocadilhos burles
cos, etc.) bem como as metáforas e as metonímias próprias à língua 
(e eventualmente às línguas) e próprias ao emprego específico que 
o sonhador faz delas, estão no centro da interpretação dos sonhos. 

107 
Freud, 1900, citado por Clément 1973a, p. 35. 
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O aprofundamento das significações manifestas pode dar lugar a ver
dadeiras interpretações [ ... ] - mesmo se for indispensável fazer uso 
delas, não é aí que está a originalidade, nem os instrumentos da análi
se [ ... ]. O que faz avançar [a interpretação propriamente analítica] é 
sempre um significante e sempre por um efeito da polissemia univer
sal. [ . .'.]O que chamamos "associações" [que suscitam a evocação dos 
sonhos no sonhador] pelas quais se guia a interpretação, não é outra 
coisa senão o esboço ou a procura dos discursos múltiplos suscetíveis 
de fazê-la passar ao ato, denunciando o significante que a faz avançar 
(Mannoni, 1969, La polysémie universelle, p. 45). 

Por exemplo, o sonho narrado por uma moça que participa de 
um grupo coral amador, cujos ensaios são feitos na sua casa; na 
véspera, seu pai havia regido o coral pela primeira vez: "tive um 
sonho idiota, mas que me deu medo. Não havia mais pão, embora 
tivéssemos comprado (mas no lanche do coral tínhamos comido tu
do); Papai estava descontente, eu saía e, em todos os lugares, procu
rava comprar "baguettes" (pão em forma de baguette/batuta de ma
estro), e não encontrava, eu só encontrava pão au son (pão integral 
de casca dura/sons). Sem ir adiante, pareceu evidente à sonhadora 
que a baguette e o son estavam em "homonímia musical". 

3.2.7 

3.2.7.1 Em suma, a localização dos traços do discurso incons
ciente na análise leva à afirmação de que todo discurso é polifônico, 
consistindo o trabalho de análise em ouvir, ao mesmo tempo, as di
ferentes vozes, partes, registras da partitura ou da cacofonia do dis
curso. A metáfora musical está em toda parte. Assim: 

• o milagre dos "dons impenetráveis" dos controladores, 
108 

diz 
Lacan, reside no fato de que: 

o supervisionado desempenha ali o papel de filtro, ou então de refra
tor do discurso do sujeito, e assim, apresenta-se inteiramente pronto 
ao supervisor uma estereografia que já destaca os três ou quatro regis-

108 Analista "controlando" um analista principiante que lhe fala das análises que con
duz. 
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tros em que ele pode ler a divisão constituída por esse discurso (La
can, 1953, p. 129). 

Aliás, o psicanalista sabe melhor do que ninguém que a questão aí é 
ouvir a que "parte" desse discurso é confiado o termo significativo, e 
é justamente assim que ele opera, no melhor dos casos: tomando o re
lato de uma história cotidiana por um apólogo que a bom entendedor 
dirige suas meias-palavras, uma longa prosopopéia por uma interjei
ção direta, ou, ao contrário, um simples lapso por uma declaração 
muito complexa, ou até o suspiro de um silêncio por todo o desenvol
vimento lírico que ele vem suprir (Lacan, 1953, p. 128). 

E, mais do que de uma partitura, com tudo o que esse termo 
traz consigo de harmonia entre as vozes, trata-se antes de uma caco
fonia ou de uma interferência musical: 

Se utilizarmos uma comparação de ordem musical, o canto do incons
ciente não é o contracanto de uma fuga ou as harmônicas de uma li
nha melódica: é a música de jazz que se ouve, imperceptivelmente, 
atrás do quarteto de Haydn, ouvido em um rádio mal sintonizado ou 
muito pouco seletivo. O inconsciente não é a mensagem, mesmo es
tranha, mesmo cifrada, que nos esforçamos em ler em um velho per
gaminho; é um outro texto, escrito embaixo, que é necessário ler por 
transparência ou por meio de algum revelador. 109 

No desenvolvimento de uma única cadeia material, é necessário 
escutarmos, ao mesmo tempo, os diversos discursos que são ditos, 
"sabendo que não existe nenhum terreno de entendimento entre 
eles". li O, III 

3.2.7.2 É a estrutura material da língua que permite que, através 
da linearidade de uma cadeia, se inscreva a polifonia de um discur
so. É um dos ângulos que esclarecem a fórmula: "a língua é a con
dição do inconsciente" 

109 

S. Leclaire: La réalité du désir. Centro de Estudos Laennec, "Sobre a sexualidade 
humana", citado in Lemaire, 1977. 

110 

S. Leclaire et D. Lévy: "Le port de Djakarta", in Psychanalyse et politique, Seuil, 
1977, p. 7. 

111 

A falta de "terreno de entendimento", quer na contradição, ou na polêmica, marca, 
sem dúvida, uma diferença com a relação dialógica, que coloca em relação (de in
terferência, de acordo, de desacordo, etc., cf. 2) os discursos no interior de um con
junto que ela é capaz de estruturar sem lacunas, nem falhas. 
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a linearidade, que F. de Saussure considera como c~nstitutiva da c~
deia do discurso, conforme sua emissão (por uma úmca voz) na ~o;I
zontal em que ela se insere em nossa escrita, se bem q~e necessana, 
efetivamente, não é suficiente. [ ... ] B.asta escutar a poesta, o qu~, sem 
dúvida, era 0 caso de F. de Saussure, para que nela se faç~ ouvir uma 
polifonia e para que todo discurso revele alinhar-se nas diversas pau-
tas de uma partitura. . _ 

Não há cadeia significante com efeito que nao sustente, como 
apêndice à pontuação de cada uma de suas unidades, tudo o que se ar
ticula verticalmente em contextos, por assim dizer, ates~ados. . .. 

o que essa estrutura da cadeia significante revela~ a possibi!Ida
de que eu tenho, justamente na medida em que ~ua lmgu.a me e co
mum com outros sujeitos, isto é, em que essa hngua existe, de me 
servir dela para expressar algo completamente diferente do ~ue ela 
diz. Função mais digna de ser enfatizada na ~a~a que a de destg~ar .o 
pensamento (quase sempre indefinível) do suJeito: a saber, a de mdt
car 0 lugar desse sujeito na busca da verdade (Lacan, 1957, p. 262). 

3.3 o ponto de vista do discurso atravessado pelo inconsciente 

articula-se a posições sobre o sujeito, o s~jeito ~a~an~~ (n~s~,011~0: 
cutor) e finalmente, a partir do campo extenor da lmgmstena , a 

lingüística. 

3.3.1 O sujeito não é uma entidade homogênea, exterio~· à 
linguagem, que lhe serviria para "traduzir" em palavras um sent1do 

do qual ele seria a fonte consciente. 

3.3.1.1 Freud inscreve a descoberta do inconsc~ent~ na seqüên
cia das "feridas narcísicas" infligidas ao homem, pnme1ramente por 
Copérnico, depois por Darwin, "ao descentrá-lo" .113 Se ~ homem 
descende do macaco e se a terra não está no centro do umverso, o 

' "A publicação (Jean Starobinski, in. Mercure de France, fev~reiro, 19?4) das notas 
deixadas por F. de Saussure sobre os anagramas e seu uso h1pogramáttco, desde os 
versos saturninos até os textos de Cícero, nos dá hoje a certeza que nos faltava na-
quela ocasião" (Lacan, 1957, p. 260-261). , d 

112 "Faço lingüisteria, pois 0 dize.r não é .do campo da lingüística". Lacan, L envers e 
la psychanalyse, 1970, citado m Roudmesco, 1977, p. 44: . 

113 Freud. "Une difficulté de la psychanalyse", 1917, citado m Roudmesco, 1977, P· 37. 
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eu, com a descoberta de Freud na-o , 
(R , e mais o dono de sua casa oudinesco, 1977, p. 65). 

O que há de surpreendente -
c T que 0 eu nao conceda seus favores à psi 
fi::~~s;eel~e :ec~se o~stinadamen~e a acreditar nela? (Freud. Une dif~ 

P yc wna yse, 1917, Citado em Roudinesco, 1977, p. 37). 

Na "instância da letra ou a razão desde Freud" , r h 
do descentramento 0 d F , e na m a reta 

de do sujeito pensant~e:~tô:~:o ~::t~s~~:o~acan questiona a unida-

Este ponto fixo por ond D 
[eu penso logo eu ]e . elscdartes quer levantar o universo filosófico 

' ' sou , ei- o escentrado por d d b 
seu autor não tinha previsto [eu penso· "Logo~~ s~~ .. o. rtam_ento que 
aquele que pensa: "logo, eu sou"]. S~bversã~ d . : Is o e, eu ~ou 
em que este não saberia . o SUJeito, no sentido 
fosse c , por SI mesmo, se dar uma posição que não 

a usada, de algum modo, por uma volta do inconsciente. 114 

3.3.1.2 "Elaborar uma tópica [isso ego su ere o . , 

~7due~~i~::;nciar a autonomia do sujei;o liv~e, :ons~e~~=. ~~~c~=~ 
Lacan] é col~c:res.enta; el~borar uma teoria do significante [para 
(Cl, t o mconscwnte em sua verdade de causa formal" 

e~en' 1975b, p. 51, salientado por mim) "A r , 
condição do inconsciente" e o . . t , . mguagem e a 
e"eito de lz'lz 115 SUJei o e, pois, colocado como um 
J' guagem: 

O Outro é o lugar estranh d d 
família d . . o, e on e emana todo discurso: lugar da 
- , . ~ lei, do pai, na teoria freudiana, elo da história e d . 

~oes so~Iais, lugar a que é remetida toda subjetividade· dize:sq~~si
I~consciente é o discurso do Outro é reafirmar de , . d .o 
Uista que um d' . • mane~ra etermi-

, zscurso hvre não existe e é dar-lhe a lei.ll6 

ll4 

C!ément, 1973b, p. 122, Cf. Lacan, 1957· "Eu e -

!JS 

onde eu não penso ( ... ]. Eu não sou lá onde eu s~ ns~ onde eu nao sou, logo, eu sou 
penso no que eu sou lá onde u - u o JOguete de meu pensamento· eu 

e nao penso pensar" p 277 • 
N.T.: .A expressão "un tour de I'inconscie " ' : . . 
consciente "prega uma peça" a . . I nt permite o segumte trocadilho: o in
mesmo). 

0 
SUJeito 0 inconsciente dá uma volta (sobre si 

Cf. as duas "proposições lacanianas"· "o · · . 
inconsciente é estruturado como 1·. mconsciente é o discurso do outro" e "o 

IJ6 C!, "L uma mguagem". 
ement, a psychnal " E , . 

mim). yse . ncycloped!e Larousse, 1976, p. 117 (salientado por 
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O sujeito é essencialmente representação[ ... ] dependendo das formas 
de linguagem que ele enuncia e que na verdade o enuncia; [ ... ] o su
jeito não é nada senão a ordem da linguagem na qual ele foi acultura
do. "Rede do significante em que é preciso que o sujeito esteja já pre
so, para que ele possa ali se constituir: como si mesmo, como em seu 
lugar em um parentesco, como existente, como representante de um 
sexo [ ... ]. 117 

O efeito de linguagem é a causa introduzida no sujeito. Por esse efei
to, ele não é a causa de si mesmo e leva em si o germe da causa que o 
fende. Pois sua causa é o significante, sem o que não haveria nenhum 
sujeito no real. 118 

3.3.1.3 "O sujeito não é um ponto, uma entidade homogénea, 
mas o resultado de uma estrutura complexa". 119 

Conceber, ao se reconhecer o inconsciente, que o sujeito é divi
dido, clivado, cindido, fendido ... não é instalar-se numa dualidade 
de sujeito: 

O homem não é, na sua psique, o resultado comprovador de uma divi
são em dois lados. A consciência não é a face aparente de um sub
consciente oculto, e nem o inconsciente (é) a estrutura profunda não 
revelada de um consciente evidente. A relação não se estabelece nes
tes termos, mas toma a feição geográfica de um caminho sem avesso, 
nem direito, de onde o sujeito se enuncia, sem saber o que ele diz 
numa palavra que diz muito desse saber (Roudinesco, 1977, p. 42; 
destacado por mim). 

Também não significa instalar-se na "topografia" de um 'sujeito 
compartimentado que, "por outro lado", pronto a reconhecer a exis
tência de um inconsciente, permitiria estabelecer-se no nível cons
ciente, autônomo - o das "intenções significantes" dos locutores, 
por exemplo - salvo intrusões acidentais e, pois, marginais em rela
ção ao outro. É sua comum irredutibilidade a uma estrutura em 
"pequenos compartimentos" que, no nível elementar em que eu me 
situo, constitui o interesse das figuras topológicas com as quais La
can se comprazia, da simples fita de Moebius, sem avesso nem di-

117 
Clément, 1975b, p. 53. Citando Lacan. Ecrits, p. 704 (salientado por mim). 

us Lacan. "Position de l'inconscient". Écrits, Seuil, 1966, p. 835 (salientado por mim). 
119 

Clément, "La psychanalyse". Encyclopédie Larousse, 1976, p. 118. 
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reito, até as formas mais sofisticadas, cuja avaliação do alcance não 
está nem em meus propósitos, nem em meus meios. 

Também não é meu interesse considerar a divisão como um a
cidente desagradável que um trabalho apropriado poderia apagar, 
restaurando a unidade da pessoa, como um depósito que pode ser 
esvaziado para ser incorporado plenamente às peças de uma casa. 
Ao deslizamento manifesto na tradução de "Wo es war, soU ich 
werden" por "o Eu deve desalojar o isso", se opõe o caráter estru
tural, constitutivo da clivagem do eu. 

O sujeito [do inconsciente] representado pelo significante não é des
dobrado, nem dividido como as metades de uma pera. Ele é um sujei
to em que falta o fato de uma subjetividade psicológica. Ele é barrado 
pelo desejo, a própria expressão de uma divisão. É isso que Freud 
destaca na clivagem do eu (Roudinesco, 1977, p. 48). 

3.3.1.4 Assim, não há centro, para o sujeito,fora da ilusão e do 
fantasma. 

Todo sujeito está sujeito ao fantasma, e a ilusão do centro é sua "ten
dência". A prática do descentramento inaugurada por Freud e teori
zada por Lacan não tem por função extrair um centro da essência hu
mana para dar-lhe um conteúdo social ou psicológico, enfim, para 
dar-lhe uma nova essência. O que exprimem a clivagem do eu e o 
descentramentro do sujeito, a barra que se imprime sobre seu ser, é o 
impossível do centro fora do lugar do fantasma. 

Mas essa ilusão é necessária e normal para o sujeito: é o que 
Freud designava como a "função de desconhecimento do eu". 

O sujeito continua no fantasma sob a forma do eu. A descoberta do 
inconsciente permite significar esta divisão inaugural, mostrando que 
a ilusão do centro permanece e que ela é inerente à constituição do 
sujeito humano (Roudinesco, 1977, p.42). 

O Eu, por sua natureza propriamente imaginária em relação à verda
de, é titular de uma função essencial: função de desconhecimento. 
Desconhecimento da verdade que torna possível o saber; desconhe
cimento em que o sujeito organiza sua vida como um território em 
que ele sabe poder encontrar referências em suas imagens, território 
que ele não sabe ser uma toca; desconhecimento que, aplicado ao su-
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jeito coletivo, pode tomar o nome de ideologia (Clément, 1973b, p. 
134). 

3 2 2 Trata-se pois, de reconhecer a realidade des~a ilusão: 

não t~,;zar os eng~dos construídos pelo sujeito pela rea~:a:d~o:~ 
eles mas~aram; com~ também ~~ão ignorar esses eng 
ilusórios, desconhecendo seu cm·ater real. . 

. d as batalhas os conflitos 
A intersu~etivid~de d~ P:~~~of~~~~~:~e ~~pecular do 'sujeito a seu 
e as relaçoes entre os. o lo terceiro lugar que ela desconhece: o 
outro, encontra-se ~enotada ~ rática do descentramento, na teoria 
inconsciente freudiano [ ... ]. ~ " remeditado" para o su
freudiana, most~: q~e o cenhtro e um t g;~; ~orno objeto, ignorando 
. 'to e que as cienCias do ornem o o d'lh 
Jei , . . , . [ ] Descentrar é praticar o lapso e o troca I o, 
~ue ele :e~~:~~~~rgi~; d·~· golpe premeditado, sem entretanto pretender 
e recon _ t . le tem lacunas mas b li lo O suj'eito é barrado, mas nao ausen e, e ' ( 
a o - · , . 1 d modos do fantasma no não está exterminado, pois e mterpe a o nos 
caso, pela ideologia) (Roudinesco, 1977, p. 42-43). . 

1 Conta o "não-dito da lingüística: a 1m-Como tentar evar em 61) s 
guagem é atravessada pelo des.ejo"? (Roudine~:o, ~9:~ 'i~~ons~ie~~ 
globalmente, a articulação da lmJu~gel~ e .. ~:ti~:g~m compensação, 
te120 não é propriamente da alça a a mg.m , - d r ua-

- da "subversão introduzida na questao a mg 
regular a questao d . , (' d ib p 45) por uma simples recusa 

em pelo campo do eseJO 1 ., ., . . 1' 

~e entendimento co~st!tui em si u1m~ res~~:~;i::.~~'~ ~~:;e::p ;~ citamente, pelas evldenclas, eng o a o , . d sicolo
. -o" da lingüística nos espaços da loglca e/ou a p enuncmça 

. 121 g1a. 

. L' d la tangue de J. C. Milner, colo-120 Cf. inscrito na perspectiva lacama~a, .. ~mour,: língua se 'a psicanálise existe?" e 
cando, enquanto lingüista, as questoes dqufie ~do "um po' nto em que a língua- tan-

. 1· .. , f se pode ser e Im 
em que consiste a mgms Ica, d seJ'o inconsciente se articulam? · • · nto em sua forma - e o e 
to em sua existencia qua d L omeou· Lalangue (a alíngua) ou, o 
[Ponto que], diferent~mente de" ~re~ 'I apc:~ê~re (o f~la-ser)" (Seu i!, 1978, p. 25 e que é o mesmo conceito, o ser .a an e, e 

66). . . í . a mostrando-lhe que o inconsciente como 
I2I Cf. "A psicanálise interroga a hngü stic , , d' - de ruptura possível 

lin ua em do desejo falando La l~ngue na hngua e con Içao 
co! o; ideais da psicologia" (Roudmesco, 1977, p. 48-49). 
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4 DIZER O OUTRO PARA CIRCUNSCREVÊ-LO 
E AFIRMAR 0 UM 

cula I~~i~~ei somente linha.s diretrizes na abordagem de uma arti
dois çpontostred a ~eterogen~Idade constitutiva da palavra - sob os 

e VISta ex tenores à }' .. ' · 
mente em 2 e 3 e 'd . mgmstiCa evocados precedente-

resulll os mmto esqu t' . 
formas da heterog 'd d ema tcamente abatxo- e as 

enei a e mostrada, inventariada 1 122 
dependem da descrição lingüística. s em , que 

4.1 Com relação à imagem de 1 um sentido que ele traduz I um ocutor, fonte consciente de 
de comunicação - ou de nas ta avras de m~a língua, instrumento 
troca verbal- os doi·s ponutmo ado, 9ue edle reabza no âmbito de uma 

' s e VIsta o dialog' d · , . 
se constituem questionament d' . tsmo e a pstcanab
tes. 123 os ra Icats, ambos com bases diferen-

4.1.1 O dialogismo do círculo d B kh . . 
o discurso do outro a lei . . e a tm faz da mteração com 
modalidades de interaça-o a'constt~uttva de qualquer discurso. Duas 
. . s qums remetemos 1· , 
mterdiscursividade e de int I - . ' a Ias, em termos de 
a presença das "palav d er ocuç~o, m~crevem constitutivamente 

ras os outros no dtscurso: 

• 

• 

122 

a r ' mgua so se realiza atravessada pelas variedades d d' 
que se relativizam umas às outras em u . . e. !scurso 
fronteiras e de inteJferências; m Jogo mevitavel de 

nenhuma palavra vem neut "d d' . , . 
"habitadas" pelos d' ra o t.cwnano"; elas são todas 

Iscursos em que VIver " . vras" d' . am sua VIda de pala-' e o Iscurso se constitui · 
dialógico feito d d ' pots, por um encaminhamento 

, e acor os, recusas co fl't . 
Pelo "n · "d ' n 1 os, comprolllssos zezo os outros discursos· .. · , 

o.est~do mais detalhado de alguns pontos a ui ab d ' . 
123 bhcaçoes. (Langages e DRLA V). q or ados sera obJeto de outras pu-

Contente~-I_Ue em justapô-los, sem abordar - se - , 
fragmentanas - a questão de sua event 1 nao atraves de algumas indicações 
isto ' d fi · ua ancoragem nos do' 'd e, e lmr se e como "isso se an " ... - IS senti os da palavra 

cora e Isso ancora". ' 

68 Jacqueline Authier-Revuz 

• entre esses outros discursos, aquele que o locutor empresta ao 
interlocutor determina, através de um parâmetro dialógico es
pecífico, o processo dialógico de conjunto. 

4.1.2 O outro ponto de vista é o da psicanálise (tal como ela se 
manifesta particularm~nte na interpretação lacaniana de Freud) que 
mostra, através de sua própria prática e de sua própria problemática, 
ambas não-lingüísticas, como lei de qualquer palavra - e não so
mente de uma "palavra analítica - que, sob nossas palavras, "outras 
palavras" sempre são ditas; que, atrás da linearidade "da emissão 
por uma única voz", se faz ouvir uma "polifonia"; que "todo discur
so parece se alinhar sobre várias pautas de uma partitura" e que o 
discurso é constitutivamente atravessado pelo "discurso do Outro". 

A essa teoria da heterogeneidade da palavra se articula uma 
teoria do descentramento do sujeito; ela afirma que: 

• para um sujeito dividido, "clivado" (e não "desdobrado"), não 
há centro, de onde emanariam, particularmente, o sentido e a 
fala, fora da ilusão do fantasma; mas manter esta ilusão de um 
centro é a função necessária e normal do eu para o sujeito; 

• para um sujeito que, fundamentalmente, é um "efeito de lin
guagem", não existe, fora da ilusão - aqui também necessária e 
normal- posição de exterioridade em relação à linguagem, de 
onde o sujeito falante poderia tomar distância. 

4.1.3 Todo discurso se mostra constitutivamente atravessado 
pelos "outros discursos" e pelo "discurso do Outro". O outro não é 
um objeto (exterior, do qual se fala), mas uma condição (constituti
va, para que se fale) do discurso de um sujeito falante que não é 
fonte-primeira desse discurso. 

4.2 Lembrar isso não depende do campo da descrição lingüísti
ca. Pelo contrário, se inscrevem nesse campo as formas da hetero
geneidade mostrada: o outro se encontra aí, designado como objeto 
do discurso através de um mecanismo enunciativo que, nas diversas 
abordagens que foram propostas (e que não são redutíveis umas às 
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outras: "barthologia" evocada por Barthes, 124 "suspensão" ou graus 
de "comprometimento", autonímia e conotação autonímica, distin
ção locutor-enunciador, 125 ou sujeito falante-locutor-enuncia-
d 126 ) . d' . d d or ... , parece ser visto como um zstanczamento a parte o su-
jeito falante frente a uma parte de seu discurso. · 

Se essas desclições lingüísticas permitem um afinamento indis
cutível da apreciação da enunciação, é importante salientar o quanto 
o mecanismo da distância dita, explicitada pelo locutor em relação 
a uma parte de seu discurso, é irredutível à divisão que o constitui e 
que constitui também sua fala. As formas da heterogeneidade mos
trada, no discurso, não são um rcllexüfiei; ·lima nümifestaÇão_S!ireta~ 
_.mesmo parcial - da realidade incontornável que é aheterÕgenei
dàaecommtutiVaâà~dTscurso; elas são elementos~da repr~ 
- fantasmática- que o làcutor (se) dá de sua enu1iczaÇâõ. -
"--·Isscr1~mUadaaiíula: a pertinência e a realidaae·aõSfatos anali-

sáveis em termos de "distância"; mas impede de fazer disso "a rea
lidade" da enunciação. Com efeito, se o eu preenche, para o sujeito, 
uma função real, essencial, que é uma função de desconhecimento, 
deve o lingüista reconhecer, na ordem do discurso, a realidade das 
formas pelas quais o sujeito se representa como centro de sua enun
ciação, sem, para tanto, se deixar tomar ele mesmo por essa repre
sentação ilusória. Podemos até afirmar que o lingüista não deve 
"acreditar piamente no enunciador". 127 

I
24 

Roland Barthes, 1975, p. 70-71. 
I
25 

Cf., por exemplo, A. Culioli, in Conein et al1981, p. 184. 
I
26 

ln Ducrot, 1980a!1980b; cf, também Plénat, 1979; Fouquier, 1981. 
Ducrot distingue: 1 - o ser empírico que, fisicamente, produz um enunciado; 2 - "o 
autor" desse enunciado, designado por "eu"; 3 - a pessoa a quem é atribuída a res
ponsabilidade de um ato ilocucionário. Assim, na parte citada de um discurso direto, 
o "sujeito .falante" não coincide com o "locutor", e a jorti01·i com o "enunciador"; 
no caso do discurso indireto livre, o "sujeito falante" e o "locutor" não coincidem 
com o "enunciador". 

I

27 

Assim, o discurso direto é uma forma - fundamentada na autonímia - particular
mente clara do distanciamento: o locutor-relator ali se representa como sendo, na 
parte citada, somente a "voz" que pronuncia palavras, dependendo, realmente, de 
um outro ato de enunciação - outro par de interlocutores, outro tempo, etc. Entre os 
numerosos problemas que essa aparente simplicidade coloca, é preciso interrogar-se 
sobre a natureza da afirmação: "eu não estou significando isto para vocês", que co
loca o locutor em posição de exterioridade em relação às palavras que ele está pro
nunciando para o interlocutor. 
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ento as noções de "distância", de 
Por falta desse deslocam " ' o" de suJ· eitos suscetíveis 

. t " 1 calmente suspens , 
"comprometlmen o o f - de "suj'eito falante, locutor, . d arar suas unçoes 
de conJugar ou e sep f a ordenada mais complexa, . d , t mam sob uma orm , 
enuncia or re o ' , 1 modelo do locutor fonte f ndamente estave, o 
mas a meu ve~ pro u . d . demos dizer que, de solista, ele 
única de um discurso do~~na ~ p~autista ele se tornou organista, 
se tornou maestro; ou me or, e . ' 
controlando suas melodias e seus registros. 

4.3 

do das formas que, ao modo da distância, dão um 
4.3.1 Ao la . a elo do caráter constitutivo e perma-

lugar ao outro no dtscurso, o p . , , . a meu ver 
d outro nesse dtscurso e necessano, , 

nente da presença o ta a realidade especifica dos . . - de se levar em con -
pela zmposzçao - . T -los ou de não reconhecer senao um DOIS planos, e nao de asstmi a 

128 

deles. . d 'bTd d não constitui, entretanto, um 
A constatação de me utt li a e . , , 'nte· a he-

d d . lanos Minha h!Qotese e a ~IJL -~···~·-·-·~d 
relacionamento os OIS P_ , · ~Ího:··;;;cti;Zurso, da ~t":!~t:O-
t~rogenei~~~JllOStrada nao e um j) 

, . odem freqUentemente ser observadas: sob · · · s da autommm P 
As artimanhas mtenc10nm " b. t d fala" as palavras querem ser 
o disfarce de palavras apresentada.s como o '}e o a, mes:Uo o eu· o tu é o tu; Cf. 

"fala" dtreta em que o eu e ' 
ouvidas, realmente, como . , ·o' o I 2)· "Não é o que eu digo, mas enfim eu 
Alceste falando a Oronte (O MisantJ pd . . . ·? Q!te demónio te jaz pretender pu-

ho fie roz e nmm · . lhe dizia: Por que este empen d d ·'No caso dos que escrevem pam . ' pode con escen e11 . 
b/icar? Com o livro mau so se . - " (tradução de Jamii Alman-

, . 'stmdo a tuas tentaçoes... . s-
poder viver. Cre-me e vm resl . I 1 Difusão Européia do Livro, ao 
sur Haddad. Moliere.Teatro Escolhtdo, vo ume ' 

Paulo, 1965). . _ ão de ualquer modo, senão a parte visível 
Mas essas estratégias dehberadas nao ~. ' q 'm õem ao locutor imediatamen
do iceberg: as surpresas da escuta ana~tt~ca que se.t d p s "exemplos" dos lingüistas 

a ão cotidtana, ou am a o 
te, ou ao receptor, na conve~s ç elo uadro lingüístico em que figuram como 
a princípio somente detertrunados p I q d "separar" o par locutor/receptor das 
"obieto" revelam que, freqUenteme.ntel, donget e'tru'a é o abrigo inconsciente em que 

J - d ditas o sma e au om 8 . d Palavras que estao sen o ' b I (Cf Lacan 1953, p. 12 'Cita o · · i.fi t'va da troca ver a · ' 
se realiza a parte mais. Slgn~ ca I ossibilidade que o locutor se dá de controlar 
em 3.2.7.1); e, além disso, mterroga a p !e diz que não está, quando ele 

. - e de não estar nas palavras em que e sua enunctaçao, 

mesmo quis fazê-las ouvir hic et n.l~l~d d lingUística, e no outro, coloca nela as vi-
128 O que, em um caso, nega a espect !Cl a e 

seiras dos locutores, 
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geneidade constitutiva do discurso~ també!J:lJ1ãQ~"!llilepen~ 
te:=_~lª-QQ~s.Põnae a Urna forma ~~'If!_l{oc~q_ç_l]_q_-:- nec~~-:_ do 

-Sujeito falante ~om essa heterogeneidade constitutiva:inehLLáJJrl___ 
mãs-que ilie é necessário desco,ih(ú:er; assim, a forma "normal" 
clessél negociação se assemelha ào mec~~Ismo d(l-dtmegqÇlfQ:-~-- ·~ 

Observação: Tradução de "Verneinung"; em Freud esse termo 
designa uma forma clássica de resistência neurótica - a de uma ne
gação explícita - que o sujeito opõe ao reconhecimento de um ele
mento recalcado. Assim: 

a denegação é um meio de tomar conhecimento do recalcado; o que é 
suprimido é somente uma das conseqüências do processo de recalca
mento, ou seja, o processo representativo não chega à consciência. 
Resulta disso uma espécie de admissão intelectual do recalcado, en
quanto persiste o essencial do recalcamento (Freud, 1925). 

É um mecanismo diferente, ao qual, no fim de sua obra, Freud 
tenta reservar o termo "Verleugnung", traduzido em francês por dé
ni de réalité ou "désaveu" e, em português, por recusa da realida
de ou desaprovação: "modo de defesa que consiste em uma recusa 
pelo sujeito de reconhecer a realidade de uma percepção traumati
zante" (Laplanche e Pontalis, 1968, p. 112-117); distingue-se da d 

- " - ;~: d' " 129 enegaçao porque nao se mam.Jesta em um zscurso patente ; 
falou-se em "denegação implícita" (id. ib.): o sujeito não diz "não é 
verdade que X", ele faz como se X não existisse. "Este mecanismo 
é particularmente invocado por Freud para dar conta do fetichismo 
e das psicoses" (Laplanche e Pontalis, 1968, p. 112-117). 

4.3.2 Preso na "impenetrável" estranheza de sua própria pala
vra, o locutor, quando marca explicitamente por formas da distância 
-pontos de heterogeneidade em seu discurso -, delimita e circuns
creve o outro, e, fazendo isso, afirma que o outro não está em toda aparte. 

Assim, ao designar o outro, em um ponto do discurso (citação 
de um outro locutor, termo dependendo de um outro discurso, pala-

129 

G. RosoJato - "Le fétichisme" - In Le désir et la perversion, Seuil, col. Points, 
1967, p. 10-14 (salientado por mim). 
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ode entender um outro sentido, etc. cf. 1 -e partivra em que se P 
cularmente 1.2.2), o locutor: 

. t DESSE discurso como ema-
• institui diferenczalmente o res ~ ndendo desse discurso, de-

nando do próprio locutor; co:~ a:~priada, adequada, trans~a
le mesmo; e cada_palav:a_ co tras palavras adequadas a dis-

'b · em oposiçao a ou . A . . 
rente e o via, h 't -ao de uma reticencia ... , 

cisão de uma esi aç , . , 1" 
tância de uma pre , lo estatuto contingente, "evltave 

• afirma, ao mesmo tempo~ p~ do outro 130 que O discurso, em 
que é dado a essas emergenc1as te' homogêneo As retifi
geral, é potencialmente, con:p!etamen nstituem o~ múltiplos 

. . de imperfeiçoes que co 
cações ou smats ·

0 0 
necessariamen-

comentários metalingüísticos colocadl_ll em ;1~ , uno e absolu-
'd 1 potencial do 1scurs -

te, uma forma 1 ea " . " es ontânea(s) da comunica
to132- que subjaz à(s) teona(s) f Ap. 133 etc que ali se ex-
ção, da língua, do sentido, da re erenc1a, ., 

primem; . ..- . na qual ele se coloca, seu f ·rma pela posição metalznguzsflca o "um" do 
• e a 1 , ndição de separar 

domínio de sujeito falante: em cod outros· e mais ainda, ele 
d. so do d1scurso os • ' 

"outro": seu 1Scur , 1 observa do exterior como e seu pensamento, da lmgua que e e 
um objeto. 

lícitas de heterogeneidade respondem à 
Assim, as marcas exp . d domínio do sujeito falante, . ta para o deseJo e 

ameaça que represen , domínio de uma fala que, 
o fato de que ele não pode escapar ao 

- üente e espontaneamente consideradas como I3o Cf Authier, 1980- as aspas sao freq " visória" fortuitamente acomoda-
. . I' . - como uma etapa pro ' ' d " marcas de uma Imper eJçao, dução de discurso ' acaba o . 

da etc estando o locutor detido em s~a prot mente o que eu quero dizer"; "X, para 
' ·• 1 . "X se tu ves exa a · não 

131 Cf 1 2 2 e por exemp o. • . . "· "X entre aspas, porque ISso fal .ar ·d~ ~ma maneira um pouco aproxunadtlV~ ' rem' eter a um mundo de referên-
. " que po enam . 

traduz senão imperfeitamente o... ' d pensamento determmado usa, para . locutor portador e um 
cias estáveis, em que 

0 
, ia de uma língua unívoca. 

transmiti-lo a um receptor, a transpar~nc t da fala - mesmo que seja no modo da 
132 acumulando as marcas de .enfraquecimd e~do I compensado eventualmente pelo re-

- t' gir esse esta o 1 ea , , 
1 desesperança de nao a m r ua original ou construtive . 

curso ao exterior mítico de uma ou~a ~: a~bigüidade, da polissemia, da metáfora, 
133 onde agem, por exempl?,. ~s qu~~toes 

d . ími·a da "tradutlbihdade , ... a smon , 
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fundamentalmente, é heterogénea Através d 
nando o outro locafizadamente, o ~ujeito empe~~:~s;arcfias, dlesig
o estatuto do um. E nesse sentido ue . em orta ecer 
pode ser considerada como um ~ da heterogeneidade mostrada 
heterogeneidade constitutiva mdo o e denegação no discurso da 

que epende do outro no um. 

4.4 

4.4.1 Estudar a man · 1 . ~~---- eira pe a qual funcionam as f, 
~ogeneidade mostraCiãnos·mversos-· ~--- . __ : - - - -?Ll111l~ da h e te-
a 1Imaspectoâ~--;··---------·-·;:;·-- Jlpos]!ê discurso e dar-se~ 
"--···---------·-··· ....... ~J.êPLêS~nt'!çao que o locutor dá de ·- . -----~. _ 
repre_se11tª~~s>_q_t:~_Eraduz o modo de-nê- ô-.. ~- suae~~~~~aç~, 
dade c_ol1stit!.!!!Y~.Pi9P1ia·a-esseâíscurs; ciaçao =~~a heterogenei-

Dar um I -·---~7······················----~--~ . . --------
ugar explicito à hete 'd d invasora134 • rogenei a e - pequena grande 

curso- ma~i~sfaorp~ui·stro lado, significativamente localizad'a no dis~ 
_ ' , a meu ver o modo d · -

çao) colocado em uma palavra" '. 
1
, e ~e?ociaçao (denega-

D . . norma pelo SUJeito 
OIS tipos de discurso, inversame . -

nenhuma marca de hetel·og 'd d nte, podem nao apresentar 
enez a e mostrad · d · · e a escritura poética De . a. 0 Iscurso Científico 

· maneira oposta amb t 
ruptura com essa modalidade "normal" 'd d'os estemunham uma 

o Iscurso que articula a 

134 Cf " 
. as palavras recobertas por suas mar ens" . 

palavra tenderia a ser completament g d (Authier, 1980), em que o espaço da 
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d " d 1 e ocupa o pela d · -o e Ieterogeneidade mostrada) o - , . ?signaçao do outro ("satura-
poét' ) • que nao e assmuláv I (Cf b . 

ica a uma palavra que pode s b d , e · a aixo, a escritura 
(não "designada"). er a an onada a heterogeneidade constitutiva 
Efeitos de "b' l " . ascu a podem, entretanto · 
neidade a outra, em textos que por seu ~o~e ~o~uz~r de uma vertente da heteroge
o fogo" da heterogeneidade c~nstitutiv o : esignação d? outro, "brincam com 
:ori_Uas de fronteiras não marcadas e! a, ~e ~ss~m podemos dizer: assim, quando as 
rndireto livre, a ironia, o pasticho p a distancia ao outro (certos usos do discurso 
"com limites" que se faz através d~) ::::etra~n CO/~lpletamente um texto, é um jogo 
preensível, dissolvido pelo mesmo . designaçao do outro que perde o um ina-

1 movimento que 0 t' · • 
marca a guns grandes textos" (Barthes S/Z S 'I cons itUI. Cf.: "a incerteza que 
1978, p. 35) e o sonho de Flaubert de • I' • .eUI .' 1970, p. 52, citado in Kerbrat 
~ionnaire des idées reÇltes e Bouvardu: ~~ro I~teJr~mente "copiado", do qual Dic~ 
!?versão - a partir de um discurso ue I ecuc Iet sao somente ensaios. A mesma 
hberado de domínio ate' u d' q • ocalmente, mostra o outro em um gesto de-

• m iscurso que faz d · 
que esse outro está em toda a parte - . ou ~Ixa aparecer vertiginosamente 
de um certo estágio no J'ogo com a selmscreve .no JOgo com os significantes: além 

· s pa avras a 1mag d · 
movimenta nas palavras que brincam com I t• e~ o Jogador se inverte e se 

P e amente sos. 
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heterogeneidade mostrada à heterogeneidade constitutiva ao modo 
da denegação. 

4.4.2 Desde que um discurso tende a se representar, quanto ao 
seu modo de enunciação, como discurso da Verdade, fora de qual
quer especificidade histórica e individual, elimina qualquer traço 
mostrado do outro. É Ó que se observa, por um lado, nos discursos 
científicos e, por outro, nos discursos dogmáticos (que dependem 
da pedagogia, da política, da religião ... ), que Bakhtin reuniu sob o 
qualificativo de monológicos. 

Essa radical ausência do outro no discurso se assemelha -
quanto à sua relação com a heterogeneidade constitutiva- à recusa 
da realidade: recusa que proíbe, apaga, dissimula no discurso 
qualquer manifestação explícita em relação à sua real heterogenei
dade - é o caso dos discursos dogmáticos que se representam como 
monológicos, homogéneos; ou recusa que institui, ou visa a instituir 
um outro discurso, subtraído por construção à heterogeneidade 
constitutiva do discurso normal. 

Essa última forma de "não-compromisso" radical com a hetero
geneidade constitutiva encontra seu resultado nos discursos total
mente formalizados; sua perfeição quimérica é, por exemplo, objeto 
das reflexões e do desejo de Leibniz e de Frege; 135 ela é também o 
horizonte de empreendimentos operatórios, mas necessariamente 
não concluídos no campo matemático-lógico, como pode ser exem
plificado através dos Elementos matemáticos de N. Bourbaki que, à 
guiza de introdução, explicitam, de maneira precisa, o jogo entre a 
intenção de uma "formalização completa" - ignorando qualquer 
forma do outro: outro discurso, outro sentido, outros da interlocu
ção - e a realidade de um discurso que, entretanto, dá lugar tanto 
aos "abusos de linguagem" quanto à garantia do "sentimento" dos 
interlocutores matemáticos. 136 

135 Cf. o título de um artigo de F. Jacques: L'idéographie frégéenne, 1111 langage libéré 
des contraintes de l'interlocution (destacado por mim). Revue intemationale de phi
losophie, n. 130, 33" ano, 1979. 

136 "Indicação de uso deste tratado". O tratado estuda as matemáticas do seu início e 
dá demonstrações completas. Assim, a princípio, sua leitura não supõe nenhum co
nhecimento matemático particular [ ... ). Introdução. [ ... ] Realmente, o matemático 
que deseja assegurar-se da perfeita correção [ ... ) não recorre a uma das formaliza-
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As formas de heterogeneidade mostrada têm a tendência de se 
ausentarem nos conjuntos dos discursos ditos "científicos". Isso se 
~eve a dois tipos de recusa evocados acima: a um aspecto "constitu
tlvamente monológico", que escapa aos sujeitos particulares e à lín
gu.a materna por construção, se une - segundo modalidades variá
veis - um aspecto ideológico de representação, que tende a encobrir 
qualquer manifestação das determinações heterogêneas que pesam 
entretanto, sobre "sua lógica interna". 137 ' 

4.4.3 Como "palavras sem margens" (Authier, 1980), isto é, 
s:~ o outro reconhecido e mostrado nelas mesmas, o discurso cien
tifico encontra a escritura poética138

- e também as palavras "inspi-

ções completas [ ... _J; g~ralmente ele se contenta em conduzir a exposição a um ponto 
~m que sua expe~tencta : seu ~aro d~ matemático lhe ensinam que a tradução em 
h~g.uagem formalizada nao sena mais que um exercício de paciência. [ ... ] Se [ ... ] 
duvtdas aparecere~ [ ... ] invariavelmente a correção será feita [ ... ] pela redação de 
text~s .~ue se aproximam, cada vez mais, de um texto formalizado, até que, segundo 
a opmtao geral dos ~atemáticos, se tenha tornado supérfluo estender o trabalho [ ... ]. 
A~andonaremos, pots, desde logo a Matemática formalizada, mas não sem tomar 

0 
cm dado de traçar, com precisão, o caminho pelo qual se poderia voltar As facilida
des que os primeiros "abusos de linguagem" nos dão [ ... ] permitirão es~rever 

0 
resto 

de~te tratado [ ... ], d~sde qu~ ~ermaneça não modificada a possibilidade de formali-
Zai 

0 
texto. [ ... ] As~J'?: redtgtdo segundo o método axiomático e conservando sem-

pre presente a posstbthdade de uma formalização total, como uma espécie de hori
z.onte, n~sso tratado visa a um rigor perfeito". N. Bourbaki, Eléments de mathéma-

137 t1ques, Ltvro I, ":t;fode d'emploi", "Introduction": p. 1-9, Hermann, Paris, 1954. 
Ess.a repres~ntaçao, _que con·esponde à "retórica" atual do discurso científico, tem 
va:tado mmto atraves dos tempos. Indiquei, em outro lugar (Authier, 1982) a ma
?etra pela qual ~ste caráter monológico constitutivo e representado, que produz a 
tmag~m de ~m dtsc,urso absoluto do verdadeiro, funciona como ponto de referência 
e honzonte macesstvel na economia do discurso de vulgarização científica que, in
vers~mente, se representa como dando um lugar bastante grande ao outro em um 

138 funcionamento ostentatoriamente dialógico. ' 

Sem aprofundar a posição complexa- e talvez variável- de Bakhtin sobre a poesia 
?otemos que ele se ,;ol~ou freqUentemente ao seu caráter monológico, em oposiçã~ 
a ~rosa roma~esc~: a lmguagem do poeta é sua própria linguagem. Ela se encontra 
ah complet~, mt~tra, sem divisão. Utiliza cada forma, cada palavra, cada expressão 
em seu sentido dtreto (sem aspas, por assim dizer). 
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"[ ... ] Na ob~a poética, a linguagem se realiza como indubitável, peremptória, englo
b~ndo tudo (DDR, p. 108). Não é a univocidade que Bakhtin designa por monolo
gt:mo (me~mo que desconheça, o inconsciente, ele evoca freqUentemente a polisse
rr: a, a met~:ora ... ), mas um carater_absoluto da linguagem poética: "a linguagem do 
g:nero p~et1co é um mundo ptolomeano, só e único, fora do qual não há nada, não 
ha necesstdade de nada" (p. 108). Lá, onde o prosador pode e deve "se desligar da 
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radas", "possuídas" ... Nos dois casos, tem-se a tendência de abolir 
essa distância essencial que o sujeito, em sua fala, marca entre ele e 
a realidade exterior; suporte de um discurso universal do verdadei
ro, ou atravessado pelas palavras, o sujeito se apaga em proveito de 
um processo de produção do discurso por uma lei interna: lei, to
talmente ~xplicitável, regulando a maquinaria de uma metalingua
gem formal, ou lei secreta, mas também restritiva do desejo incons
ciente no encadeamento dos significantes. "Puro significante", 139 

em um caso, como presa de uma proliferação ou de um excesso de 
sentido no outro, o discurso escapa, nos dois casos, à vontade do 
sujeito falante e a um projeto consciente de significação. 

Paradoxalmente, uma glosa metalingüística como "X, em todos 
os sentidos da palavra", ou "X, se você me permite esta metáfora" é 
também radicalmente deslocada em um poema de Mallarmé tanto 
quanto numa demonstração matemática: essa emergência local do 
outro é também excluída em um discurso de domínio absoluto, que 
repousa sobre a recusa da heterogeneidade constitutiva, tanto quan
to em um discurso que, ao contrário, tem a tendência de se abando
nar ali, sem reserva, e que não pode, pois, assinalar como acidental 
aquilo que caracteriza, globalmente, seu regime de enunciação. O 
"Literalmente e em todos os sentidos" de Rimbaud não era uma 
glosa local, mas uma modalidade de conjunto para o discurso. 140 É 
em dois sentidos opostos - aquele que tenta subtrair uma metalin
guagem formal ao "acaso" da comunicação nas línguas naturais; e 

linguagem" para representá-la, para o poeta, "não deve existir nenhuma distância 
entre ele e suas palavras" (DDR, p. 117 e 119). 

139 "Vazio de significação", no sentido de que, em uma comunicação, ele não serve pa
ra "representar" uma realidade exterior ao sistema no qual ele se inscreve. Cf. "Tu 
não terias razão em acreditar que as pequenas fórmulas de Einstein, que relacionam 
a massa de inércia com uma constante e alguns expoentes, tenham a menor signifi
cação. É puro significante. E é por esta razão que, graças a ele, nós tem~s ~ mundo 
na palma da mão" e "A matem,áti~a [ ... ] utiliza u~a linguage~ de puro _stg~tficant~, 
uma metalinguagem por excelencta. Ela reduz a hnguagem a sua funçao.stst.emátt
ca, na qual um outro sistema de linguagem é construído, prendendo o pnmetr~ em 
sua articulação. A eficácia dessa maneira de fazer não é duvidosa em seu regtstro 
próprio". Lacan, Le Séminaire, (Livro 3) "Les psychoses" (1955-56), Seuil, 1982, p. 
208, 209 e 258. 

140 É em razão de "Une saison en enfer" (Uma estação no inferno) que ele responde 
globalmente à sua mãe, em 1873: "Eu quis dizer o que eu disse, literalmente e em 
todos os sentidos". 
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aquele que se "consagra ao acaso" sem pretender jamais "aboli-lo" 
- que o sujeito rompe com esse caminho comum de negociação 
c?m a heterogeneidade constitutiva que constitui a denegação num 
discurso normal em que se exprime um sujeito. Na recusa ou, ao 
contrário, em uma espécie de permeabilidade total à realidade da 
linguagem - a heterogeneidade constitutiva - o sujeito desaparece 

d . 1 141 para e1xar o ugar a um discurso que, liberado do outro ou inva-
dido por ele, de qualquer maneira, não lhe dá "um lugar". 
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2 

A não-coincidência interlocutiva 
e seus reflexos rnetaenunciati vos* 

--------e:-------

1 NÃO-COINCIDÊNCIA INTERLOCUTIVA 
E GLOSAS REFLEXIVAS 

As observações que se seguem sobre a representação metae
nunciativa da interlocução inscrevem-se num campo de conjunto 
que vou esboçar esquematicamente. 

Tentei 1 abordar o funcionamento da enunciação e da produção 
do sentido através das formas de representação da enunciação, com 
as quais os enunciadores espontaneamente duplicam, às vezes, no 
decorrer do discurso, a enunciação de um elemento. Assim, por 
exemplo: 

(1) Ele o convidou, enfim, convidou modo de dizer, ... melhor, acei
tou! 

(2) Uma única cena flutua (se ousamos escrever): a da piscina. 
(3) É uma razão semiológica, para empregar uma palavra meio 

chique. 

• Publicado em BERRENDONNER, A. e PARRET, H. (orgs.). L'interaction 
communicative. Paris: Peter Lang, 1990. 

1 Em um trabalho, em fase de conclusão (tese de doutorado de Estado, Universidade 
de Paris 8), consagrado às "Não-coincidências do dizer" através de um estudo das 
"formas metaenunciativas da opacificação, em língua e em discurso". 
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Precisemos alguns pontos que especificam essas formas metae
nuncia.tivas no campo - de extensão muito variável -daquilo que 
se designa por metalingüístico, metadiscursivo, metacomunicacio
nal. 

(1) 

(2) 

(3) 

São formas isoláveis na cadeia, tendo -provida de característi
cas sintático-semânticas descritíveis- a propriedade de referir a 
um segmento dado da cadeia, em que se situam, evidentemente, 
num plano diferente do visado pela "concepção metalingüísti
ca" da enunciação desenvolvida por Ducrot, em que o sentido 
de toda enunciação é a representação que ela dá de si mesma. 
São formas estritamente reflexivas que correspondem ao des
dobramento, no âmbito de um ato único de enunciação, do dizer 
de um elemento por um comentário "simultâneo" - nos limites 
da linearidade - desse dizer. Nisso, elas se opõem, em relação à 
auto-recepção, às formas, por mais próximas que estejam for
malmente, dos pares "dizer de X I comentário sobre esse di
zer", efetuadas como diálogo. Comparar (1) com: 
Loc. 1: - ele o convidou 
Loc. 2:- convidou, maneira de falar, ... melhor, aceitou. 
São formas opacificantes da representação do dizer, em que o 
elemento de enunciação, ao qual eles se referem, é um fragmen
to de cadeia associando significado ~ significante - bloqueando 
a sinonímia - e não somente um conteúdo que poderia ter um 
sinônimo, como em: para não esconder nada de você ou para 
concluir, ele está muito descontente. 

_ E~se conjunto de formas - inventariáveis com algumas zonas 
nao di~cretas- constitui uma forma de modalidade enunciativa que 
~enommo :n~dalidade autonímica, correspondendo, numa perspec
tiva enunciativa, à configuração semiótica da "conotação autoními
ca" (cf. ~ey-Debove, 1978), ou do acúmulo do uso e da menção. 

Duplicando o uso de um termo por um comentário reflexivo 
opacificante sobre esse uso, tal modalização suspende localmente 
no termo visado, o caráter absoluto, inquestionado evidente o "ób~ . " . ' ' 
VIO vmculado ao uso-padrão das palavras. A modalização confere 
a um elemento do dizer o estatuto de uma "maneira de dizer", rela-
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tivizada (mesmo que seja para valorizá-la) dentre outras. Fazendo 
isso, a enunciação representa-se localmente como afetada por não
um, como alterada - no duplo sentido de alteração e de alteridade -
em seu funcionamento por um fato pontual de não-coincidência. 

Vários (ipos de não-coincidência ou de heterogeneidade são, 
assim, representados como alterando localmente o dizer: 

1. pontos de não-coincidência do discurso com ele mesmo_em 
glosas que assinalam, no discurso, a presença de palavras per
tencentes a um outro discurso, como em: X como diz fulano; 
para retomar as palavras de ... ; como se diz por aí, neste meio, 
em tal tipo de discurso; como se dizia; X, no sentido empregado 
por fulano; X, no sentido de tal discurso, etc., glosas que tra
çam no discurso, através das relações mais diversas com o ou
tro uma fronteira interior/exterior. 

2. po;Itos de não-coincidência entre as palavras e as coisas, em
pregados nas glosas que representam as buscas, hesitações, fra
cassos, sucessos ... na produção da "palavra exata", plenamente 
adequada à coisa, como em: X, por assim dizer; X, maneira de 
dizer; como dizer?; como diria? X; X, é preferível dizer Y; X, 
não, mas não encontro a palavra; não há palavra; X é a pala

vra; X, não há outra palavra; etc. 
3. pontos de não-coincidência das palavras com elas mesmas, nas 

glosas que designam, ao modo da rejeição - por especificação 
de um sentido contra outro - ou, ao contrário, da integração ao 
sentido, fatos de polissemia, de homonímia, de trocadilho, etc., 
como em: X, no sentido próprio, figurado; X, não no sentido 
de ... ; X, em ambos os sentidos; X em todos os sentidos da pala

vra; X, é o caso de dizê-lo, etc. 
4. pontos de não-coincidência, enfim, que eu direi interlocutiva, 

entre enunciador e destinatário, em glosas que - segundo mo
dos muito diversos, aos quais voltaremos: X, se você quiser; dê
me o termo exato; como você diz; etc. - representam o fato de 
que um elemento não é imediatamente ou não é absolutamente 
compartilhado - no sentido de comum - pelos dois protagonis-

tas da enunciação. 
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t<, 

A ~ ile'ssa zona de não-coincidência re . - . . 
denCia interlocutiva tal como , d presentada, a nao-comci-
. e encena a no discurs 

na, esquematicamente abaixo tanto de . . o, que eu gosta
de analisar a função , .m:entanar as formas quanto 

no processo enunciativo. 
A problemática é aqui comum aos t . 

coincidência representada h 9ua ro tipos de não-que recon eço E porqu 1 _ 
modo singular, parte inte rante dos . . e e as sao, de 
eu descrevo essas formas: - mecamsmos enunciativos que 
enunciação possa ser trans ~:~~t~ que postulari~ que o processo de 
formas de representação :Ue 1 p~r~ o enunciado~, porque essas 
constituir um acesso direto e e_ pro uz em seu dizer, poderiam 

a esse processo. Com efeito, é importante: 

.. d:l~% lado, não confundir o plano das representações do dizer 
p 1 .· cutor e ? de seu funcionamento real, confusão que e . 
va ena a acreditar no enunciador b 1 qm
plano da descri - . . so pa avra e a reconduzir, no 
substanciais à sub~~ti~~~:~evad,osdeesconl~edcimentos que são con-

" d J nuncia ores· 
e outro lado, tentar articular d . ' 

sencial da função enunciativ esses OIS planos, uma parte es-
do dizer só podendo ser ap:eededs~das formas de representação 

d' - n I a em sua relaç-
~~~as~çoes reais de tal dizer, estabelecidas indepen;:nt~:~n~: 

~ode-se, independentemente de 1 . _ 
nunciativa reconhecer n qua quer representaçao metae-

, o processo · · 
não-coincidências fundamenta' . ~nu?ci~tivo, no plano do real, 

vitáv,eis e ~ermanentes da cons~~~u~~:o ~~v;::~rc~~~ co~·~ições ine-
E assim, correspond d A • sen I o. 

coincidência representada eenvoocaados tr~s pnmeiros tipos de não-
' os acima: 

1. a ~1ão-coincidência do que M. Schneider (1985 . " 

~~o cK:;~ge7:::!~~~ahlt~e~lfal da linguagem", teori~a~:n~:~=bit~ 
miano - estabelecendo d 

por se produzir no âmbito d . , . que to a palavra, 
habitada pelo d' 0 Ja-dito, dos outros discursos é 

Iscurso outro ou naquele e T d , 
so, no âmbito da interdiscur~ividade est~b~e~~nadise e discur-, . o, para qual-
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quer palavra, sua determinação por "isso fala em outro lugar, 

antes e independentemente". 
2. a não-coincidência da ordem simbólica do sistema da língua e 

das coisas, distância irredutível que- segundo Lacan- faz com 
que o referente seja "sempre falho", e que remete à adequação, 
que faz das palavras "os nomes das coisas", em relação ao fan-

tasma. 
3. a não-coincidência consubstancial no jogo do que Lacan e Mil-

ner denominam Alíngua (numa única palavra) na língua, con
sagrando fundamentalmente o sistema lingüístico de unidades 
distintas ao equívoco de uma homonímia generalizada (cf. Mil
ner, 1978), aquela que Saussure tinha encontrado, aterrorizado, 

em seus anagramas. 

Com relação a tais não-coincidências fundamentais que funcio
no plano do real da enunciação, uma operação central de for
que, no plano da representação, designam localmente pontos 

não-coincidência no dizer, é, circunscrevendo-a assim, constituir 
o resto como dependente do UM, o da coincidên-

cia realizada (1) do discurso com ele mesmo, não atravessado por 
outros discursos; (2) da palavra com a coisa; (3) da palavra com ela 
mesma, não atravessada por outras palavras ou outros sentidos. /,

1 
\ () 

Assim, as formas de representação de fatos de não-coincidência\··.\ 
(aparecem, no processo enunciativo, preenchendo uma função posi- ~ 
: tiva de_desconhecimento das não-coincidências fundamentais que o . (: 

marcam. A função dessas formas metaenunciativas deve, a meu ver, ; ; 
ser reconhecida em um planoqttplo: aquele em que elas represen- .. 
tam operações de "gestão"llCãlaôs pontos de não-um- precaução, 
correção, diferenciação, etc. -, que pode ser descrito em termos de 
"estratégias comunicacionais", e o plano no qual elas manifestam, 
num modo que não depende da intencionalidade, a negociação 
obrigatória de qualquer enunciador com o fato das não-coinci
dências que afetam irredutivelmente seu dizer: negociação que con
siste em reconhecer, nesse dizer, o jogo do não-um, mas ao modo 
da denegação, pela representação que dele é dada- a de um aciden-
t~, uma falha local, preservando e até reafirmando assim, nos pró-
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prios lugares em que ele é questionado, o fantasma de coincidência 
de UM, necessário ao sujeito falante. ' 

2 O (NÃO)-UM NA INTERLOCUÇÃO: CLIVAGEM 
DO SUJEITO E CLIVAGENS TEÓRICAS 

É nessa relação que articula um imaginário da coincidência a 
~m real de não-coincidê~cia que se inscreve, como os outros tipos 

e glosas_(l, 2, 3), ~.conJunto das glosas metaenunciativas, que fa
~em _funcwn~ expl~cltamente a distância entre os sujeitos falantes, 
Isto e, produzmdo figuras da não-coincidência interlocutiva. 

.1. Certame~te não há mais abordagem da interlocução - oral ou 
escnta -:- que nao tenha ultrapassado o esquema de transmissão de 
um sent1d~, corr~spondente às metáforas de uma codificação reali
zada no polo e~ss~r, segz~ido pela decodificação efetuada no pólo 
recept~r. _O ~ara ter mteratlvo da relação dita, com precisão, de co
enu~claçao e plen~m~nte reconhecido. As glosas (de tipo 4) que 
nos mteressam aqm sao todas manifestações evidentes que fazem 
de modo .pr~ciso e explícito, intervir o tu na representação reflexiv~ 
da enunc1açao do eu. 

. Porém, entre as diversas abordagens que inscrevem assim todo 
d1zer em uma interação co-enunciativa, uma clivagem se jaz, fun
da~.entada em concepções opostas - explicitamente ou não - do 
SUJeito e do sentido, partindo da (não)-coincidência. 

2. Umas abordagens tratam a solidariedade co-enunciativa co
mo uma estrutu.ra inter~ti:'a. de comunicação, isto é, asseguram, no 
espaço de uma mtersubjetlvldade simétrica - "através da qual 0 ou
t:o ,~urg~ como o reflexo do mesmo mediante uma regra de conver
sao ,.,<~ec?eu:; 1982, p. 23), o que, salientemos, não propõe sujei
tos Id~nt1cos , mas .separados por uma diferença "calculável" -, a 
produçao de um sentido comum, compartilhado. 
. A ab?rdagem filosófica de F. Jacques sobre a relação interlocu

tlva, que mstaura um "paradigma da comunicabilidade", inscreve-se 
nessa vertente, propondo, por exemplo, que "os interlocutores de-
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vem dominar um pouco o processo de compartilhamento da enun
ciação: aquele que a pronuncia esforça-se então para que o outro 
possa, até certo ponto, emiti-lo ou tê-lo emitido" (1983,~P· ~3). 

De modo muito geral - e sem que eu possa, no amblto dest~ 
contribuição, entrar no detalhe das diferenças entre correntes - ~ 
uma semelhànte concepção "comunicativa" que confere ao UM, a 
coincidência um caráter Teal que prevalece nas análises conversa
cionais. Co~o qualquer maquinaria, esse funcionamento interativo 
produtor de UM - a partir também de diferenças. e ~esmo de con
flitos plenamente integráveis ao processo comumcacional (c~., por 
exemplo, Kerbrat-Orecchioni, 1987) - é suscetível de, ocasiOnal
mente encontrar dificuldades, obstáculos ao seu bom andamento, 
obstádulos que exigem o emprego de estratégias inte~·a~ionais apro
priadas, entre as quais figurarão as glosas meta~nuncratlv.as, que as
sinalam e "administram" um ponto de não-um mterlocut1vo. Ases
tratégias diversas que serão então identificadas nessas glosa~ -por 
mais sofisticada que seja eventualmente a descrição nos diversos 
âmbitos psicossociológicos através dos quais é apreendida a "co
municação"- como "trabalho cooperativo", cálculo dos cálculos do 
outro, conjunto de jogos e rituais, espaço de negocia~ão recíproca 
das "faces", de construção de "lugares", ... , com dommante .agonal 
ou irênica, etc ... -receberão aí, definitivamente, o estatuto sm~ples, 
poderíamos dizer "ingênuo", - aqu~le que el~s. ostentam no fio do 
discurso - de respostas instrumentaiS, operatonas, para um proble
ma local de funcionamento da comunicação (pm·a uma abordagem 
desse tipo de fatos metaenunciativos, cf., por exemplo, Gülich, 

1986, Gülich e Kotschi, 1981 e 1985). 

3. As outras abordagens, apoiadas em uma concepção - pós
freudiana - do sujeito não-coincidente com ele mesmo, pelo feito 
do inconsciente vêem a comunicação, concebida como produção 
de "UM" entre ~s co-enunciadores, como um engodo para o imagi
nário de uma co-enunciação marcada, de fato, pela distância de uma 
irredutível não-coincidência entre seres falantes "não-simetrizá
veis", isto é, cuja "diferença, de nenhum ponto de vista, pode. ser 
preenchida" (Milner, 1978, p. 101, salientado por mi~). Propo: Iss.o 
não é cair, notemos, em algum negativo absoluto da mcomumcabi-
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lidade e da morte do sentido, mas é propor, ao contrário, que o não
u~,-o afas.t~mento - não redutível - na intersubjetividade seja con
dzçao posltzva para que o sentido aí se produza: não é apenas no 
modo do chiste e da zombaria que Lacan enuncia que "o próprio 
fundam~nto do discurso inter-humano é o mal-entendido" (1981, p. 
184, sahentado por mim), mas como uma asserção central, que a
c~mpanha, em toda a sua obra, a denúncia - no plano teórico - do 
mlto da comunicação. Encontramos, na perspectiva enunciativa de 
A. Culioli, o "mal-entendido" caracterizado não como uma "ex
crescência" comunicacional, mas como fenômeno co-extensi v o ao 
funcionamento co-enunciativo: o que significa dizer que aquilo que 
chamo de não-coincidência interlocutiva aqui é posta como fato es
trutural e não acidental. 

Por isso, se o fato da não-coincidência interlocutiva é estrutu
ral, invalidante como engodo, na teoria, qualquer abordagem de
pend~~te de um UM da comunicação, não menos estrutural, é, para 
o sujezto falante, o necessário desconhecimento que ele tem desse 
fato, condição - a de um imaginário de coincidência interlocutiva -
para que um discurso possa ser produzido "ao abrigo" do sentimen
to permanente do distanciamento, da falha que o atravessa. 

4 .. É_ claramente no âmbito dessa segunda concepção da co
enunctaçao, como marcada fundamentalmente por um não-um irre
dutível, mas baseando-se, ao mesmo tempo, num fantasma de UM 
não meno~ i~edutível, que inscrevo o funcionamento das glosas 
metaenunctatlvas que põem em jogo explicitamente a dimensão in
terlocutiva. 

A partir daí, essas glosas metaenunciativas relacionadas ao não
um interlocutivo têm um estatuto enunciativo complexo. Não se tra
~~ de ne.gar .a re~~:dade no processo co-enunciativo das estratégias 
~~mumcacwnms de gestão de fatos de não-um, que o enunciador 

m msct:eve, ao modo da representação que ele lhes dá e, nesse nível 
de ~eahdade, de recusar radicalmente o caráter operatório das cate
ganas empregadas nas análises conversacionais, evocadas acima. 
Mas, para a:ticular tais imagens de "regulagem" da co-enunciação 
ao real do nao-um que, constitutivamente, a afeta, o estatuto dessas 
glosas desloca-se do estatuto simples, de resposta funcional a uma 
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dificuldade local de comunicação - aquela que elas revestem - para 
aquele "sintomático", se quisermos, contraditório, de 1~wr~a - aflo
ramento, irrupção, ... -e de_máscara do não-um constltutlV~ dare
lação interlocutiva: cada uma dess~s glos~s, qualquer qu~ seJ~ a es
tratégia específica com a qual esteJa relacwna~a (cf. aba:x~): mclu
ídas as glosas que põem em cena acordo, umssono, mtmettco, no 
dizer de um elemento, faz, aflorar, a partir do momento er::_ qu.e ~sse 
acordo, uníssono, ... é dito, isto é, que não é evidente, a htancta me
rente ao dizer; e inversamente, cada uma de tais glo~a~, c?mpreen
didas entre elas aquelas que aqui põem em cena~ d1v~r~1~, o con
flito, etc., participa da operação de circunscrição tmagma~m que a
tribui a radical "não-conjunção" do dizer a um certo numero de 

pontos determinados desse dizer. 

3 
PANÓPLIA DAS FIGURAS DA NÃO-COINCIDÊNCIA 

INTERLOCUTIV A 

Não é possível um inventário dos comentários metaenunciati
vos que, suspendendo a transparência do dizer, em ~m po~to, X, 
questionam explicitamente, nessa "alteração", o. d~tsA d~ mterlo
cução, pois, como nos outros campos de não-cm~~tdencm, se for 
destacada uma incontestável tendência à estereotlpm, ao congela
mento - por exemplo: se você entende o que qz~ero dizer, .~u p,asse
me a expressão, digamos ... - prestando-se fac~l~ente, abas, a f?r
mação de "tiques", a "criatividade" metaenuncmtt~a perma~ece m
teira, como 0 testemunha, por exemplo, a fantasia qu~ r~ma n~s 
inumeráveis glosas "interlocutivas" das quais San Ant~mo, habi
tuado à apóstrofe ao leitor, acompanha seus relatos. Por isso, d.esta
ca-se dessa infinidade potencial - e concretamente de um conJunto 
de 400 glosas "de interlocução", levantadas nos ~ais divers.os dis
cursos escritos ou orais - um conjunto inventanavel dos ttpos de 
jogo ~nunciativo que as glosas inscrevem no desvio_ da interl~
cução. Nos limites deste artigo, é excluída a apresentaç~o da desc~t
ção aprofundada do funcionamento de cada um de~s.es tlpos e~ dis
curso. Conseqüentemente, é um percurso esquematiCO do conJunto 
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que efetuaremos, parando, no caminho, não sem arbitrariedade em 
determinados pontos? 

As respostas do enunciador ao não-um interlocutivo que ele 
percebe afetando um ponto de seu dizer, inscrevem-se em dois 
grandes movimentos. Umas (1) põem em cena uma tentativa para 
conjurar os efeitos potencialmente negativos para a co-enunciação 
dessa não-coincidência ao reinstaurar ali o UM, em modalidades e 
em níveis diversos. Nas outras (2), ao contrário, o movimento re
presentado consiste em constatar o fato de não-coincidência e em 
fazer representar o dois, aí segundo modos diversos. 

3.1 Conjurar a não-coincidência local - Restaurar o UM 

Onde o famoso "alô, você me ouve", arquétipo do enunciado 
fático, é destinado a verificar a transmissão física da mensagem, 
condição evidente da co-enunciação, essas formas (1) visam a asse
gurar "condições" de outro tipo as do compartilhamento pelos co
enunciadores das maneiras de dizer e do sentido dessas maneiras de 
dizer. É nesses dois planos que vai se realizar a conjuração da ameaça 
que o não-um faz pesar sobre a co-enunciação, em estratégias que 
visam a prevenir seja (1.1) uma recusa potencial de co-enunciação 
de uma maneira de dizer, seja (1.2) um risco de não-transmissão 
"do" sentido. 

3.1.1 Prevenir uma recusa de co-enunciação de uma maneira de 
dizer 

"O outro fica comprometido no que digo", lembra F. Jacques 
(1978, p. 441). 

É esse outro "comprometido" e não simples registrador que tais 
glosas põem em cena, um outro cuja participação no que é co-

Encontra-se, no trabalho mencionado na nota 1, um estudo detalhado das diversas 
formas, e de um certo número de discursos (textos escritos, conversações), aborda
dos na perspectiva do tipo de lugar- quantitativamente e qualitativamente
que eles dão neles mesmos à representação da não-coincidência interlocutiva. 
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enunciação, mesmo no modo do desacordo, é uma condição de exe
cução, em cuja falta a enunciação se rompe. 

"A impertinência ex-comunicativa" da qual fala F. Armengaud 
(1981) pode funcionar no nível das maneiras de dizer: tal variedade 
de língua, tal atribuição de uma palavra a uma coisa, tal tabu com 
relação a uma palavra, podem ser razões suficientes "de ex
comunicar" seu enunciador. 

O "não falemos mais nisso" da idade clássica, um "basta" 
mais contemporâdeo e evidentemente a intenupção de fato, não 
verbalizada, da atividade de recepção, são modalidades dessa re
cusa a dar prosseguimento a uma troca, ruptura que não constitui o 
desacordo maior a partir do momento em que é realizada, portanto, 

"trocada". 
O "eu recuso a/esta palavra" não rompe imediatamente a tro-

ca, mas estabelece como condição à continuação desta que o inter
locutor "troque de palavra", à falta do que, na ausência do terreno 
mínimo de compreensão que permita "falar-se", a ruptura radical, 
aquela da recusa de prosseguir, poderia ser produzida: 

(4) A2: Para resumir, o senhor nega ter torturado, pessoalmente, 
mas havia torturas e o senhor as aprovava? 
J. M. LE PEN: Não! Nãd aceito o termo que o senhor emprega. 
Digo que havia homens que detinham redes clandestinas de 
bombas. [ ... ] O exército francês foi encarregado [ ... ] de fazer 
fracassar essa ofensiva terrorista. (Entrevista em Libération, 

13.2.85, p. 2). 

Dependendo de três modalidades distintas de restabelecimento 
do UM numa interlocução que o dois ameaça - a injunção ao nós 
de "co-dizer" X de uma só voz ( 1.1.1), a injunção ao você de aceitar 
um X do eu (1.1.2), a suspensão da efetividade do dizer de X ao 
querer do você (1.2.3) -são todas as formas que, encenando um 
evitamento da recusa do outro, testemunham o fato de que "quando 
eu lhe falo, somos nós que falamos", e que manifestam o encon
tro que o enunciador faz em seu dizer de sua não-coincidência com 
o outro, para, em sua diferença, recusar a respeito de um elemento 
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que um "nós" de co-enunciação se estabeleça, e por aí, romper a 
enunciação do eu. 

3.1.1.1 Digamos X, ou a injunção no "dizer numa só voz" 

ln junção - nas nuanças de ordem, pedido, súplica ... - em "co
dizer", um conjunto de formas do tipo digamos, suponhamos, cha
memos, etc., instaurando explicitamente uma enunciação conjunta, 
a de um nós falando numa única voz, designa, por isso mesmo, 
pontos onde esse uníssono é sentido como não sendo óbvio. E a es
tratégia diante desse dois, bem como no "divórcio" enunciativo do 
qual ele é potencialmente portador, é a de um pequeno golpe de 
força: o enunciador apaga a não-coincidência do eu e do tu, "ane
xando" o outro ao seu próprio querer, reduzindo a diferença entre 
ambos pela assimilação na unidade de um "nós-enunciador", esta
belecido imperativamente por ele, como fonte das palavras que ele 
escolhe. 

Os dois componentes formais dessa figura preventiva de redu
ção do dois ao um de um querer comum estabelecido pelo eu são de 
ordem pessoal- um nós, inclusivo, reduzido à estrita comunidade 
interlocutiva do eu + tu/você - e modal - injunção realizada maci
çamente pelo imperativo e, às vezes, pelo futuro, com restrições so
bre certos verbos(* nós suporemos X ... ). 

Excetuando-se o caso da estrutura de junção X, digamos (de 
preferência) Y de valor retificativo, colocando uma reserva sobre o 
termo anterior, em relação ao qual o segundo toma forma de um 
progresso ao qual o enunciador é convidado a participar 

(5) [ ... ] a reedição sistemática das obras, digamos, dos opúsculos de 
Nathalie Barney [ ... ] (Le Nouveau F, n. 13, 1983, p. 38), 

digamos e suas variantes prenunciam uma reserva potencial sobre 
X, obrigando o par eu/tu a ultrapassá-la, no modo de um "digamos 
a despeito de" ou "mesmo se", cujo leque de nuanças se distribui, 
de modo não discreto, em duas vertentes: 
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(a) a de uma incitação, na tonalidade de excusa, a "contentar-se" 
simultaneamente com um termo pouco satisfatório; é o valor 
dominante de digamos X, o exclusivo de suponhamos, também 
aquele do número de formas, menos estereotipadas, como acei
temos, .admitamos, conservemos, observemos, ... chamemos is
sol o deste modo, etc. 
(6) Em seu íntimo: há uma espécie de, uma espécie, digamos, 

de pulsão para destruir (Debate em France Culture, 
1.12.1983) 

(7) [ ... ] uma confiança intacta no realismo, a psicologia das 
famílias e, digamos, os recursos do coração humano [ ... ] 
(B. Poirot-Delpech, crítica literária em Le Monde, 
30.8.1985, p. 11) 

(8) Na própria medida em que participa da higiene e da mo
ral, o esporte, aceitemos esse termo, visto que se impôs ao 
nosso vocabulário - o esporte deveria ser antes de tudo 
uma coisa pessoal. (G. Duhamel, Scenes de la vie future, 
p. 166) 

(9) O que é dos sistemas ... bem, mantenhamos esse modo de 
falar, esses sistemas. (Oral, Seminário, 8.2.85) 

(10) Quanto mais nos interrogamos sobre o modo como essa 
prosa conduz o mistério dos seres e das coisas, [ ... ] mais 
parece que funciona sobre o modelo [ ... ] de um esqueci
mento dominado. O real, chamêmo-lo assim, toma o tre
mular das lembranças a ponto de se dissolver para sempre. 
(B. Poirot-Delpech, Le Monde, 31.8.84, a respeito de M. 
Duras) 

(b) a de uma exortação, com tonalidade de encorajamento, para 
transgredir em conjunto, com audácia, uma hesitação em enun
ciar uma palavra necessária. Além de digamos - mais freqüen
temente sob a forma digamos a palavra, ou digamos simples
mente-, ousemos a palavra, ... notamos desse lado os dois este
reótipos: chamêmo-lo por seu nome (cf. (12) vs (10)) e não te
nhamos medo das palavras. 
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(11) [ ... ] que a própria feminilidade . palavra, sua beleza , seu atratlvo, e digamos a 

1 
, possam [ ] (G R 

12 a perversion, Senil, p. 86). .. . . osalato, Le désir et 

( ) [ ... ] opor-se a um D' · b a Ireita cha A 1 
urguesia, tão visivelm t, memo- a por seu nome a 

RCH o en e pronta a t d [ ' 'n. 149, 29.11.84) u 
0 

... ] (G. Labica, 

(13) Escolher tais diretores ( prolongar o trabalho - ~ara mostrar a Tetralogia) já era 
d "d . nao tenhamos m d d e esnaZificação" d b e o as palavras -

d
. a o ra de R' h ·d en Ida por Wieland W IC at Wagner, empre-

20.7.85, p. 45). agner em Bayreuth. (Télérama, 

Se, nos exemplos acima o t' ~m co-dizer um certo termo ~onv~~~ d7,.res~;va na qual a injunção 
erpretável_- e mesmo explicitad ~ Ir a em", é precisamente in-
~ma. questao de variedade de lí o (c . (8)) - como dependendo de 
a coisa, em muitos casos su ngua, de palavra tabu, de adequação 
~ais do que um risco es 'eci~~nhamos ~'principalmente, digamos ~dentificável de um termp amente ligado a uma particularidad , 
' . o, remetem a um , . e ~preciso de não-coincidência do d' a ~specie de risco difuso e 
namente a qualquer termo É Izer, . ligando-se quase aleato-

o Iscurso de e mgua-gem, pontuando d' . o caso do dtgamos "tique" d 1' 

mente ou em determinadas situaç~::t~ e?unciadores, permanente. ssim, em alguns minutos· 

(14) Trata-se di · , gamos, de relações actancia' 
gumento, digamos, verdadeira IS .[ ... ], não vi ar-
vor dessa hipótese [ ] U ment~ convmcente, em fa-

. ... · m conceito d' 
permite, digamos verdad . ' Igamos, que não 
nicação em semi~ário, m;~~a~;;~~ abreviar [ ... ]. (Corou-

Nesse caso " . , mesmo que "aut , . simples pontuação" que se omatlcos", aparentados a uma 
lar de "desmotivação": iss::eça~ essas formas, não convém fa
elementos "tiques" de lin ua oltana a. estabelecer uma classe de 
em sua função de acomp gh gem, eqmvalentes e intercambi'a'v . an amento d d' eis 
mos ~ue, do ponto de vista da rel -o Izer .. ~o contrário, pensa-
seu dizer, tiques "argumentativos" ~çat~ dob suJeito enunciador com o Ipo em, então, por exemplo, 
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não são equivalentes aos tiques especificamente metalingüísticos 
das glosas reflexivas; e que, no conjunto de glosas reflexivas opaci
ficantes que estudamos, nas quais numerosas formas revelam-se 
apropriadas facilmente a transformar-se em tiques de linguagem pa
ra certos enunciadores, esses tiques - não "dominados" pelo enun
ciador- não são por isso "desmotivados" e redutíveis a uma "fun
ção" de pontuação, de estruturação em que sua diferença seria apa-

Através da forma de modalidade autonímica "tique", manifesta-gada. 

se, ao contrário, de maneira lancinante- no(s) parâmetro(s) de não
coincidência e no tipo de negociação com essa não-coincidência 
que aí são ditos - a relação profunda e singular do enunciador com 

o fato da enunciação. Desse modo, um tique como digamos, que, por sua forma lin-
gUística faz, de maneira repetitiva, surgir explicitamente a dimensão 
interlocutiva da não-coincidência, não é redutível, em minha opi
nião - em nome de seu caráter "automático" comum, nem mesmo 
em nome de uma eventual interpretação comum como ato de "pre
caução", "atenuação", colocando-se em estratégias de "condução da 
face" ... -, a tiques que marcam repetitivamente um dizer da emer
gência explícita de outros parãrnetros de não-coincidência: tiques 
que dependem do "não-pertencimento" das palavras- como se diz, 
por exemplo- ou do afastamento palavralcoisa- por assim dizer, 
se se pode dizer. É disso, não mais que do conjunto das formas
tiques, que dependem do encontro pelo enunciador de um tipo dado 
de não-coincidência, não deve ser apagada a diversidade pertinente 
das formas sob as quais se acha repetitivamente gerenciado esse en
contro- assim, no âmbito da não-coincidência interlocutiva, diga
mos em relação a outros tiques correntes que são se você quiser, ou 

se você entende o que quero dizer, por exemplo. 
Isso consiste na abordagem dos fatos (meta)enunciativos, em 

insistir no peso de formas lingüísticas, da materialidade das pala
vras sem fazê-las recair de repente, por mais pertinentes que elas 
pudessem ser, nas categorias do interacionismo conversacional e de 
suas estratégias estabelecidas em termos sociopsicológicos. 
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3.1.1.2 X, passe-me ... ou a injunção ao você de admitir as palavras 
ditas pelo eu 

Outra figura de prevenção de uma recusa de co-enunciação, não 
mais a que exige do outro que ele se funda ao um no "nós" de uma 
produção comum em que as palavras do outro se tornariam "as 
suas", mas a que requer somente do outro, mantendo os dois inter
locutores em lugares distintos, que ele queira receber, isto é, não 
recusar as palavras que o um lhe dirige. 

Os três componentes dessa forma são de ordem pessoal: o par 
você/eu, e de ordem modal, em dois níveis: de um lado, o do ato 
consumado, uma injunção realizada, por ordem decrescente de fre
qüência, através do imperativo, subjuntivo (que alguém me pas
se ... *) e futuro (você me passará), e de outro lado, o do ato descrito, 
dependendo do campo da autorização, com os verbos passar, per
mitir, perdoar, principalmente, mas também com as expressões: 
não franza as sobrancelhas, não grite, etc., ou ainda: 

(15) Na pista um incidente, Béru [ ... ] cai. [ ... ] A baderna inter
rompe-se. O Gordo flumina (escrevo flumina, trate de ob
ter um meio de não me corrigir na revisão!) (San Antonio, 
Tarte à la creme story, p. 66). 

(A essas formas de pedido de permissão-perdão pelas palavras 
do eu pode-se acrescentar a forma sintética corrente do X, perdão 
Y). 

3.1.1.3 X, se você quiser ... ou a suspensão do dizer do um ao que
rer do outro 

Aqui, há estratégia radical de prevenção da recusa de um X 
enunciado: é a própria realidade da enunciação do elemento X que 
é dada como presa ao querer do outro: o dizer de X é apenas uma 
potencialidade de dizer, enquanto ele não "tomou corpo" no querer 
do outro, condição de sua efetuação. 

* N.T: Na língua portuguesa, on pode ser expresso pela forma de indeterminação do 
sujeito se, pela expressão a gente ou pelo pronome indefinido alguém, 
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Aproximadas de estruturas de diálogo, as formas X, se quiseres 
parecem dirigidas por A a B, como antecipando, para atenuá-las, as 
reações de B do tipo se quiseres, ou por que tu queres que ... "X"? 
(cf. Milner, J. e J. C., 1975), nas quais B, recusando associar-se às 
palavras de A, as devolve como dependentes do querer de A, distin
to do seu próprio. Aí onde essas respostas, em um diálogo, levan
tam dois quereres distintos, o se quiseres reflexivo evita o risco de 
não-coincidência entre dois quereres, subordinando o dizer do um à 
única lei do querer do outro. 

Manobra de apagamento do um, que se entrega ao querer do 
outro, renunciando ao seu próprio, quanto à efetividade de sua 
enunciação ou de um elemento X, mas manobra de captação desse 
querer do outro, na medida em que, dado como condição de sus
pensão do dizer, o querer do outro é ao mesmo tempo dado, tacita
mente, como adquirido na procura normal do dizer de A, encadean
do em X. 

Assim, através de nuanças que não são possíveis de detalhar 
aqui (indo na direção de se você quiser mesmo ou, inversamente, de 
se você faz questão, ou ainda em como você quiser, deixando à es
colha do você a tarefa de atualizar uma das potencialidades do dizer 
propostas pelo enunciador), o se você quiser, forma congelada, não 
é por isso, a nosso ver, forma "desmotivada" da precaução, mas 
modo bem específico da reserva como suspensão do dizer de si ao 
desejo do outro que, repetitivamente empregado, torna-se signo per
tinente da maneira pela qual, em uma situação interlocutiva parti
cular ou de modo permanente para um enunciador, se processa a 
relação com o outro - e ao seu "distanciamento" - na palavra. 
Dessa forma, por exemplo, (16), em que o se tu quiseres aparece 
como a contrapartida metaenunciativa da crítica que A dirige a B, e 
(17), na qual aquilo que é um tique do locutor A é aqui ativado ao 
dirigir-se a um B mais competente do que ele: 

(16) Não, escuta, o que, o que eu penso, não sei, talvez, fosse 
preferível, talvez não fazer um verdadeiro projeto I acaba
do, se quiseres, antes proposições, mesmo um pouco va
gas, se quiseres, até mesmo se tivesses refletido muito 
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(17) 

3.1.2 

mais antes, há momentos em que isso vai mal, se quiseres. 
(Conversa particular, 12.10.1985). 
Não era verdadeiramente I falho, se quiseres, era um pou
co, ... faltava unidade, se quiseres, cada peça era até bem 
feita executada antes, mas tinha um jeito finalmente um 
pouco I mal-acabado, se quiseres. (Conversa particular, 

8.2.1986). 

Prevenir um risco de não-transmissão "do" sentido 

O interlocutor não é somente este outro que pode recusar-se a 
co-enunciar um termo, é também aquele em que o enunciador pode 
encontrar a alteridade enquanto intérprete das palavras que lhe são 
dirigidas; a não-coincidência interlocutiva é aqui a do não-um no 
nível do sentido, entre o que o um "quer dizer" dizendo X e o que o 

outro compreende recebendo X. 
O risco contra o qual se previne o enunciador nesse tipo de glo-

sas é o da ruptura de transmissão, se o outro não compreende 
"absolutamente nada" e, mais freqüentemente, o da distorção de 

- d " t t , uma transmissão incerta, se o outro nao compreen e exa amen e 
o que o um "quer dizer". Encontramos aqui, pondo em cena o outro 
como intérprete, as duas estratégias encontradas acima: uma senha 
de interpretação dirigida ao outro ( 1.2.1) e uma suspensão da 
enunciação na realização da coincidência dos sentidos "desejados" 

e "aceitos" (1.2.2). 

3.1.2.1 x, compreenda, ou a instrução de "boa interpretação" 

Colocando explicitamente o outro em cena (contrariamente a 
glosas como X, no sentido de ... ; o que significa, etc.), essas formas 
injuntivas que combinam elemento modal (imperativo, subjuntivo, 
infinitivo e futuro) e elemento pessoal (você, alguém, mais rara
mente nós) visam a fixar "o" sentido que o enunciador reconhece 
ou atribui a suas palavras. Essa balizagem interpretativa ou, se qui
sermos, esse trabalho de "cão de guarda" do enunciador em torno 
do sentido de suas palavras, assume três formas: 
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(a) instruções de tradução do tipo: X, traduza, compreenda Y .. 
(18) Haverá uma I ligação fixa, traduza um túnel, entre a Fran

ça e a Inglatena. 
(19) [ ... ]estragar o objeto amado (compreender a montanha). 
(20) _[ ... ] seletivo. [ ... ] Por seletivo entenda artigo de luxo. 

(b) indicações especificadoras do tipo: X, tome a palavra no senti
do ... 
(21) E de três vitórias para a equipe da França, [ ... ] na França o 

futebol se tornará totalmente governado pelo meio (não 
veja aí outro sentido senão o técnico) (Libération, 
21.6.84, p. 20) 

(22) Sua liberdade não vem de Deus, nem da Razão, mas do 
jogo (tome a palavra em todas as suas acepções) que lhe 
fornece a ordem simbólica, sem a qual ele não falaria e 
não seria um homem. (R. Barthes, Préface à Flahault) 

(23) Pois do próprio fato da inedutibilidade do fantasma* no 
discurso, este confirma-se [ ... ] 

(c) senhas de recepção atenta: X, note bem a palavra 
(24) Pois ?em, certamente transpus um tom e meio para baixo. 

[ ... ] E verdade que enfraqueci os agudos. [ ... ] mas tenho 
um bom motivo: meu registro vocal não corresponde ao 
tom original. Que pena! Que pena, neste caso, porque a 
operação (veja como falo) exclui o clarinete. (J. Rousse
au-Dujardin, Prefácio ao texto Th. Reik,_Écrits sur la mu
sique, 1984, p. 8). 

(25) [ ... ] é mesmo verdade que o cuidado de "formalização" 
(observe as aspas) perpassa nossa equipe [ ... ] (Relatório 
de pesquisas, 1985, p. 25). 

(26) [ ... ] A situação passada só sendo vivida no presente, sem 
que o sujeito o saiba, na medida em que a dimensão histó
rica é por ele desconhecida - eu não disse inconsciente 
você o notará. (J. Lacan, Séminaire, Livre I, p. 127). ' 

Para a acepção do termo "fantasma", reportar-se ao capítulo "Du fantasme et du 
verbe". (L. Irigaray, Parler n'est jamais neutre, 1985). 
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(27) Não resta dúvida de que o gênio administrativo - que se 
note bem que essa expressão é das mais lisonjeiras - deve 
mostrar muita prudência, muita sutileza. (G. Duhamel, 
Chronique des saisons ameres, p. 68). 

3.1.2.2 X, (se) você percebe o que quero dizer, ou a transmissão do 
não-dito, afirmada ou dada como condição do dizer 

Essas duas formas congeladas - a da afirmação, com nuanças 
eventualmente imperativas e interrogativas ("perceba" ... ) e aquela, 
mais freqüente, da condição estabelecida na efetividade do dizer de 
X ("não digo realmente X, senão se você percebe o que quero dizer 
com isso") - surgem como formas explícitas da implicitação, de
signando subentendido, eufemização de um dito oculto em relação 
ao querer dizer, situando a (não-)coincidência interlocuti v a quanto 
ao sentido no nível do não-dito do um a ser reconstruído pelo outro. 

Além das manobras retóricas que consistem de fato em enfati
zar, sob a figura de sua ausência, a palavra adequada, presente no 
espírito do falante, colado, afastado, com relação - aparente - a 

qualquer conveniência: 

(28) Você não acredita que ela e ele, hein? ... enfim, você per
cebe o que quero dizer. (Exbrayat, Pour ses beaux yeux, p. 

107). 
(29) [ ... ] É um serviço de tipo I musculoso que eles têm, se vo-

cê percebe o que quero dizer. (Conversa oral em um trem, 

maio de 1983). 
(30) [ ... ] não é verdadeiramente brilhante de inteligência, se 

percebes o que quero dizer. (Conversa particular, 

17.4.84). 

é, sem que se trate de fazer passar uma fronteira nítida entre os dois 
funcionamentos, para o próprio sujeito que esse tipo de glosa pode 
vir a designar e preencher um distanciamento interno entre seu que
rer dizer e seu dito: o não-dito correspondendo, então, não ao "tu", 
mas a um querer dizer não concluído em um dito sentido como 
aproximativo, insuficiente ... E o que faz o se você percebe o que 
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quero dizer é colocar no outro - que "percebe" - a realização desse 
querer dizer deixado "suspenso" pelo dito. 

(31) Ela foi, digamos assim, desmoralizada, se você percebe o 
que quero dizer, isso lhe durou muito tempo para ela, até 
mesmo ainda ela é às vezes... como dizer... mal
humorada, sabe. (Conversa, fevereiro de 1985) 

(32) Eu quereria que ela estudasse, não digo muito estudo, mas 
que tivesse uma pequena bagagem cultural, você percebe 
o que quero dizer. (Conversa, 17.3.84) 

Com relação a outras glosas que empregam também eufemismo 
(X, é dizer pouco, parafalar honestamente, ... ) ou não conclusão (X, 
enfim, esta não é a palavra, ... ) esse tipo de forma-tique, para certos 
enunciadores, testemunha uma posição específica do enunciador em 
sua relação conjunta com o outro interlocutor e com seu próprio 
sentido: a de uma palavra incerta em relação a ela mesma, buscando 
encontrar em uma coincidência com o outro, "restituidor" do não
dito, o "UM" cuja falta ela sente nela mesma. 

3.2 Constatar a não-coincidência - fazer funcionar o dois 

É de maneira ainda mais esquemática que, por falta de espaço, 
evocaremos esse segundo tipo de gestão, muito importante pela fre
qüência das formas de que dependem, a riqueza das estratégias retó
ricas às quais dão lugar, e os gêneros discursivas como a polémica, 
a vulgarização científica, entre outros, dos quais elas surgem como 
um traço característico. 

Não é, como acima, o você em sua atividade de recepção -
"perdoando, querendo, compreendendo, percebendo, etc. o que diz 
o enunciador" - que é representado, mas o próprio você, portador 
de um certo discurso, isto é, de uma rede de maneiras de dizer não 
idêntica à do enunciador. \ 

A representação da não-coincidência entre "minhas ralavras" e 
"as suas" inscreve-se em duas configurações inversas. } 
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3.2.1 As palavras que eu digo são as minhas, não as suas 

Aqui, é do ponto de vista do outro que o enunciador se coloca, 
marcando como não óbvias, para este, palavras que, dirigindo-se a 
um alter-ego, ele teria utilizado de maneira transparente: são as 
formas do tipo X, como você não diz !não diria (ou: eu sei que você 
não gosta da palavra); X, como nós dizemos com um nós exclusi
vo, as junções de maneiras de dizer em X, você diz /diria Y que ca
racterizam diferencialmente X como "não sua". 

3.2.2 As palavras que eu digo são as suas, não as minhas 

Neste caso, é para ele próprio que o enunciador marca como 
não óbvias palavras que, dirigindo-se a um alter-ego, ele não teria 
enunciado. O recurso às palavras do outro, assinalado em formas 
passíveis de retorno em X como você diz, efetua-se em dois âmbi
tos. 

No primeiro, o da alternância de palavra, o empréstimo indica
do por formas de valor de X como você acaba de dizer constitui -
qualquer que seja a nuança, eco mimético no retorno polêmico - a 
retomada de um termo enunciado anteriormente pelo outro no fio 
desse discurso mantido a dois. Essa encenação de um dialogismo 
interlocutivo imediato marca, ao mesmo tempo, através de X dito 
pelo um depois pelo outro, a continuidade de um mesmo fio e a di
ferenciação através do eu digo X como tu dizes. Seu modo de pre
sença nos diálogos, diversificado quanto à tonalidade da retomada, 
mas, principalmente, desigual de maneira surpreendente no plano 
quantitativo, surge como um traço pertinente de tipologização de 
conversação. 

No segundo, é no espaço exterior ao fio do discurso, do já-dito 
pelo outro, em outro local, que é feito o empréstimo, assinalado por 
formas de valor de X, como eu sei que você diz/que você disse. O 
"eu o conheço bem" que está nessas glosas de dialogismo interdis
cursivo, presta-se tanto à conivência cúmplice, quanto à adaptação 
pedagógica ou mesmo paternalista, quanto ao combate "aproxima
do" com o outro, isto é, com as palavras que lhe são próprias. 
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4. Nos discursos, devemos salientar o conjunto das formas que, 
reflexivamente, designam pontos de não-coincidência interlocutiva 
e esboçam modos diversificados de "colocação" da enunciação na 
relação interlocutiva - modos singulares de um sujeito, modos re
grados de um gênero (o discurso "da ciência" e o da vulgarização, 
ou o "falso debate" midiático, justapondo, de fato, intervenções 
pouco ligadas (cf. por exemplo: Authier, 1982 e 1985). 

A dupla abordagem, quantitativa - na qual se situa o discurso 
entre os dois extremos dos que jamais cedem lugar neles mesmos à 
representação da não-coincidência interlocutiva, e os que são inva
didos por ela até a saturação? - e a qualitativa - quais são os tipos 
de tratamentos de pontos de não-um interlocutivos aos quais ele re
corre: conjurar ou fazer funcionar esse não-um? E nesses tipos, as 
formas precisas que ele privilegia? - dessas formas pelas quais o 
enunciador dá explicitamente uma imagem do jogo interlocutivo é 
esclarecedora, a meu ver, já que, por um lado, recusando as facili
dades de uma "desmotivação" que leva a diversidade das formas ao 
estatuto de variantes que realizam estratégias interativas repertoria
das, parte-se da materialidade lingüística das formas irredutíveis 
umas às outras (digamos, em vez de se você quiser, por exemplo, 
mesmo se as duas se relacionam com "precaução"), e manifestando 
inscrições diferentes no distanciamento interlocutivo que elas de
signam, e, por outro lado, que se apreende, nos discursos, essas glo
sas metaenunciativas (além do estatuto que este lhes dá: o de res
postas funcionais a fatos pontuais de não-coincidência interlocuti
va) como as formas de compromisso- reconhecimento/desconheci
mento - as quais, segundo equilíbrios diversos, qualquer enuncia
ção realiza obrigatoriamente com o não-um que, sendo ela sua "co
enunciação", a perpassa constitutivamente. 

Tradução de Maria Regina Borges-Osório e Elsa Nietsche Ortiz 
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3 

A auto-representação opacificante do 
dizer em certas formas de "duplicação"* 

-----------·------------

1 

É no âmbito de uma descrição global dos fatos relacionados à 
modalidade autonímica1 que encontramos certas formas de refor
mulação metaenunciativa de dois elementos, X e Y, de uma cadeia, 
por isto é, ou seja, quer dizer ... , por ou, ou melhor, ... , através de 
simples justaposição X, Y; X(Y); X- Y. 

É nesta perspectiva que se situam- em capítulo "destacado" de 
um conjunto- as observações que se seguem, em uma perspectiva 
limitada, relativamente aos fatos de reformulação em relação a des
crições, como a de E. Gülich e Th. Kotschi (1983, 1985), ou uma 
teorização de conjunto do fato parafrástico, como a de C. Fuchs 
(1982).2 

Por modalidade autonímica, termo e noção derivados da "cono
tação autonímica" tal como foi definida por J. Rey-Debove (1978), 

L'auto-représentation opacifiante du dire dans certaines formes de "couplage", DR
LAV 36-37, 1987, p. 55-103. 

1 No âmbito de uma tese de estado, em fase final, apresentada em Paris 8, dedicada às 
"Formas sintáticas e discursivas da presença do 'outro' no discurso". 
Redigido em 1986, no âmbito deste trabalho (cf. nota acima), o "capítulo" apresen
tado aqui não leva em conta o conjunto dos estudos dedicados à reformulação pu
blicado na Langue Française 73 (fevereiro de 1987), estudos que dão um lugar am
plo à questão da antonímia, e com os quais tenho numerosos pontos em comum, 
particularmente nos artigos de M. Muret, B. Cartier-Bresson e de I. Tamba, que tra
tam respectivamente de isto é e de ou. 
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designamos um modo do dizer pelo qual a enunciação de um ele
mento X qualquer de uma cadeia é duplicado por- isto é, comporta 
-sua própria representação, reflexiva portanto, e opacificante. 

Daí se distinguem, portanto: 

1. as predicações metalingüísticas diversas, que têm como objeto 
palavras, mas de maneira não-reflexiva, palavras remetidas à 
língua, ou a um ato de enunciação distinto daquele que se está 
fazendo, hic et nunc; 

2. as formas que têm como objeto, de maneira reflexiva, a enun
ciação que está sendo feita, mas tomando esta no nível de seu 
conteúdo, isto é, de maneira transparente, sem o bloqueio de 
sinonímia que implica a tomada conjunta de significante. 

Assim, 

(1) Eu disse que ele não era nada caridoso 

não é nem reflexivo, nem opacificante; 

(2) A palavra "caridade" vem do latim 
Eu disse: "que falta de caridade!" 

A palavra "caridade" que ele pronunciou era inconveniente, in
dicam, pela antonímia, que as palavras em questão são tomadas de 
forma não transparente, mas esses enunciados não são reflexivos, e 
em 

(3) Ele está descontente, se você quer saber de tudo 

a circunstancial é reflexiva, mas não é opacificante. 

Em relação à enunciação que chamaremos "padrão" de um 
elemento X, a modalização autonímica acrescenta à primeira, sob 
formas muito diversas, uma auto-representação relacionável a eu 
digo X' ... , ou a(s) palavra(s) X' que eu digo ... , formas nas quais X' 
marca o signo autonímico, referindo-se ao elemento X enunciado, 
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significado e significante. Com essa modalização, está localmente 
suspensa num elemento X do dizer - o "evidente" associado à 
enunciação transparente "normal" - a opacificação que constitui X, 
pelo contrário, em "maneira de dizer" particular, "questionável", re
lativa. 

As formas pelas quais se realiza essa representação metaenun
ciativa, que constitui um ponto do dizer em maneira de dizer, são 
extremamente variadas - formas sintagmáticas, sinais entonativos 
ou tipográficos, configurações discursivas - e, unívocas ou não, 
tanto no plano da reflexividade como no da opacificação. Assim, 
em 

( 4) Faltou caridade, eu disse intencionalmente/caridade, nessa 
questão.3 

a incisa depende univocamente da modalização autonímica do dizer 
de "caridade", onde em (5) 

(5) A guena é uma das mais antigas e mais eficazes formas de 
desrecalque. O ódio sai de nós, atravessa a fronteira e se 
abate sobre o inimigo, cujo sangue impuro vai recobrir nos
sos campos uma vez mais.* ( Cosmopolitan, outubro de 
1985). 

sem sinal entonativo, é puramente de uma conivência discursiva 
que uma interpretação tanto reflexiva quanto opacificante, do tipo 
"eu digo estas palavras para retomar as palavras guerreiras de nosso 
hino nacional" pode relacionar. 

Entre essas formas, as estruturas de "duplicação" de duas for
mulações constituem um conjunto particular, na medida em que, 
por oposição a caracterizações positivas de um elemento X (X, para 
falar familiarmente; X, termo inadequado,· X eu tomo emprestada a 

3 A barra oblíqua diante de um termo é urna notação sumária para o conjunto dos fe
nômenos entonativos - pausa, golpe de glote, acento enfático, etc. diversamente 
combinados- correspondendo aos sinais tipográficos (aspas, itálico) da autonírnia e 
da modalidade autonírnica. 

' N.T.: O trecho "um sangue impuro inunda nossos campos" remete à Marselhesa 
("un sang irnpur abreuve nos sillons"). 
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palavra de I ... ) constituindo-o em "maneira de dizer", é o jogo dife
rencial de dois elementos associados que é passível de constituí-los 
em maneiras de dizer, relativizadas, cada uma pela co-presença da 
outra. 

Nesse conjunto muito vasto de formas, não falaremos aqui das 
formas - que estudamos em outro lugar -, que se referem univoca
mente à modalização autonímica do dizer de X, pelo fato de que 
elas articulam, segundo formas sintático-semânticas regradas, um 
elemento X de estatuto-padrão e um elemento Y' de estatuto ine
quivocadamente autonímico: é assim o caso, correspondente a di
versos movimentos do discurso, explicação, oposição entre discur-
sos, retificação, ... , para frases em incisas ( ... X, I diz Y' ... ; ... X, seria 
melhor dizer Y' ... ; ... X, eu ia dizer Y' ... ; ... X, eu quero dizer Y' ... ; 
... X, traduza Y' ... ; ... ), aposições ( ... X, aquilo que I chama de Y', ... ; 
X, palavra que significa Y'), relativas explicativas ( ... X, que I cha
ma de Y' ... ), contrariamente às restritivas que não constituem for
mas de "reformulação", circunstanciais ( ... X, para não dizer Y', ... ; 
... X, como se diz Y' ... ). 

Em relação a essas formas de reformulações nas quais 

1. a relação estabelecida entre X e Y é explícita e univocamente 
de ordem metaenunciativa; 

2. o segundo termo da relação tem, de forma autônoma e unívoca, 
um estatuto autônimo Y', 

as estruturas de duplicação que nos ocupam aqui são desprovidas 
ou de uma dessas propriedades, ou das duas. 

Em umas, do tipo isto é, a relação entre os dois termos é, em 
nossa opinião - explicitamente, e sempre, metaenunciativa, mas a 
opacificação dos elementos duplicados requer condições suplemen
tares diversas. 

Em outras, do tipo X ou Y; X, Y, não é apenas a o pacificação dos 
elementos duplicados, mas já o estatuto metaenunciativo da relação 
de coordenação ou de justaposição que depende de outros fatores. 

Deve ser traçada, no campo dessas formas de duplicação, uma 
fronteira, discreta ou não, conforme o caso, entre aquilo que diz 
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respeito à duplicação de elementos transparentes, sem blocagem de 
sinonímia, e aquilo que diz respeito à reformulação de "maneiras de 
dizer", própria da modalização autonímica, que as observações que 
se seguem visam. 

2 REFORMULAÇÕES DO TIPO X, ISTO É, Y 

Comportando sempre, a nosso ver, cf. abaixo, "um marcador de 
reformulação" -termo de Gülich-Kotschi (1983, 1985)- unívoco, 
o predicado de equivalência entre dois elementos do dizer X e Y 
que essas formas constituem pode estabelecer-se em planos diver
sos - da argumentação, da referência, da sinonímia - nos quais en
tram em jogo ou não a opacificação dos elementos X e Y, ou seja, 
sua interpretação como palavras X' e Y' e, portanto, no que se refe
re ao meu objeto, pertencer ou não ao campo da modalidade auto
nímica. 

Comparemos assim: 

(10) Ele estava faminto {? qu~ significa} que teve de parar 
IStO e 

(11) Ele estava faminto{? qu: significa }que estava esfomeado. 
Isto e 

Vê-se que, sem nenhuma marca formal distintiva, o predicado 
de identificação é estabelecido em dois níveis diferentes. Em (10), 
associado à predicação de dois fatos: 

(10') X= ele estava faminto 
Y = ele teve de parar 

remete a uma relação causal subjacente entre esses dois fatos: 

(10") o fato X (ele estava faminto) acarretou o fato Y (ele teve 
de parar). 
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Neste caso, a duplicação de ordem argumentativa opera entre 
dois elementos X e Y, apreendidos de forma transparente, sem blo
queio de sinonímia, e, assim, se está fora do campo da modalidade 
autonímica. 

Em contrapartida, em (11), associado à predicação de um fato: 

(11 ') X= ele estava faminto ... 

o predicado de identificação remete a uma relação de sinonímia en
tre duas maneiras de dizer- aquela utilizada em X e uma outra, da
da como tradução em Y -, relação feita entre as palavras e não entre 
fatos: 

( 11 ") as palavras X' (ele estava faminto) são sinônimas das pa
lavras Y' (ele estava esfomeado). 

Neste caso, (11), a estrutura de duplicação constitui os dois 
elementos X e Y, não marcados por eles mesmos, em "maneira de 
dizer", e se inscreve, portanto, no campo da modalidade autonímica. 

Vê-se que, sob o predicado explícito de equivalência do dizer 
de X e do dizer de Y, é o jogo subjacente das relações semânticas 
feitas interpretativamente entre os dois termos X e Y - no sentido 
de termo de uma equação - da reformulação que desencadeará ou 
não uma modalidade autonímica, questionando os termos X' e Y', 
desta vez, no sentido de "palavras". 

2.1 Fatos de sintaxe 

Nem todas as construções se prestam às duas interpretações, 
transparente vs. opacificante. Certas realizações sintáticas dessas 
estruturas de reformulação excluem o estabelecimento do predicado 
de identificação no nível dos elementos transparentes X e Y: assim, 
elas constituem formas unívocas de modalidade autonímica. 

Os fatores pertinentes têm relação, por um lado, com o estatuto 
morfossintático do constituinte Y, e, por outro, com o ponto de in-
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serção - em uma fronteira de constituinte ou não - da seqüência re
formulador + Y na frase. 

2.1.1 Assim, pode-se encontrar (12) e (13), respectivamente in
terpretáveis como (11) e (10): 

(12) Em 1630, houve um maremoto, 

{
? qu~ significa}uma ressaca. 
lStO e 

(13) Em 1630, houve um maremoto, 

{
? qu~ significa}uma ~at~strofe , 
1sto e econom1ca para o pms. 

Em contrapartida, a supressão do determinante do sintagma 
nominal Y só é possível em (12') e não em (13'), e constitui, por
tanto, uma marca de modalidade autonímica sobre X, colocado em 
relação de equivalência, como palavra X' com a palavra Y': 

(12') Em 1630, houve um maremoto, 

{
? qu~ significal._ressaca. 
lStO e f 

(13') *Em 1630, houve um maremoto, 

{
? qu~ significãL_ catástrofe, econômica 
1sto e J para o pa1s. 

A mesma análise pode ser feita para (14) e (15) 

(14) O clarinetista fez questão de tocar em intervalos de quin
ta, isto é, de desafinar. 

(15) O clarinetista fez questão de tocar em intervalos de quin
ta, isto é, de obrigar todo mundo a retomar a passagem. 

por oposição a (14') indicando univocamente a modalidade autoní
mica pelo fato de que (15') é impossível: 
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(14') O clarinetista fez questão de tocar em intervalos de quin
ta, isto é, desafinar. 

(15') * O clarinetista fez questão de tocar em intervalos de 
quinta, isto é, obrigar todo mundo a retomar a passagem. 

Pode-se aproximar a impossibilidade de (13') e (15') das regras 
que regem os apagamentos nas coordenações, por exemplo. Assim, 
(13) e (13') são paralelos a: 

( 16) Ele quer um violino, 

{ 
portant.o, um instrumento de cordas} 
e um p1ano 

(16') *Ele quer um violino, 

{po~tanto, instrumento de cordas} 
e p1ano 

e (15)- (15'), são paralelos a: 

(17) Ele fez questão de chegar sem barulho, e de gritar. 

(17') *Ele fez questão de chegar sem barulho e gritar. 

Essas restrições às formas WX isto é Y em (13)- (13'), (15)
(15'), como às formas WX e Y em (16)- (16'), (17)- (17'), rela
cionam-se à determinação do que pode ser "posto em fator comum" 
(W) num enunciado, quando da reformulação entre dois elementos 
parcialmente idênticos. 

Em (12') e (14'), a reformulação WX isto é Y refere-se a uma 
construção completamente diferente; aqui não há compartilhamento 
do elemento semelhante (W) a duas predicações paralelas e de 
mesmo nível, WX e WY; há ruptura de construção e "enxerto" a par
tir de um elemento X, parte de uma predicação WX, de uma predi
cação não paralela, situada num outro nível, que diz respeito a esse 
objeto que é a palavra X produzida concretamente na cadeia, e que 
apresenta, na construção do segundo termo da reformulação, a sin
taxe própria aos autonímicos das frases metalingüísticas do tipo: 
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(a palavra) X' 

maremoto 
tocar em intervalos de quinta 

Da mesma forma,, em 

quer dizer 

"" 
"" 

Y' 

ressaca 
desafinar 

(18) O clarinetista tocava em intervalos de quinta o que 
significa que ele desafinava. 

(19) O clarinetista tocava em intervalos de quinta o que signi
fica que ele obrigava a retomar a passagem. 

é, no nível da interpretação semântica, sem marca sintática, que a 
reformulação será associada em (18) a duas maneiras de dizer, téc
nica vs. familiar, e em (19) a dois fatos em relação de implicação, 
enquanto o apagamento das marcas do tempo e da pessoa no verbo 
de Y só é possível em (18') e não em (19') e, portanto, faz de (18') 
uma construção própria à modalidade autonímica: 

(18') O clarinetista tocava em intervalos de quinta, o que sig
nifica desafinar. 

(19') *O clarinetista tocava em intervalos de quinta, o que 
significa obrigar a retomar a passagem. 

Se (18') é possível, é porque a predicação de identidade não é 
estabelecida com a predicação o clarinetista tocava em intervalos 
de quinta, mas com o próprio lexema tocar em intervalos de quinta, 
ele próprio extraído, se quisermos, da predicação em que ele figura. 

2.1.2 No que se refere ao ponto de inserção da seqüência re
formulador + Y, ele é, para as reformulações de tipo "argumentati
vo" entre elementos transparentes, restrito pela estrutura em consti
tuintes principais, contrariamente às reformulações opacificantes 
por um sinônimo: portanto, as construções proibidas para as primei
ras são formas que se relacionam univocamente com as segundas; 
assim, a reformulação de um substantivo no interior do sintagma 
nominal do qual ele é o núcleo: 
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(20) ... produz-se um maremoto, isto é, uma ressaca terrível 
que destrói a costa. 

(21) * ... produz-se um maremoto, isto é, uma catástrofe eco
nômica terrível que destrói a costa. 

Da mesma forma, a reformulação de um verbo é inserível no in
terior de um sintagma predicativo, se o verbo for reformulado como 
lexema, independentemente da predicação da qual ele participa, en
quanto uma reformulação argumentativa, por exemplo, não pode 
separar o verbo de suas modalidades predicativas; assim, (22) e 
(23) são igualmente possíveis e interpretáveis respectivamente co
mo remetendo a uma tradução (com modalidade autonímica) e a 
uma relação de implicação (sem modalidade autonímica): 

(22) Quando a planta ainda não vegeta, isto é, não está ainda 
em vegetação. 

(23) Quando a planta ainda não vegeta, isto é, é facilmente 
transplantável. 

mas (23') é impossível, fazendo por isso de (22') uma construção 
unívoca de modalidade autonímica: 

(22') Quando a planta não vegeta- isto é, está em vegetação
ainda não ... 

(23') *Quando a planta não vegeta- isto é, é facilmente trans
plantável - ainda não ... 

Esses elementos, fragmentários, requereriam sistematização; do 
modo como estão, indicam, no entanto, a inscrição obrigatória da 
seqüência reformulador + Y, estabelecendo a equivalência de dois 
dizeres interpretados de maneira transparente, nos âmbitos sintáti
co-semânticos gerais, os da coordenação, por exemplo; pelo contrá
rio, a predicação de equivalência que remete a uma relação de sino
nímia entre as expressões X' e Y' pode ou inscrever-se nesses 
mesmos âmbitos - e distinguir os dois casos depende então da in
terpretação -, ou realizar-se em formas sintáticas que lhe são pró
prias, tanto pelo ponto de inserção da seqüência de reformulação 
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(contíguo ao fragmento X, independentemente da estrutura à qual 
ele pertence como constituinte), quanto pelo estatuto de Y (que 
apresenta a liberdade de combinatória própria ao autonímico Y'). 

Observação: Notemos, sem fornecer uma explicação nem 
mesmo u~a descrição, que certos casos de ruptura sintática, possí
veis com as formas da 'aposição metalingüística em o que ... , não o 
são com os grupos invariáveis, isto é, dito de outro modo, mais res
tritos quanto à forma de Y; assim, sua presença, talvez duvidosa em 
(12'), está excluída em (18'). 

2.2 No que diz respeito ao conjunto dos casos acima (cf. (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (18), (19), (22), (23)), em que a forma 
sintática não impõe uma interpretação em modalidade autonímica 
do predicado de identificação dos dizeres, a inclusão ou não dessas 
estruturas de reformulação no campo da modalidade autonímica 
depende, como vimos, da interpretação, interpretação de que de
vemos precisar aquilo de que ela trata e o estatuto das distinções 
que opera. 

2.2.1 Os exemplos dados acima repartem-se de maneira nítida: 
em caso de sinonímia de palavras "na língua" por um lado e, por 
outro, de implicação entre fatos em geral ou numa situação parti
cular. Essa oposição, útil para levantar o problema da interpretação 
dessas formas, é enganadora, se a examinarmos bem. 

Em particular, não seguimos J. Rey-Debove (1978, p. 50-51), 
quando ela remete os seguintes enunciados 

(24) você votou nele ou seja você aceita sua política 

(glosado em "portanto você aceita sua política"), e 

(25) A joaninha, ou seja, a coccinela, é comum em nossas re
giões ... 

a dois elementos, ou seja, distintos: o primeiro, "desmotivado", (em 
relação ao verbo dizer) que "assimila geralmente coisas diferentes 
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em que o dizer se apaga" (destacado por mim); o segundo, "dife
renciador metalingüístico", que trabalha no campo da sinonímia, 
"advertindo que esses dois dizeres diferentes que o discurso mostra 
designam uma só e mesma coisa[ .. .]" (p. 51). 

O caráter cristalizado de dito de outro modo ou isto é não é dis
cutível, mas remeter a diferença entre (24) e (25) a duas locuções, 
doravante "homônimas", dentre as quais uma não teria mais relação 
com a representação do dizer, é o mesmo que tratar como um caso 
acidental particular o fato geral da dupla interpretação possível no 
conjunto das formas de reformulação, cristalizadas ou não, evoca
das acima. 

Dito de outro modo, afastamos a solução que consistiria em di
zer que os "reformuladores" são por si só unidades ambíguas, reco
brindo uma escolha binária nítida: 

11 marcador argumentativo sem representação do dizer, da mesma 
maneira que portanto, de fato, também, ... 
vs. 

11 marcador metalingüístico da sinonímia. 

Para nós, qualquer que seja a natureza da relação entre os ele
mentos X e Y - identidade, implicação, ... - e o nível em que ela se 
estabelece - lingüístico, referencial, pragmático -, os "reformulado
res" constituem uma forma explícita, não ambígua, de predicação 
metaenunciativa de equivalência entre dois dizeres, o de X e o de 
Y. 

Estamos, com isso, de acordo com a análise de C. Fuchs (1982:) 
que, além das diferenças de níveis em que se estabelecem as rela
ções de paráfrase, propõe uma "teoria unificada do funcionamento 
parafrástico" não "como propriedade intrínseca das expressões", 
mas como "atividade metalingüística" dos sujeitos falantes, estabe
lecendo relações de identificação entre seqüências, atividade da 
qual as estruturas explícitas de reformulação são uma "verbaliza
ção". 

Em (10) e (11), trata-se de uma única e mesma forma lingüísti
ca, que é uma forma de representação do dizer, operando uma 
identificação explícita de dois dizeres; e é em função da relação 
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subjacente, colocada implicitamente entre os elementos X e Y, que 
a representação do dizer será interpretada como opacificante ou 
não. 

O predicado explícito de identificação do dizer de Y ao dizer de 
X anteriormente enunciado na cadeia, supõe o jogo implícito de 
u~a difer~nça entre X e Y na falta do qual o predicado seria tauto
lógico; e é a natureza dessa diferença, isto é, da relação colocada in
terpretativamente "sob" o predicado de identificação que determina 
uma opacificação, obrigatória e estrita; ou possível e de grau variá
vel, ou ausente, sobre os elementos duplicados. 

Esta análise é incompatível em vários pontos com uma oposi
ção binária entre elementos reformulantes metalingüísticos e opaci
ficantes de um lado, como em (11), e, do outro, argumentativos e 
não metalingüísticos, como em (10). 

2.2.2 Os enunciados X reformulador Y, que associam elementos 
de significado idêntico, em língua, dependendo da sinonímia lexical 
ou da paráfrase lingüística, requerem absolutamente que seja consi
derada a única diferença que existe entre eles, seu significante, para 
que um predicado de identificação possa ser colocado sem tautolo
gia. 

Entretanto, os enunciados que associam elementos que remetem 
a referentes distintos (objetos, estados de fatos, ... ) não requerem es
sa consideração do significante para constituir uma "base de dife
rença", amplamente assegurada em outros lugares. Assim, para 

(26) X = ele estava faminto 

podem ser opostas as diversas reformulações em isto é Y a seguir: 

(26a) * isto é, que ele estava faminto 
(26b) isto é, que ele estava esfomeado 
(26c) isto é, que ele teve de parar 

ou para 

(27) X = uma nuvem de joaninhas 
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as reformulações em 

(27a) *isto é, uma nuvem de joaninhas 
(27b) isto é, uma nuvem de coccinelas 
(27c) isto é, uma calamidade para o jardim 

respectivamente impossíveis pela relação de identidade completa 
entre X e Y (a), opacificantes pela relação de sinonímia entre X e Y 
(b), transparentes pela relação de implicação entre X e Y (c). 

Partilhamos essa análise da ligação entre associação sintagmá
tica de dois sinônimos e autonímia com J. Rey-Debove (1978), 
mas, para nós, não existe, no caso (b), um marcador metalingüístico 
de sinonímia - e, portanto, de opacificação ("Ou seja, isto é são 
metalingüísticos na medida em que advertem que, para o sentido do 
enunciado, deve-se levar em conta signos relacionados, portanto, 
significantes" (p. 51), cf. também a passagem citada acima). 

Para nós, o marcador- o mesmo em (b) e em (c)- indica ape
nas a identificação dos dois dizeres, sem situar o nível dessa identi
ficação; e, assim, é a interpretação da relação entre X e Y como si
nônimos que desencadeará sobre eles, em (b ), uma modalidade au
tonímica. 

2.2.3 Inversamente, se em todos os casos em que, como em (c), 
a relação entre X e Y não é a de uma identidade de significado, nem 
a de uma identidade referencial, o predicado de identificação não 
acarreta nenhuma opacificação de X e Y, nem depende - tanto 
quanto em (b)- da representação do dizer. 

Assim, pode-se comparar essas estruturas de reformulação 
transparentes que estabelecem explicitamente que dizer X é dizer 
Ylé ter dito Y com diversas relações semântico-lógicas - excluindo 
a identidade - entre X e Y: é o que fazemos abaixo para salientar 
que essas relações são colocadas entre as "coisas" ou os conteúdos 
X e Y e não entre as palavras X' e Y'. Apesar disso, não se confun
dirão, porém, enunciados que explicitam relações do tipo X tem a 
propriedade de Y, ou X acarreta Y, X portanto Y, ... , coin enuncia
dos como X o que significa Y, que explicitam a identificação dos 
dizeres, mas não as relações subjacentes às quais essa identificação 
remete. 

118 Jacqueline Authier-Revuz 

De fato, nesses predicados de identificação do dizer de X e do 
dizer de Y, a relação entre X e Y não é especificada: deve ser cons
truída interpretativamente e, assim, não univocamente; mas, em 
compensação, ela tem a força de evidência dos elementos pressu
postos, não submetidos a discussão, sobre os quais são construídas 
as predicaÇões - aqui a predicação de identificação dos dois dize
res. Dito de outro modo, ao predicar a equivalência dos dois dize
res, o enunciador remete, apóia-se numa rede de relações implícitas 
que, por esta mesma via, ele leva a reconhecer como evidentes, 
contrariamente às formas que explicitariam essas mesmas relações. 

Sem analisá-las, na medida em que elas se encontram fora do 
campo da modalidade autonímica, notamos algumas das relações 
interpretáveis como subjacentes à estrutura de reformulação, ilus
trando os dois pontos que nos parecem importantes: é dessas rela
ções construídas interpretativamente que a predicação de identifica
ção dos dizeres recebe seu nível "transparente", não requerendo a 
consideração das próprias palavras; e, paralelamente, é por não se
rem predicadas, mas necessariamente construídas como subjacentes 
à predicação sobre o dizer, que essas relações se encontram impos
tas como indiscutíveis na argumentação, na narração ... 

Essas diversas relações colocadas interpretativamente como 
subjacentes às reformulações não devem ser consideradas como 
correspondendo a uma divisão com fronteiras distintas. 

2.2.3.1 Y é uma propriedade não definicional de X, correspon
dendo freqüentemente a um julgamento do enunciador do tipo X é Y: 

(28) Quando se vê P ... , isto é, mesmo assim, alguém de uma 
rara falta de habilidade, se lançar no monoski, porque é a 
moda,[ ... ] (Língua oral, 27-12-1984) 
[=Pé de uma rara falta de habilidade] 

(29) Não, simplesmente, um estúdio de televisão na tarde de 
domingo se torna como a via Veneto na Dolce Vita, isto 
é, um lugar exemplar, um lugar que condensa. (F. Fellini 
em entrevista a Libération, 24-01-1986, p. 32). 
[ = a via Veneto é um lugar exemplar] 
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(30) Os exemplos, certamente, são sempre tirados do francês. 
Porém, toda vez que é necessário - isto é, muito freqüen
temente- outras línguas são convocadas para uma pro
veitosa comparação. (M. Arrivé et al, Présentation de 
"La grammaire d'aujourd'hui", 1986). 
[ = freqüentemente é necessário] 

(31) Interesso-me mais pela oposição que pela esquerda, isto 
é, mais pelo futuro que pelo passado (M. Junot do C. N. 
I. [Centre National des Indépendants], Info. T. F. 1., 07-
06-1985). 
[=a oposição é o futuro e a esquerda, o passado] 

(32) Ela fez muito mais que traí-lo, precisemos que ela foi se 
prostituir, isto é, é o insulto supremo. (Programa Le 
masque et la plume, France Inter, 25-05-1982). 
[ = prostituir-se é o insulto supremo] 

2.2.3.2 A relação entre X e Y corresponde a X consiste, aqui, 
em Y, ou X, a saber neste caso Y, com uma operação de especifica
ção entre X e Y: 

(33) Ele me disse a verdade, isto é, que ele era indiferente. 
(Montherlant, Fils de personne, 1.4.). 

(34) Eu não corria nenhum risco ao apostar em outra estraté
gia, isto é, ver Joseph. (G. Duhamel, Combat contre les 
ombres, 1939). 

(35) O tratamento radical [ ... ] é a cirurgia, isto é, uma opera
ção que consiste em encurtar a parte flutuante do véu pa
latino (às vezes retiram-se as amígdalas). (Elle, 03-02-
1986, p. 95). 

(36) Quando Pollock faz explodir o espaço, ele se conduz[ ... ] 
com a mesma pulsão que impele os americanos para 
além de seu conflito com os russos, a conquistar a Lua. 
Isto é, tentar escapar da condição humana, escapar da 
morte [ ... ]. (A. Marchais, Lain des attroupements, entre
vista, Edi Paris, 1985). 
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(37) [ ... ] não, mas eu me limito ao teu pedido, isto é, se fala
mos de filmes já lançados à noite, na "nuit de Varen
nes"*. (Programa Le masque et la plume, France Inter, 
25-05-1982). 

2.2.3.3 Há, em relação a X, um caráter explicativo, da ordem 
da relação causal estrita, como em X porque, já que Y, ou pelo fato 
simplesmente ligado de maneira pertinente, como X, de fato, efeti
vamente, assim Y: 

(38) A situação de base está invertida, isto é, que o, esses pri
sioneiros que saem da prisão encontram quando eles es
tão fora, uma prisão mais dura ainda do que aquela que 
eles conheciam no interior. (Programa Le masque et la 
plume, France Inter, 25-02-1982). 

(39) É um guri muito cansativo, isto é, agitado, barulhento, 
que desperta cólera [ ... ]. (Língua oral, 26-02-1986). 

(40) Há uma realização magistral de Skolimovski, isto é, que 
nada é sustentado, tudo é contado assim, como uma bo
fetada. (Programa Le masque et la plume, France Inter, 
25-05-1982). 

(41) Porém, o que eu sou agora, 25 anos depois, é um homem 
que vive diariamente o grande afastamento. Isto é, quan
do pinto, preciso de um mínimo de encantamento que se 
pode chamar de Pra Angélico e esse mínimo de ruptura 
que se pode chamar de Pollock. Isto é a crise da pintura 
moderna. (A. Marchais, ibid., p. 9). 

(42) Acho que ela não vem mais, isto é, que eles foram tão 
desagradáveis com ela ... (Língua oral, 06-05-1983). 

2.2.3.4 Y está em relação de implicação, de inclusão com X, 
como em X de modo que, o que acarreta, implica, supõe, requer, 
portanto, conseqüentemente, assim, Y: 

N.T.: A "nuit de Varennes" corresponde à tentativa de fuga de Luís XVI em 21 de 
junho de 1891. O episódio serviu como tema de um filme de Ettore Scala "La nuit 
de Varennes". 
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(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 

(descrição de práticas diversas no mundo do cinema). 
Tudo isto é humano, isto é, normal. (Libération, 20-01-

1986, p. 8). 
Os chimpanzés, que são extremamente hábeis, são ca~a-
zes de aprender a linguagem dos surdos-mudos, ou seJa, 
de simbolizar, [ ... ]. (0. Jacob, entrevista em L'Ane, no 
15, 03/04-1984, p. 21). 
O erotismo, isto é, o desejo, isto é também, a angústia. 
(J. Clavreul, Le désir et la perversion, Col. Points, 1981, 

p. 100). 
As funções particulares da Sociedade, em seus encontros 
públicos, são especialmente para esclarecer o povo [ .... ]; 
de fazer odiar e detestar (isto é, fazer conhecer) os reis, 
esses infames assassinos do povo [ ... ]. (Regulamento in
terno do Clube dos Jacobinos, setembro de 1793). 
Eu me esqueci do livro, ou seja, mais uma vez para a fo
tocópia, já era. (Língua oral, 08-01-1986). 
Amanhã é domingo, o que significa que será preciso es
perar após a missa para ver o pároco. (Língua oral, 22-

02-86). . 
Chove ainda, isto é, a roupa não vai secar, o que quer di-
zer que não se poderá passá-la hoje. (Língua oral, maio 

de 1985). 
Ela telefonou dizendo que havia perdido seu trem, o que 
quer dizer que chegará por volta de oito e meia, o que 
quer dizer que jantaremos tarde [ ... ] (Língua oral, 24-01-

1986). 

A fácil inscrição das estruturas de reformulações em cadeias 
argumentativas, em que figuram or (ora), donc (portanto), en effet 
(de fato), toutefois (todavia), manifesta nitidamente essa interpreta
ção dedutiva das relações em X e Y sob a representação da equiva-

lência dos dizeres: 

(51) Parece de fato que os adjetivos epítetos podem provir de 
relativas apositivas exteriores ao determinante, tanto 
quanto de relativas determinativas; ora, está claro que a 
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relativa, uma vez reduzida, o adjetivo pertence ainda ao 
sistema do determinante: dito de outro modo, num mo
mento qualquer, seja antes da redução das relativas, seja 
depois, um elemento exterior ao determinante teve de ser 
inserido. (J. C. Milner, Arguments linguistiques, Mame, 
1973, p. 1Ql- destacado por nós). 

(52) [A] A história permite lutar contra a morte da ciência e 
por aí [B] não é essencialmente a ressmTeição do passa
do que está em questão, é a vida atual de nossas ciências. 
Existe todavia [C] uma condição extraordinariamente 
drástica a ser respeitada: a profissionalização da história 
das teorias lingüísticas não deve conduzir a uma diversi
ficação e a uma especificação tais como se constrói junto 
do sistema, um saber do sistema que seria desconectado 
dele. Ou seja [D], o modo de organização das pesquisas 
em história das ciências é uma questão vital. (S. Auroux, 
Histoire des Sciences et entropie des Systemes scientifi
ques, Arquivos e documentos da SHESL [Société 
d'Histoire et d'Épistémologie des Sciences du Langage], 
1986- A e por aí B; todavia C; ou seja D, equivalente a: 
de B e C, eu tiro D; grifado e estruturado por nós). 

Por isso, mantemos a diferença entre as relações explicitadas 
em portanto, o que implica, que são vistas como estruturando o 
mundo e as predicações no nível do dizer, que remetem a um uni
verso já estruturado por cadeias de implicações ou inclusões entre 
os estados de coisa ou os acontecimentos. No dicionário de pala
vras, isto é, à estrutura de um sistema lingüístico dado, ao qual re
mete a interpretação sinonímica das reformulações, corresponde 
aqui um "dicionário", uma estruturação dos fatos, preexistente, pré
construída à asserção de equivalência dos dizeres. 

É a esse caráter pré-construído dos encadeamentos aos quais 
remetem essas asserções que está relacionada a nuança particular de 
"roteiro clássico", de "esquema repetitivo" (cf. (48), (49), (50)) das 
reformulações que supõem encadeamentos estabelecidos, leis que 
regulam as sucessões de fatos, referente aos conectores argumenta-
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tivos, portanto, etc., que efetuam, que estabelecem esses encadea
mentos. 

A freqüência da configuração argumentativa observável em 
(51), (52) pode também ser remetida a essa diferença de estatuto 
dado à relação lógica que atua entre os elementos reformulados por 
portanto, ... e por isto é: a construção, as etapas do raciocínio estão 
aí explicitadas por conectores argumentativos (portanto, ora, ... ) 
colocando uma estruturação; o termo do raciocínio que recebe, por 
ser introduzido, não por um portanto, conseqüentemente - que 
marcaria um passo a mais, o último, porém semelhante aos outros 
no procedimento - mas por um reformulador, um caráter de evidên
cia, de resultado "automático", impondo-se por conta própria, uma 
vez posicionadas as estruturações lógicas, enunciadas como tais, 
anteriormente. Aqui, é ao "imediatamente construído" no próprio 
texto que a predicação de equivalência remete. 

2.2.3.5 O vínculo entre X e Y pode ser extremamente fraco, 
equivalente a um a respeito disso, sobre isso; até mesmo fazer de
saparecer toda idéia de um vínculo semântico qualquer entre X e Y 
outro que não o fato de se suceder no deconer de um ato de fala. É 
particularmente o caso em que isto é funciona na forma de uma 
pontuação da fala. 

Em relação a outros elementos que também acompanham a fala 
de forma "mecânica", aquilo que ele marca, mesmo se for de ma
neira abafada pela repetitividade do tique, não são etapas no dizer -
como bom -, reticências - enfim, digamos-, chamando o interlocu
tor - hein, não é, por favor - mas, como uma espécie de cimento, 
uma coesão da fala, uma "continuação" do dizer, em que os 
elementos, dados como dependentes pelo enunciador
"reformulador", o são como tantas formulações que respondem su
cessivamente - modificando-se ou adicionando-se - ao mesmo con
teúdo global "a ser dito" visado; por exemplo: 

(53) É bonita esta moça, isto é, não, ela tem muito charme. 
(Língua oral, 16-03-1986). 

(54) Vamos trocar Jephté, isto é, talvez, depende do resto do 
programa. (Língua oral, 10-10-1985). 
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(55) Então, isto é, você pega à esquerda, isto é, você vai ver 
tem uma garagem, isto é, tem que virar ali, você vai até o 
semáforo depois, isto é, duzentos metros mais ou menos, 
[ ... ] isto é, você não pode se perder. (Língua oral, janeiro 
de 1986). 

Aqui, poderíamos supor uma série de isto é, Y, que reformulam 
ou não o elemento que os antecede na cadeia, mas um X não expli
citamente formulado, contudo latente, que conesponde ao conteúdo 
visado, e em relação ao qual o trabalho de formulação seria repre
sentado como uma série de reformulações parciais. 

Notamos (Authier-Revuz (1985)) como, no âmbito de um deba
te, esse modo de progressão do discurso, sob o pretexto de reformu
lação, funcionava como estratégia de conservação da fala: no ponto 
em que articulações "fracas" do tipo por outro lado, aliás, a respei
to disso, indicam um recorte do dizer propício a uma intervenção 
exterior, o isto é impõe a representação de uma mesma unidade de 
discurso que, não acabada, continua e em relação à qual toda inter
venção tomaria forma de intervenção. 

Em todo caso, é exatamente como reformulação de um X im
plícito, isto é, substituição a esse X, que os isto é podem ser com
preenddidos, respondendo a questões totais, chamando sintatica
mente uma resposta binária considerada como inoportuna em sua 
rudeza- o isto é "reformula" um não, atenuando-o (56)- ou como 
esquemático demais - o isto é "reformula" um sim e não, explican
do-o (57), (58): 

(56) "-Ainda cortados? 
- Isto é ... " disse o capitão num tom de embaraço desola
do "você vai ver[ ... ]". (J. Romain, Verdun, 1938). 

(57) -Você revolveu a tena? 
. - Isto é ... hã ... na verdade, não, havia as cebolas, as tuli
pas, os narcisos, então tive medo. (Língua oral, 11-01-
1986). 

(58) -Pudeste falar com ele? . 
- Isto é, como ele passou ligeiro, só pude pedir um en
contro. (Língua oral, setembro de 1985). 
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2.2.4 Os dois conjuntos que descrevemos - aquele que se refere 
à modalidade autonímica, às reformulações interpretadas como ba
seadas numa sinonímia, e aquele outro, externo à modalidade auto
nímica, das reformulações interpretadas como remetendo a diversas 
relações lógico-semânticas entre X e Y referencialmente distintos -
não compartilham de uma maneira binária discreta o conjunto das 
formas de reformulações. 

A análise de dito de outro modo, ou isto é, ... (J. Rey-Debove, 
1978, p. 50-51) como "diferenciadores metalingüísticos entre refe
rentes idênticos diferentemente denominados" que acarretam por 
esse fato uma conotação autonímica sobre os elementos X e Y, isto 
é, no caso de (25), "a relação no discurso" de "duas realidades (que) 
são 'o inseto chamado joaninha' e 'o inseto chamado coccinela"'
evita uma dificuldade, encarando apenas, no campo da identidade 
referencial, o caso particular em que esta se baseia numa sinonímia 
em língua. 

De fato, se a associação sintagmática de dois sinônimos, que 
impõe que seja levada em conta só a diferença entre X e Y, isto é, 
seu significante, é uma condição suficiente para liberar uma moda
lidade autonímica sobre os dois elementos duplicados, esta condi
ção não é necessária: assim, a diferença de "pontos de vista" - às 
vezes conflituosa até a contradição - manifestada nas designações, 
descrições definidas que remetem a um mesmo referente, pode cor
responder, fora de qualquer sinonímia em língua, à reformulação de 
duas "maneiras de dizer" e, conseqüentemente, a uma modalidade 
autonímica. 

Entre uma estruturação dos fatos (o fato X acarreta, supõe, ... o 
fato Y) e a estruturação das palavras em língua (a palavra X' é si
nónima da palavra Y'), abre-se um espaço de estruturação dos dis
cursos, na medida em que traduzem expressões diversas que visam 
ao mesmo referente (as palavras X' designam a mesma coisa que 
as palavras Y'). 

2.2.4.1 Assim, a predicação explícita de identificação do dizer 
de X ao dizer de Y pode ser levada, fora de qualquer sinonímia em 
língua, a uma predicação subjacente portadora de modalidade auto
nímica: 
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a) que [l chamar}; X' é o que [l chamar]j Y' 
ou 
X, como [dizer l}; é Y, como [dizer l]j 

nos quais chamar e dizer podem tomar todos os valores temporais e 
modais (cf. poder + condicional, ousar, ter que, ter o hábito de, 
etc ... ), em que l corresponde a qualquer sintagma nominal ou pro
nominal (se, alguns, eles, eu, tu, etc.) que designa uma fonte enun
ciativa- ou eventualmente um tipo de discurso, cf. o que o jargão 
contemporâneo chama de, como diz a gíria -, e no qual os dois fa
tos de enunciação associados a X' e Y' respectivamente devem ter 
pelo menos um elemento que os distinga. Por exemplo: 

(59) Não, mas, tem que ver que os rapazes, eles tão à mercê 
das, das,/equipes de vigilância, isto é, das milícias da di
reção, então[ ... ]. (Língua oral, setembro de 1980). 

em que o jogo das suspensões entonativas que precede X e Y e do 
trabalho de interpretação remete a uma glosa do tipo: 

(59') ... o que a direção chama hipocritamente, abusivamen
te, ... que é o que eu chamaria de modo mais apropriado ... 

Daremos abaixo (2.3.2) outros exemplos dessas duplicações di
ferenciadoras operadas assim, entre "maneiras -diferentes -de di
zer" um mesmo referente. Lembremos que a análise que fizemos do 
caráter pré-construído conferido às relações subjacentes que susten
tam as reformulações vale aqui também quando são, muitas vezes -
como veremos mais adiante - a predicações de identidade muito 
conflituais que é conferido, de modo provocador, esse caráter indis
cutido das evidências nas quais nos apoiamos implicitamente. 

Observemos também que, contrariamente ao julgamento de pa
ráfrase estabelecido implicitamente por um sujeito enunciador 
quando ele propõe uma formulação em substituição a uma outra, 
não presente na cadeia- julgamento que C. Fuchs (1982) descreve 
como atividade metalingüística "pré-consciente", "que apaga", ou 
"que anula" a diversidade das verbalizações para encontrar uma 
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unidade conceituai referencial" (p. 158, 168) -, as estruturas de re
formulação que duplicam explicitamente dois elementos na cadeia 
baseiam-se, ao contrário, no questionamento das diferenças, salien
tados no próprio âmbito que explicitamente os leva ao "mesmo". 

Inversamente, a identidade conceituai-referencial (ou a inclusão 
como em (64)) colocada entre X e Y não é suficiente para impor 
univocamente uma modalidade autonímica numa estrutura de re
formulação. Assim, em: 

(60) Isto diz respeito aos países ribeirinhos, ou seja, a França, 
a Alemanha, e depois a Holanda, ... (Oral, 14-05-1982-
sobre a poluição do Reno). 

(61) É a última que chegou, ou seja, minha colega direta, que 
escolherá normalmente suas férias por último. (Oral, 06-
01-1986). 

(62) Seria preciso realmente tratar dos arbustos doentes, isto 
é, o azevinho, as duas roseiras do fundo e a glicínia. 
(Oral, 10-05-1984). 

(63) É bem evidente, nessas condições, que a forma do bebê 
no nascimento vai depender da qualidade do meio dos 
nove primeiros meses- isto é, de sua mãe. (P. Pallardy, 
La grande forme, Encre, 1979, p. 80). 

(64) Tendo em vista o lugar, não é uma cômoda, isto é, um 
móvel/com gavetas que precisaria que se colocasse, mas, 
algo como um cofre. (Língua oral, 14-08-1986). 

a predicação subjacente à equivalência entre os dois dizeres tende a 
ser interpretada como estabelecida entre as coisas ("através" das 
palavras, instrumentos transparentes de designação), do tipo 

b) X é Y 
(60') os países ribeirinhos são a França ... 
(61 ') a última a chegar é minha colega direta 
(62') uma cômoda é um móvel com gavetas 

sem consideração - mas sem exclusão categórica - das palavras X' 
e/ou Y' enquanto tais, mas não excluído categoricamente, do tipo: 
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(60") o que chamamos de países ribeirinhos. 
(61") minha colega direta como dizemos. 
(62") o que eu chamo de arbustos doentes. 
(63") o que chamamos de cômoda. 

2.2.4.2 A distinção entre as interpretações a e b não correspon
de a uma oposição discreta, mas, antes, aos dois graus extremos de 
uma escala na qual os enunciados de reformulação com identidade 
referencial entre X e Y, estrutura potencialmente opacificadora, se 
posicionam. 

Nesta estrutura, contrariamente aos casos estudados em 2.2.3 -
implicação, inclusão, propriedade não definicional... - os elementos 
X e Y são interpretados como substituíveis um pelo outro, como o 
são duas descrições definidas do mesmo elemento, ou os pares for
mados pela designação de um conjunto e sua descrição em exten
são, ou a designação de uma realidade e sua descrição por uma pro
priedade(s) definicional(is); assim essa estrutura em que X e Y são 
interpretados como remetendo à mesma realidade se presta a enca
rar X e/ou Y, diferencialmente, como "maneira de dizer", caracteri
zável uma em relação à outra. 

A "realização" nos enunciados dessa opacificação potencial, 
"proposta", se quisermos, pela estrutura, depende, de um lado, da 
marcação dos elementos X e Y, e, do outro, da interpretação. 

A marcação pode envolver os dois elementos X e Y como em 
(59) e a predicação subjacente à reformulação comporta então uni
vocamente a dupla opacificação de X e Y. 

Observação: Notemos que isso só é verdade no caso em que a 
relação entre X e Y já é interpretada como dependendo da identida
de referencial, num caso em que esta dependeria da implicação (cf. 
(10) acima) 

(65) Ele "estava faminto", como ele diz, isto é, que teve de 
"fazer uma pausa breve e reconstituidora" para falar co
mo o manual de escotismo. 
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os fenômenos da modalidade autonímica em relação a X, dependen
te daquela em relação a Y, e da reformulação constituem três fatos 
disjuntos. 

A marcação pode tratar apenas de um dos dois elementos, uni
vocamente portador de opacidade estrita, a atualização da opacifi
cação potencial do segundo elemento que depende da interpretação. 
Essa interpretação do elemento não marcado pode então inclinar-se, 
através do jogo da diferença entre os dois elementos, para o lado da 
opacificação do segundo elemento; assim, por exemplo: 

(66) Eles afirmam falar em nome dos "desfavorecidos" (isto 
é, daqueles que o demônio do ressentimento anima) e da 
"paz" (isto é, da interrupção da história). (A. de Benoist, 
pseud. R. de Herte, Eléments, setembro-outubro de 
1973). 

interpretável- não categoricamente- como associando duas manei
ras de dizer, "X", marcado como tal, e Y, diferencialmente caracte
rizável por como insisto em dizer, como se deve dizer, para chamar 
as coisas pelo seu nome. 

A mesma estrutura (um elemento marcado) pode também, atra
vés das interpretações do tipo "X" é Y, como se diz habitualmente, 
para falar de forma comum, neutra, tender para o "X" é Y: isto é, 
passar, sem ruptura de continuidade, da duplicação de duas manei
ras de dizer, das quais uma Y' é caracterizada como padrão, neutra, 
em relação à outra, X', particular, à descrição transparente- defini
ção -, Y da coisa, designada pela expressão particular X', estrutura 
então interpretada como representando somente uma única "manei
ra de dizer": 

(67) Em Rochefort, realmente, os campos são cercados por 
"estacas", isto é, lajes de xisto, grandes e chatas, conse
guidas nas pedreiras. (Mon jardin, janeiro de 1986, p. 
90). 

(68) Apenas os "gêmeos univitelinos", isto é, os irmãos e ir
mãs nascidos da divisão em duas ou mais partes da 
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mesma combinação de células, encontram-se [ ... ]. (P. 
Pallardy, ibid., p. 78). 

Quando nem X nem Y são constituídos independentemente na 
maneira de dizer, a interpretação se faz sobre os dois elementos que 
percorrem os seguintes valores: 

X como diz I é Y como diz I 
X como diz I é Y 
X é Y como diz I 
XéY 

a fronteira da modalidade autonímica, passando, portanto, entre os 
três primeiros dos quais encontraremos exemplos posteriormente, e 
o último, que é excluído desta, interpretado como descrição
definição da "coisa", através de palavras transparentes. 

O que nos importa aqui é salientar o caráter não nítido e não 
unívoco da distinção, que afeta com imprecisão interpretativa os 
contornos da modalidade autonímica. 

De modo geral, toda percepção-interpretação de heterogenei
dade, de clivagem, entre um dos elementos do par e o outro 
elemento ou o resto do discurso, mesmo que seja no nível dos 
"pontos de vista" que aí se manifestam, da responsabilização pelo 
enunciador que pode ser associado a eles, modos de expressão -
variedades de língua, "figuras" ... - é interpretável no sentido de 
uma realização da opacificação virtual própria à estrutura; no ponto 
em que, ao contrário, um enunciado caracterizável por sua 
homogeneidade em todos esses planos favorecerá uma interpretação 
em descrição-definição transparente das "coisas" sem opacificação. 

Pode-se interpretar assim, neste sentido, além de (60), (61), 
(62), os seguintes enunciados, por exemplo: 

(69) [ ... ] antes de vir a Paris, em 1982, aos 68 anos, como imã 
da mesquita, isto é, principal líder da comunidade mu
çulmana na França. (Le Monde, 10-01-1986, p. 14). 
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(70) Quando se evoca o modelo kuhniano [ ... ] insiste-se ainda 
no descontinuísmo, isto é, na sua concepção das revolu
ções científicas. (S. Auroux, ibid.). 

Pelo contrário, pode-se considerar como indício de heteroge
neidade- e fator de opacificação- o caráter metafórico e afetivo de 
X em (71), que pode levar a interpretá-lo em isto que eu chamo de 
X', ou como devo dizê-lo para lhes dar seu verdadeiro nome, etc., 
em oposição ao elemento X, mais "neutro" do enunciado paralelo 
(72): 

(71) Porém, as plantas venenosas, isto é, a nobreza, o clero, 
as finanças, os intrigantes, a usura, a agiotagem, o mo
nopólio, o açambarcamento crescerão a olhos vistos. (Le 
Pere Duchesne, n. 270, meados de agosto 1793, reim
pressão EDHIS). 

(72) Prenda todos os homens suspeitos, isto é, os aristocratas, 
os realistas, os banqueiros, os financistas. (Le Pere Du
chesne, n. 272, agosto de 1793, reimpressão EDHIS). 

ou, da mesma forma, a metáfora em (73), sobre "matéria de traba
lho", em oposição a (63), por exemplo: 

(73) Para evitar [ ... ] que seu sistema de digestão-assimilação 
[ ... ] funcione por reflexo e que, privado de sua matéria 
de trabalho, isto é, de alimento, funcione a seco. (P. Pa
llardy, En pleine santé, n° 1, 1981, p. 24). 

ou o caráter "erudito" de X, relativamente no discurso sustentado e 
sua aparente referência por L ao 1 invocado como "autoridade", que 
pode levar a afetar empatia com um como ele diz em termos erudi
tos em (74). 

(74) Ele me explica a capacidade de empatia, isto é, o dom de 
compreender instintivamente quem é o outro, com o qual 
estão dotados todos os sedutores e sedutoras. (F. 
Tournier, Elle, 03-02-86, p. 16). 
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Homogeneidade transparente e heterogeneidade opacificante 
não dependem de uma oposição bináda discreta, mas de "tendên
cias" para interpretar num sentido mais do que outro, que, pouco 
acusadas, podem deixar a escolha aberta, indecidível: assim ocorre 
para- além de (63), (69), (70), em que sempre se "poderia", no lu
gar de um X de designação simples do referente, (fazer) ouvir a du
plicação dessa designação por sua representação opacificante - ca
sos como (75), em que se poderia hesitar entre um X transparente e 
um isso que eu chamo de X', que distancia na ênfase ou no humor, 

(75) Depois de ter celebrado de manhã, no templo da razão, a 
missa republicana com todos os sans-culottes de minha 
seção, isto é, droga, que depois de ter ouvido pronunciar 
os discursos mais patriotas e cantar a plenos pulmões hi
nos em honra da liberdade, bem alegre eu me punha a 
caminho [ ... ] (Le Pere Duchesne, no 351, março de 1794, 
reimpressão EDHIS). 

ou entre um X, que manifesta um tipo de apropriação do termo, e 
um isso que se chama de X', indo no sentido de uma distanciação 
X', como se diz em lingüística a respeito de um termo ainda mani
pulado como estranho, em: 

(76) Se considerarmos esses fatos do ponto de vista diacrôni
co, isto é, do ponto de vista de sua evolução, vemos ... 
(Trabalho de estudante do DEUG [Diplôme d'Études 
Universitaires Générales], 1985). 

2.3 Assim, o jogo da modalidade autonímica nessas formas de 
identificação metaenunciativa de dois elementos do dizer deve-se 
portanto aos seguintes elementos: certos fatos de construção asse
guram sua presença de maneira unívoca (cf. 2.1); na falta, que é o 
caso de longe o mais freqüente, a opacificação dos elementos du
plicados se deve à interpretação da relação entre X e Y, excluindo 
de seu campo as relações que não se relacionam com a identidade 
referencial (cf. 2.2.3), e abdndo, para os casos que com ela se rela
cionam, uma nuança não discreta de valores, desde a predicação 
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sobre as coisas - evidentemente designadas por palavras, X e Y, 
mas sem que estas se tornem, nelas mesmas, em sua materialidade, 
objetos do dizer -, até, duplicando o dizer sobre a coisa X, uma 
predicação sobre as palavras X' e Y' (cf. 2.2.4). 

2.3.1 Nesse espaço de fronteiras incertas, através de enunciados 
eventual ou categoricamente portadores de modalização opacifican
te, pode-se notar alguns traços do funcionamento discursivo de isto 
é. 

Primeiramente, não devemos surpreender-nos, nesse funciona
mento cuja incerteza salientamos, com a freqüência com a qual um 
dos dois termos é portador de uma forma autônoma de modalidade 
autonímica: seja simples sinal entonativo ou tipográfico que consti
tui univocamente um dos termos em maneira de dizer e, correlati
vamente, o outro, por diferença, mas sem caracterização explícita 
da especificidade dessa maneira de dizer; seja por uma forma explí
cita de modalidade que realiza, ao contrário, essa caracterização. 

É o caráter "normal", "óbvio", um, do emprego de uma palavra
instrumento transparente que está suspenso pela modalidade auto
nímica: a "alteração" local da transparência indica que, neste ponto 
de seu dizer, o enunciador encontra "outro". Esta análise, muito ra
pidamente evocada aqui, remete à noção de heterogeneidade mos
trada no discurso, relacionada com o fato da heterogeneidade cons
titutiva do discurso - articulação colocada em Authier-Revuz 
(1982b) e (1984)) e usada, desde então, de modo sistemático no 
trabalho evocado acima (nota 1). 

Lembremos que o "outro" dessas heterogeneidades não é de 
maneira alguma redutível apenas à presença num discurso do dis
curso de um outro, mas está relacionado a um conjunto muito mais 
amplo de fatos de não-coincidência na enunciação: não
coincidência interlocutiva, isto é, entre os dois co-enunciadores cf. 
por exemplo X, se você entende o que eu'quero dizer; X, dê--me a 
expressão; não-coincidência do discurso com ele mesmo, atraves
sado por um outro discurso cf. por exemplo isso que ele chama de 
X'; X para retomar seus termos; X para falar familiarmente, ... ; 
não-coincidência das palavras e das coisas separadas por uma irre
dutível distância cf. por exemplo X, se podemos dizer; X, termo 
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inadequado ... ; não-coincidência das palavras com elas mesmas, no 
"jogo" da polissemia e da homonímia cf. por exemplo X, em todos 
os sentidos da palavra; X não no sentido P; X, é o caso de dizê-lo, 
.... É claro, muito freqüentemente são vários desses fatores de não
coincidência que jogam - explicitados ou não - numa forma única 
de heterogeneidade mostrada, e a classificação esboçada abaixo, de 
enunciados em X, isto, é, Y, não conesponde absolutamente a clas
ses discretas. 

Através dos diversos tipos de heterogeneidade que agem nas re
formulações diferenciadoras de X e Y como maneiras de dizer, é 
preciso notar que, de modo bastante geral, pode-se caracterizar essa 
duplicação como efetuando uma tradução orientada, conforme um 
movimento "centrípeto". Contrariamente a X -l diz Y', por exem
plo, que duplica a maneira de dizer utilizada diretamente pelo 
enunciador do movimento "centrífugo", se quisermos da represen
tação de uma maneira de dizer "exterior" que, por oposição, sucede 
à sua, o movimento completado por essas traduções descreve o 
movimento inverso: a tradução de X por Y corresponde a uma re
formulação nos termos de troca entre os interlocutores hic et mmc, 
isto é, conforme às exigências da intercompreensão, à "variedade" 
do discurso, no ponto de vista do enunciador; assim nesse movi
mento, X está constituído em maneira de dizer marcada, requerendo 
tradução, e Y, em maneira de dizer adaptada, homogêneo no dis
curso que se produz. De modo quase sistemático, se um dos ter
mos apresenta uma forma específica de modalidade autonímica, é o 
termo X, portador de heterogeneidade em relação ao discurso, en
quanto a opacificação de Y, forma neutra em relação ao resto do 
discurso, resulta apenas de sua relação diferencial com X. 

Notar-se-á, entretanto, que essa ordem, maciçamente represen
tada, não é todaY:ia_uma restrição. Assim: 

(77) ... ela contava a conversa no estilo indireto ("Mamãe diz 
que ... "), passava depois ao estilo direto livre, isto é, o 
que Genette chama de uma narração "pseudodiegética"? 
(P. Lejeune, Je est un autre, Seuil, 1980, p. 94). 
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conversa entre aquilo que chamaria de "Boston" - isto é, 
sua mãe- e ela mesma, sentada diante do telefone [ ... ]. 
(Ph. Labro, L'étudiant étranger, Gallimard, 1986, p. 
218). 

No caso seguinte, em que é Y que traz uma caracterização ex
plícita, X está constituído, por duplicação com Y, como maneira de 
dizer particular relativamente no momento da enunciação (maneira 
antiga), enquanto Y também não é "evidente", na medida em que 
constituiria um neologismo em relação ao discurso de Buffon, obje
to do enunciado: 

(91) Nos olhos de Buffon, os agentes [ ... ] são as circunstân
cias exteriores, ou seja, aquilo que nós designamos hoje 
pelo nome de meio. (J. Rostang, cité in Dessaintes, p. 
126). 

l' com uma sinalização sobre X, a ser interpretada: 
(92) O império otomano [ ... ] lembrou ininterruptamente a es

ses povos [ ... ] que eles eram os vencidos, gente de uma 
raça inferior, o raia, isto é, o rebanho. (La Turquie, Col. 
Monde et voyage, Larousse, 1974, p. 29). 

(93) [ ... ] um fator/genético, isto é, uma predisposição heredi
tária. (A2- informação médica, 11-03-1986). 

(94) É preciso votar na maioria, na unanimidade, [ ... ]?E qual 
maioria, "simples" ou "qualificada" (isto é, ponderada)? 
(Libération, "Conseil de l'Europe, le jargon du Luxem
bourg", 03-12-1985, p. 17). 

(95) (A declaração de Fabius) não deixa de ressoar como ( ... ] 
uma recusa irremediável de negociar com os captores 
do~ r~féns com o próprio risco de uma "nova escalada da 
violência", ou seja, outros atentados contra imigrantes 
franceses no Líbano ou alhures - ou outras ameaças con
tra a vida dos reféns. (M. Kravetz, Libération, 10-03-
1986, p. 3). 
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" passando apenas pela duplicação: 
(96) Quantas belas moradas, deterioradas quando ali viviam 

meus colegas da escola primária, estão renovadas ou sa
nadas (isto é, reconstruídas atrás de sua fachada conser
vada). (L'Humanité, 09-01-1982). 

(97) Eis uma boa razão para defender a engenharia genética, 
isto é, a intervenção direta sobre os genes celulares de 
um ser vivo (Sciences et Vie, n. 762, p. 55). 

(98) Porém, essa noção de exportação já está ultrapassada; a 
globalização para as empresas, isto é, a difusão de sua 
atividade pelo mundo todo, está em curso. (C. Beullac, 
Le Monde, 26-02-1986, p. 2). 

2.3.2.3 A tradução pode duplicar duas formulações que corres
pondem a dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo referente, 
da simples divergência ao conflito, a operação de passagem de X a 
Y tendo então, no movimento centrípeto de conjunto próprio a es
sas estruturas, o valor de um questionamento de X e de uma retifi
cação por Y - um X, como l diz iniquamente/desonestamente opos
to a um Y como devo dizer/como é preciso dizer. Assim, além das 
três duplicações desse tipo evocadas acima: (59) equipes de vigi
lância I milícias da direção; (66) os desfavorecidos I aqueles que o 
demónio do ressentimento anima e a paz I a interrupção da histó
ria, 

(99) É no momento em que se fala mais em "abrir a universi
dade e a pesquisa para o exterior" (isto é, para os interes
ses dos monopólios e da CNPF [Confederação Nacional 
de Patrões da França] para chamar as coisas pelo seu 
nome verdadeiro) que a pesquisa universitária se encon
tra financeitamente estrangulada. (M. PêC!hei:tx, U.,Pen
sée, junho de 1976, p. 57). 

(100) [ ... ] um sionista, isto é, um judeu em sua linguagem co
dificada. (Colóquio sobre discurso das direitas, ENS [É
cole Normale Supérieure] St.-Cloud, setembro de 1983). 

(101) O gênero da biografia é um dos gêneros mais praticados 
e menos estudados. Essa diferença é própria dos discur-
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sos "naturais", isto é, daqueles que são codificados com 
mais força retoricamente e mais carregados de ideologia. 
(P. Lejeune, ibid., p. 76). 

(102) [ ... ]durante 20 ou 30 anos, houve- não gosto da palavra 
- houve vanguarda, isto é, houve ilusão de progresso em 
arte, [ ... ] (A. Marchais, ibid., p. 28). 

(103) A partícula "no" corresponde a alguns empregos de 
"one" em inglês. [ ... ] ou a "o fato de" [ ... ]. Ora, no ma
nual [ ... ] o problema é regulado -isto é, liquidado -di
zendo: [ ... ] (A. Culioli, Modeles linguistiques, 1979, 11, 
p. 98). 

Notemos que, mesmo quando a tradução toma valor de retifica
ção, esta passa pelo predicado de identificação que associa os dois 
termos e não se confunde com os empregos, puramente orais de isto 
é (excluídos por dito de outro modo), marcando uma "rasura" na 
cadeia, assinalados acima em (53), (54). 

Observa-se, em vários casos de reformulações conflituosas, que 
opõem uma designação comum X recusada e uma designação Y 
reivindicada pelo enunciador, como a representação explícita dos 
dois dizeres substituíveis um pelo outro, no âmbito de uma relação 
realmente orientada na cadeia, permite apresentar um Y como uma 
outra designação, operatória -preferível mesmo a X -já que ela 
não poderia na verdade - ou de maneira muito incerta - funcionar 
de modo autônomo, sem o apoio da designação X, prévia, embora 
recusada. É assim que, neste âmbito, através da relação de substi
tuibilidade, sob a dependência da designação comum, majoritária, 
(equipes de vigilância (59), "desfavorecidas", "paz" (66), "natu
rais" (101), vanguarda (102)) a "forçagem" pode se efetuar, e atra
vés da qual o enunciador confere aos Y correspondentes um estatu
to de designação da mesma maneira que X; cf. ainda este enun
ciado oriundo dos escalões da extrema direita, 

(104) [ ... ] a psicanálise, isto é, a defunta lengalenga do célebre 
israelita vienense. (Citado no Colóquio sobre o discurso 
das direitas, ENS Saint-Cloud, setembro de 1983). 
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em que o membro Y é dado, como nos casos anteriores, não como 
um julgamento sobre X, exposto à refutação do interlocutor, como 
o seria "a psicanálise é uma defunta lengalenga" por exemplo, mas 
como uma outra descrição definida para um referente, comportando 
propriedades definitórias que permitem o reconhecimento deste. 

Em todos os casos acima, o conflito entre X e Y, dados como 
duas designações do ínesmo referente, termina no questionamento 
da primeira designação, caracterizada pela duplicação como inade
quada. A associação conflituosa entre um X e um Y pode também 
consistir em anular o valor referencial normalmente atribuído a um 
termo X para impor um outro valor referencial- exclusivo da pri
meira, que ela elimina- especificada em Y: 

(105) Os imigrantes sentem-se tão em casa em Marselha que 
os incidentes racistas, isto é, os insultos dos magrebinos 
aos franceses se multiplicam. (National Hebdo, n° 73, ci
tado no Le Monde, 01-02-86, p. 6). 

2.3.3 Paralelos aos enunciados acima em isto é ou em dito de 
outro modo, apenas levantamos aqui algumas duplicações de for
mulação, com i.e., o mesmo que dizer, em suma, em resumo, clara
mente, sem entrar no detalhe das diferenças de funcionamento que 
podem manifestar. Assim, 

(106) Fizemos um "castelo", i.e. um cone de neve [ ... ] (Cor
respondência particular, janeiro de 1986 - brincadeira 
com uma criança). 

(107) Lacan queima aqueles que o adoraram (i.e. tem um efei
to de queimação sobre) (J. Rousseau-Dujardin, Couché 
par écrit, p. 160). 

(108) Encontrei num hospital uma moça muito bonita, que ha
via sido colocada num setor de terminais, o mesmo que 
dizer um morredouro. (Entrevista com Rufus, Médecines 
douces, setembro de 1984, p. 20). 
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(109) [ ... ] a mais fundamental das pulsões; a pulsão epistemo
lógica4 [ ... ] 

(110) François Mitterand julga que ele continua sendo o pró
prio símbolo da união da esquerda, em suma, o melhor 
caçador de votos do P. C. (Libération, 20-01-1986, p. 9). 

(111) A relação com os números entre as crianças (em suma, 
sua abordagem da Matemática) é diferente conforme fo
rem filhos únicos ou não, primeiro ou terceiro entre os 
irmãos. (Libération, 21-10-1985, p. 10). 

(112) No que se refere ao "enriquecimento indevido", clara
mente, à corrupção e ao mercado negro, é preciso espe
rar denúncias [ ... ] ("A campanha contra a corrupção na 
URSS", Le Monde, 09-04-1986, p. 6). 

(113) Um primeiro critério parece se impor: as linguagens são 
feitas para falar das coisas, das coisas que não fazem 
parte da linguagem. Do referente, em suma. [ ... ]. Natu
ralmente Hjelmslev não se expressa deste modo: eu o 
traduzi previamente em língua cotidiana primeiro ( quan
do falei das coisas do mundo), depois em linguajar de 
lingüista contemporâneo, quando falei de referente, 
Hjelmslev não conhece esse termo de introdução mais 
recentemente. Porém, é bem no referente que ele pensa 
quando fala de "sentido do conteúdo". [ ... ] o "sentido do 
conteúdo" é a matéria, e não mais a substância, a matéria 
no estado bruto, sem forma: em suma, o referente. (M. 
Arrivé, Linguistique et Psychanalyse, Klincksieck, 1986, 
p. 41). 

em que Y (=o referente), em suma vem reformular sucessivamente, 
no "linguajar" próprio do enunciador, enquanto lingüista, as manei
ras de dizer diversamente "diferentes" que são as do falar cotidiano, 
depois da teoria hjelmsleviana. 

Observação: O elemento Y duplicado com X na qualidade de 
maneira de dizer, diferente, pode coincidir, estritamente ou não, 
com o sintagma posicionado à direita do reformulador: independen-

4 que impele o ser humano a saber. Em resumo, a curiosidade. (F. Dolto, L 'image in
consciente ... , Seuil, 1984, p. 146). 
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temente das construções "irregulares", isto é, relacionada à autoní _ 
mia, registradas em 2.1 (cf.: um maremoto- isto é, ressaca- ... ) em 
que o caráter "incompleto" do sintagma da direita é a marca de sua 
redução a Y', os dois casos sendo representados regularmente: é to
do o sintagma da direita que forma o termo Y duplicado por X co
mo maneira de dizer, cf.:84) para [animar] I [dar vida e alma] 

(103) é [regulado] I [liquidado] 
(81) de [civilizar a morte] I [acostumar-se com ela] 

ou, ao contrário, somente uma parte desse sintagma, a saber: 

(80) 
(66) 
(102) 

de [imaginar] I de [visualizar a imagem] 
da ["paz"] I da [interrupção da história] 
houve [vanguarda] I houve [ilusão de progresso em arte] 

Na ausência de marcação autónoma de X e/ou Y, é, nestes ca
sos, pelo cálculo da diferença entre as duas construções paralelas 
que passa a determinação daquilo que, nelas, é portador de opacifi
cação. 

3 REDUPLICAÇÕES EM X OU Y 

Na ausência do elemento explicitamente metalingüístico, nessas 
formas, é, como dissemos, não apenas a opacificação eventual, mas 
já a própria reflexividade metaenunciativa que requer elementos 
adicionais. 

Se compararmos 

( 114) Pegue um chapéu 
ou um guarda-chuva Jcomo quisA~r . } 

l_o que voce prefenr 

(115) É preciso enterrar o adubo, ou melhor, o esterco. 
(116) Usa-se manteiga, ou melhor, margarina. 
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com 

a) (117) Se eu decidi ir hoje à Suleymaniye, é porque se celebra 
um Bayrami ou festa religiosa à qual os muçulmanos de Istam
bul são particularmente apegados. (A. T' serstevens, ibid., p. 
75). 

b) (118) [ ... ] o "grande I idealizante" ou o "significante ideal" ou 
"o ideal do eu" (pois essas palavras são tomadas umas pelas ou
tras) chama a escória como sua sombra [ ... ] (F. Roustang, Elle 
nele lâche plus, Minuit, 1980, p. 160). 

c) (119) [ ... ] por ocasião da redação do famoso código estabeleci
do por esse imperador ou, antes, esse basileus, fomos obrigados 
a traduzi-lo para o latim para comunicá-lo ao imperador de 
Roma. (A. T'serstevens, ibid., p. 12). 

d) (120) Era aquilo que eu tinha chamado, na época, de campanha 
"frio na barriga". Então, nesse húmus, nesse húmus ruim ou, 
antes, nessa podridão, crescem necessariamente cogumelos ve
nenosos. (P. Juquin, Declaração sobre campanha "securitária" e 
sucefsos eleitorais da Frente Nacional, Le Monde, 19-06-1984, 
p. 4). 

vê-se que a alternativa, que em (114), (115), (116) é colocada entre 
dois objetos, designados de modo transparente pela palavra, está em 
(117), (118), (119) colocada entre duas "maneiras de dizer" que vi
sam ao mesmo referente; vê-se também que a duplicação, sempre 
diferenciadora, dessas duas maneiras de dizer corresponde a uma 
tradução, uma hesitação, uma retificação ... 

Os elementos que permitem interpretar essas coordenações co
mo duplicação de duas maneiras de dizer não são do mesmo tipo 
nos quatro casos. 

3.1 No caso a, cf. ex. (117), a forma particular da coordenação 
em ou, a de um grupo determinante + Nome com um Nome sem de
terminante, opõe-se às coordenações "simétricas" retomadas nas es
truturas do tipo (114): 

(114') a. Pegue um chapéu ou um guarda-chuva 
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b. Pegue chapéu ou guarda-chuva 
*c. Pegue um chapéu ou guarda-chuva. 

Nesta reformulação X ou Y, a forma do elemento Y é, na verda
de, a de um Y', autonímico, e o elemento ao qual Y' está coordena
do não é o SN1, com sua determinação, mas o único N1 que funcio
na simultaneamente , 

• 

• 

no plano padrão no âmbito do SN 1 e da construção global do 
enunciado padrão: 
(117') Lá se celebra um Bayrami (X) 
e 

no plano metaenunciativo em que se estabelece a estrutura de 
coordenação 
(117") Bayrami (=X') ou festa religiosa (=Y') 

O ou Y', comparado ao X padrão, tem então o mesmo estatuto de 
modalização autonímica - reduplicando X em X' - que as circuns
tanciais ou as aposições de modalidade autonímica: 

(121) .. .X, para retomar esse termo cômodo, ... 
.. .X, expressão que diz bem ... , ... 

E, da mesma forma que se pode aproximar estas - não levanto aqui 
a questão de um tratamento por "apagamento"- das formas clássi
cas de incisas "completas": 

(122) .. .X, digo X' para retomar esse termo cômodo, ... 
... X, digo X', expressão que diz bem ... , ... 

pode-se equiparar a coordenação opacificante 
(123) ... X ou Y', ... 

com formas do tipo 
(124) X, digo/pode-se dizer X' ou Y' 

X, X' ou Y' é equivalente 
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como, por exemplo, em 
(125) Quando você tem um hiperônimo, /hiperônimo ou arqui

lexema diga como você quiser, há neutralização da opo
sição [ ... ] (Aula de lingüística, janeiro de 1986). 

Porém, em relação a (121), em que o desdobramento opacifi
cante de X é assegurado por uma designação metalingüística direta 
de X (ex.: "esse termo", que se refere à "pseudo-anáfora dêitica", 
cf. Authier-Revuz (1987)), em (123), é o jogo de um outro elemen
to autonímico, Y', mais a coordenação que requer um elemento pa
ralelo, que impõe o questionamento de X' duplicando a enunciação 
de X. 

Assim, esta forma particular de coordenação Det Sing N ou N 
constitui uma marca suficiente para a interpretação de uma estrutura 
X ou Y como duplicação de duas maneiras de dizer, mesmo se uma 
sinalização vem com freqüência, além disso - mas não obrigato
riamente - destacar a opacificação de uma das maneiras de dizer: 

(126) De um lado, a "pura diferença", ou anulação, é recupe
rada pelo privilégio único do acesso imediato que consti
tui o fato do gozo, em que se apaga qualquer referência 
tópica [ ... ] (S. Leclaire, Psychanaliser, Seuil, 1968, p. 
75). 

(127) O PNEU TUBELESS ou pneu sem câmara (tube = câ
mara; less =sem), patente americana 1947. (Legenda de 
esquema). 

(128) [ ... ] o quadro (uma aquarela ou "aguada" sobre tela) está 
num estado de conservação extraordinário [ ... ] (Le Mon
de, 08-03-1986, p. 24). 

Observação: No plural, a ambigüidade permanece: 
(129) [ ... ] os imãs ou hodjas, isto é, os capelães das mesquistas, 

cumprem, como os padres, [ ... ] a obrigação de só apare
cer em público com roupas civis. (A. T'serstevens, ibid., 
p. 88). 
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Nota-se que esta forma se realiza, na escrita, com ou sem pon
tuação, destacando o ou Y' - dupla possibilidade que o oral também 
parece conhecer, se pudermos confiar em "leituras em voz alta" so
licitadas a locutores, na ausência de exemplos orais em nosso cor
pus dessa forma rara, parece-nos que no oral há preferência à justa
posição, de acordo com os casos, isto é, também se diz, etc. 

Realizada com mais freqüência só com ou, essa modalização 
autonímica de X por coordenação, marcada univocamente no plano 
sintático, encontra-se igualmente com um ou, antes, que hierarquiza 
as duas maneiras de dizer: 

(130) Não gosto muito desses lugares aí, há toda uma criação 
desses tubarões, ou, antes, I esqualos como dizem, ape
sar de serem pequenos[ ... ]. (Oral, 15-10-1984). 

(131) Os cardos, ou, antes, I Carlina acaulis, que freqüente
mente são presos às paredes como decoração, podem 
atingir mais de 30 cm de diâmetro. (Palestra na "Maison 
des Écrins", julho de 1985). 

ou melhor, ou mais exatamente, pareceriam-nos igualmente possí
veis com essa construção, a saber: 

(130') ... esses tubarões, ou mais exatamente esqualos 
( 131 ') ... Os cardos, ou melhor Carlina acaulis 

3.2 Nos casos b, c, d, sendo a coordenação de forma comum no 
plano sintático, é num outro plano que seu valor metaenunciativo 
opacificante se estabelece. 

Em b ( cf. 118) ), o valor opacificante da estrutura de duplicação, 
isto é, de um X' ou Y' acrescentado à enunciação de X padrão, é as
segurado univocamente por formas explícitas de representação opa
cificante do dizer, questionando os dois membros da dupla coorde
nada - via um plural (essas palavras (118)), via explicitação de 
uma alternativa (vá saber (132), como quiser (133), (134)), de uma 
hierarquização (mais exatidão (135), prefere-se esta palavra (137)), 
de uma correção (eu risquei (136)). 
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(132) 

(133) 

(134) 

(135) 

(136) 

(137) 

[ ... ] os redatores-chefe que remontam à fabricação, ou à 
composição, ou à impressão, vai-se, pois, saber atual
mente o termo exato que se deve empregar desde que de
sapareceu o odor de mármore de que Camus tanto gosta
va, em que eles prazerosamente se escondiam entre 
meio-dia e uma hora [ ... ] (B. Frank, Le Monde, 09-04-
1986, p. 16). 
[ ... ] tenho uma memória de elefante ou de feno, como 
quiser ... (G. Depardieu, entrevista, Lire, março de 1984, 

p. 29). 
[ ... ] Na selva, ou na rede- como quisermos -analítica, 
não podemos sempre [ ... ] (J. Durandeaux, Poétique 
analytique, Seuil, 1982, p. 13). 
Se, portanto, escrevendo, o escriba se torna ou pode se 
tornar gramático, é porque a pictografia - ou, como se 
chama com mais exatidão, escrita sintética - projeta as 
bases da consciência da palavra como tal. (M. Safouan, 
L'inconscient et son scribe, Seuil, 1982, p. 31). 
Dos quatro programas, este é talvez o mais "assistível" 
ou, antes, o mais escutável, graças às propostas de Lebo
yer. Risquei assistível, pois a direção permanece [ ... ] 
medíocre ... Imagens do mar, mar-mãe* evidentemente! E 
por cima de toda a música "progressiva" desse pobre 
Mike Oldfield, sempre em serviço quando é preciso su
blimar um suporte-imagem pobre. (Télérama, 16-03-
1985, p. 90). 
Todas as doenças somáticas ou quase todas são acompa
nhadas de fadiga. Ou melhor, de astenia (do grego as
thenia = sem força) prefere-se agora esta palavra para 
designar as formas de lassitude não desaparecidas com o 
repouso. (Le Point, 23-02-1985, p. 89). 

Vê-se que ambos são semanticamente questionados na glosa: 
ou diretamente os dois membros do par são opacificados um e outro 
por designação explícita (essas palavras (118)), ou sinalização 
(118), (135); ou somente um dos dois que é opacificado por desig-

• N. T.: Trocadilho baseado na homofonia entre mer (mar) e mere (mãe). 
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nação (astenia/esta palavra (137); assistível autonímico, da glosa 
(136)) e/ou por sinalização ("assistível" do enunciado-padrão 
(136)), e o outro termo (fadiga (137), escutável (136)) só é, então, 
opacificado - e caracterizado diferencialmente - pela relação de 
duplicação. 

3.3 No caso c, cf. ex. (119), uma forma explícita ou uma sinali
zação afeta univocamente o membro Y de uma modalização auto
nímica; assim, além de (119): 

(138) Sabe-se [ ... ] que a psicanálise [ ... ] tornou-se um poder, 
sabe-se também teoricamente os meios de denunciar os 
filhos, ou os filhos (é o caso de dizer aqui) deste "funes
to destino". (S. Leclaire, Rompre les charmes, Interédi
tions, 1981, p. 252). 

(139) [ ... ] essa outra seleção, muito mais insidiosa [ ... ] que é a 
seleção pela origem familiar (ou socioeconômico
cultural como se diz pudicamente). (R. Chamballon, Le 
Monde, 26-05-1983, p. 11). 

(140) [ ... ]levar[ ... ] mesmo a conclusões de moral, ou melhor
para retomar a velha palavra - de "civilidade", de "ci
vismo", como se diz agora. (E. Durkheim, citado em J. 
Ranciere, L'empire du sociologue, La découverte, 1984, 
p. 21). 

Mesmo se a interpretação da duplicação como implicando a opa
cificação do elemento X parece ser evidente, é preciso notar que ela 
não é unívoca como em b, como mostra a comparação com os e
nunciados seguintes, igualmente da forma X ou Y', com glosa, ou 
sinal, mas na qual a modalização autonímica unívoca sobre Y não 
afeta X; a alternativa trata aqui de coisas diferentes, designadas in
dependentemente por palavras, das quais uma é, de forma áutôno
ma, objeto de um comentário opacificante: 

(141) Casaco de esqui para caminhada do tipo [ ... ];um par de 
polainas ou de meias grossas; [ ... ] (Brochura Terres 
d'Aventure, 1985). 
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(142) Você só tem que andar de caiaque, ou melhor /praticar 
rafting como se diz agora! (Língua oral, 25-04-1985). 

Vê-se aqui que é um saber sobre as palavras e as coisas, que ba
seia a interpretação semântica de relação entre os dois membros do 
par, integrando a opacificação de Y' (basileus, sócioeconômico
cultural) a uma visão de duas maneiras de dizer, que opacifica ime
diatamente X (imperador, familiar), no lugar onde está retida uma 
coordenação "comum" entre polainas e meias grossas, caiaque e 
rafting, mais do que uma duplicação opacificante que faria dos 
elementos Y' maneiras de dizer particulares colTespondendo a X' -
como fora o caso para um interlocutor pouco "informado", na si
tuação do enunciado (142) que declara "é assim que se diz agora?" 
àquilo que ele acreditava ser uma tradução de caiaque. 

3.4 Em d, cf. (120), é puramente na base da interpretação dare
lação semântica entre os dois elementos coordenados que a alterna
tiva será situada ou não, sem que a distinção- como já se viu com 
isto é- seja binária. O mesmo ocorre em (120), em razão do caráter 
metafórico da série de designação, ou em (143), que oferece uma 
visão de duas variedades de discurso da mesma ordem que a de 
(139) acima. 

(143) Existem conflitos no trabalho, que estão no nível, hã, en
tre essas pessoas, de sua icteologia, ou de sua mentalida
de e [ ... ]. (Conversa ouvida no trem, fevereiro de 1985). 

A alternativa nos parece tratar das palavras pelas quais se fala dos 
fatos, e em (144), (145), (146) ela nos parece estabelecida no nível 
do conteúdo, através de termos transparentes: 

(144) Aos dirigentes varsovianos que gostariam de confiná-la 
num papel litúrgico e sacramental, a Igreja, segundo (ou 
primeiro?) poder da Polónia histórica, lembra sua voca
ção essencialmente evangélica. (Le Point, 23-02-1985, p. 
57). 
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(145) [ ... ] se o governo se contenta em copiar as doutrinas neo
liberais. [ ... ] Nossa crítica trata da estratégia- ou da au
sência de estratégia - que é usada para encarar os impas
ses económicos. (Declaração da Confederação Francesa 
Democrática do Trabalho (CFDT), Le Monde, 26-06-
1984, p. 38). 

( 146) Não vemos como o PCF poderia fazer a economia de um 
debate sobre a "linha" ou o que quer que a substitua, de
fendida por M. Marchais. (Le Monde, 19-06-1984, p. 3). 

mas sem que a hesitação, em todos esses casos, entre as interpreta
ções que colTespondem às incisas, muitas vezes realizadas, possa 
ser categoricamente delimitada: 

... X- não seria, antes, Y?- ... 

.. . X - não seria melhor dizer Y'? - ... 

Notemos que, qualquer que seja a relação semântica feita entre 
os dois termos da duplicação, todo jogo que implique o significante 
entre os dois termos - eco, trocadilho - é fator de opacificação para 
os elementos assim duplicados em sua materialidade de "maneira 
de dizer"; assim, e sem dúvida em graus diversos: 

(147) Os caciques do PS que viram, ou melhor, entreviram 
Mitterrand desde 17 de junho [ ... ] (Le Canard enchafné, 
27-06-1984, p. 2). 

(148) Quis, até agora, ignorar a verdadeira geração das con
chas; e raciocinei e divaguei, tentando me deter o mais 
próximo possível dessa falsa ignorância. (P. Valéry, 
Oeuvres I). 

(149) [ ... ] no cerne dos problemas que agitam a poética, até 
mesmo põem-na em questão (ou na questão?). (M. Ar
rivé, Prefácio a A.M. Pelletier, Fonctions poétiques, 
1977, Klincksieck, p. XI). 

(150) [O homem que fala ... ] se constitui como sujeito à medida 
em que fala, escuta, ou melhor ainda, fala a escuta que 
ele imagina de sua própria fala (R. Barthes, Prefácio a F. 
Flahault, La parole intermédiaire, Seuil1978, p. 10). 
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(151) E, efetivamente, em análise contam apenas as palavras 
[ ... ] ser reduzido a uma voz [ ... ] e estar de frente (ou, de 
preferência, de costas) a um silêncio supostamente tera
pêutico [ ... ] era uma experiência completamente nova. 
(Th. Bertherat, Courrier du corps, Seuil, p. 111). 

Aqui o "outro" em jogo na supressão da transparência local do 
dizer sobre X não seria nem da ordem da não-coincidência do dis
curso com ele mesmo, atravessado por um outro discurso, como em 
(127), (128), (137), (139), (140) ... , nem da ordem da não
coincidência entre as coisas e as palavras, atravessadas pela questão 
de sua (in)adequação, como em (132), (134), (135), (136), por e
xemplo, mas da ordem da não-coincidência das palavras com elas 
mesmas, atravessadas por esses outros sentidos, essas outras pala
vras das quais eles podem ser portadores dentro (no caso da polis
semia ou das fam11ias de palavras) ou fora (no caso da homonímia, 
dos simples ecos) do sistema lingüístico. 

4 DUPLICAÇÕES OPACIFICANTES EM X, Y; X(Y); X-Y 

4.1 É em relação a dois tipos de construções que o contorno, 
discreto ou não, da duplicação opacificante por simples justaposi
ção, deve ser traçado: 

• as formas padrão da justaposição, assimiláveis às coordenações 
em e (152) e ou (153), que marcam uma conjunção ou uma al
ternativa entre dois fatos, objetos, ... enunciados no mesmo pla
no, 

(152) Pegue um alho-poró, um nabo e ponha-os para cozinhar. 
Ela canta, dança, toca violão. 

(153) Pegue um alho-poró, um nabo, e ofereça-os ao coelho. 
Eu precisaria de um tecido vermelho, verde, amarelo, 
pouco importa. 
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11 e no âmbito do grupo nominal, a construção de um elemento Y 
"em aposição" a um sintagma nominal X, que pode ser remeti
do (através de uma relativização, depois uma redução dessa re
lativa) a uma predicação X é Y, "entre as coisas" que enunciam 
a identidade dos dois referentes designados por X e Y, ou uma 
propriedade Y do referente X. 

{

a mais perigosa das serpentes da Europa, ... 
(154) A víbora (esta/uma) serpente perigosa, ... 

flexível e brilhante, ... 

Apoiada em diversas marcas ou índices, a interpretação de for
mas de justaposição como dependendo da reformulação metaenun
ciativa, consiste em não estabelecer relações entre as "coisas", X e 

Y, X ou Y, X, que é Y (ou, neste caso, às vezes, não unicamente), 
mas em colocar uma relação entre os dois elementos, fazendo inter
vir o plano das palavras, assimiláveis às relações estabelecidas pe
las aposições, pelas relativas explicativas, pelas incisas de reformu
lação explicitamente metaenunciativas do tipo: 

(155) X, (palavra) que designa Y 
X, que também se diz Y' 
X, (palavra) que significa Y' 
X, que também se chama Y' 
X, pode-se também dizer Y' 
X, digamos, antes, Y' 

A duplicação XY, interpretada em justaposição metaenunciati
va, corresponde à diferença, à mudança de plano do nível padrão, 
em que funciona o signo X, ao do comentário metaenunciativo em 
que funcionam os signos X' e Y' .5 

As traduções locais, inseridas no decorrer de um discurso relatado direto, de formas 
semelhantes, com obrigação dos parênteses ou dos colchetes, não se relacionam a 
uma forma de modalidade autonímica. O elemento X, atribuído a I, reformulado, já 
tem aí um estatuto autonímico próprio ao discurso direto, e a predicação de L, do ti
po X' significa Y' subjacente à justaposição, enunciativamente autônomo, não du
plica uma enunciação padrão de X. 
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Encontramos, nesta forma extremamente freqüente da reformu
lação opacificante, o mesmo leque de fatos de ordem diversa que 
assegura, univocamente ou não, a interpretação opacificante da du
plicação X, Y para isto é e ou. 

4.2 Notar-se-á, independentemente da forma sintática de Y- à 
qual retornaremos abaixo, em relação à questão da aposição -, uma 
proporção muito elevada de casos em que a estrutura de duplicação 
está associada a formas que impõem ou favorecem a interpretação 
opacificante. 

4.2.1 Formas explícitas, univocamente metaenunciativas, ou in
terpretáveis como tais, podem acompanhar a duplicação. 

Elas podem tratar da própria justaposição, isto é, do próprio fa
to da duplicação: 

(156) [ ... ] um papel de alcatrão [ ... ] granitado, granulado, não 
sei como dizer, [ ... ] (Língua oral, fevereiro de 1985). 

(157) Um regimento, um destacamento, não um esquadrão, um 
batalhão ... enfim, não sei, não conheço nada (Oral, maio 
de 1984). 

(158) [ ... ] depois, por metáfora, por transferência, por exten
são, o que você quiser, vamos ter[ ... ] (Oral, seminário de 
lingüística, 18-05-1985). 

Mais freqüentemente, elas tratam somente do elemento Y, ex
plicitamente apreendido de modo opaco, assim, 

a. com elemento univocamente metalingüístico: 
(159) O problema essencial para o PCF [ ... ] é voltar a se tornar 

dominante na esquerda, "hegemônico", para empregar o 
vocabulário adequado (J. M. Colombani, Le Monde, 06-
02-1985, p. 8). 

(160) [ ... ] reforçando a vigilância social (a "quadrilha", como 
se diz às vezes) dos quais eles são objeto (Le Monde, n. 
11864, p. 2). 

154 Jacqueline Authier-Revuz 

(161) Os burgueses [ ... ] se vingam, assim, de serem considera
dos ainda como goods and chattels (bens e gados), como 
se diria em inglês (R. Arnaud, Les regles, le jeu ... , p. 4, 
Modeles linguistiques, 1983). 

(162) No interior da fábrica, assalariados do quadro - os "ca
pangas", como os grevistas os chamam - se ativavam 
(Le Monde, 14-05-1982, p. 40). 

(163) [ ... ] o Corpo em sua relação sempre flutuante com o Es
pírito e o Mundo (CEM, em termos valeryanos), [ ... ] (D. 
Oster, Passages de Zénon, Seuil, 1983, p. 76). 

(164) Vida [ ... ] que cortou a garganta do "puscher"* de coca 
responsável pela morte de sua mãe 

(165) Há ainda, no mesmo setor da floresta, três ou quatro bar
ragens - em turco, bendi - construídas aproximadamente 
na mesma época[ ... ] (A. T'serstevens, ibid., p. 196). 

b. com elemento interpretável como metalingüístico (o Y de l: Y 
para l): 
(166) [ ... ] a paráfrase relacionada ao nível do pré-consciente (o 

Vorbewustes freudiano). (C. Fuchs, La paraphrase, 
1982, p. 169). 

(167) Sentimento de coerência e de consistência, suporte do 
prazer de existir, que não é evidente, deve ser insuflado 
pelo objeto (o elemento feminino puro de Winnicott) e 
que se mostra capaz de tolerar a admissão do Outro [ ... ] 
(A. Green, Narcissisme de vie, narcissisme de mort, Mi
nuit, 1983, p. 58). 

(168) Sobre esse [Mishima] se fez seppuku (para nós, harakiri) 
gritando "Viva o Imperador" [ ... ] (Cartas dos leitores, 
Libération, 02-05-1985, p. 37). 

(169) [ ... ] uma co-produção internacional ("coprode", para os 
íntimos) fora da qual este excelente cineasta viajante não 
poderia trabalhar (S. Daney, Libération, 21-11-1983, p. 
31). 

N.T.: Em francês, "dealer" [traficante](Le Canard enchafné, 20-03-1985, p. 7). 
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4.2.2 A simples sinalização -tipográfica ou entonativa- sobre 
um ou dois elementos duplicados é um fenômeno em massa, seja 
com comentários explícitos (cf. acima) ou sem. 

Encontra-se a dupla sinalização, como em (164), (166), ou em: 

(170) [ ... ]o "gasto" (o "consumo") das riquezas[ ... ] (G. Batail
le, La part maudite, p. 57, citado em Degott (1977), p. 
33). 

( 171) Acho este filme tão injusto - não justo - com sua imora
lidade, sua violência inútil, suas mentiras e sua falta de 
compaixão que [ ... ] (E. Beaulieu, "Un film anti
avortement dangereux", Le Matin, 25-02-1985, p. 15). 

Mais freqüentemente, há a sinalização sobre um dos dois elementos 
duplicados, muitas vezes Y, como em (159), (160), (162), (165) 
acima- mas também X, como em (161) ou: 

(172) um par de óculos "de alpinismo" (hublots) (Lista de ma
terial para caminhada alpina, 1986). 

(173) Afundados em seus grandes "dayis" (casacos) - em Pe
quim [ ... ] escolas e fábricas geralmente não são aqueci
das- rapazes e moças se olharam, perplexos (Le Monde, 
27-09-1984, p. 1). 

(174) Interrompo uma visita para descansar um pouco numa 
cayhane, uma casa de chá (J. P. Roux, Turquie, 1979, p. 
166). 

(175) A distância do comunismo italiano (comparado a Mos
cou) havia começado a ser tomada desde o pós-guerra 
por Palmira Togliatti. Depois, "il strappo" (o trapo): a 
recusa em admitir o putsch na Polônia. (Libération, 12-
06-1984, p. 4). 

É a freqüência com a qual a justaposição metaenunciativa é 
acompanhada de um sinal de opacificação - ou de vários - que se 
deve notar; e não uma restrição, o sinal de opacificação não estando 
associado à justaposição metaenunciativa, nem de forma necessária: 
cf. (167), (168), e: 
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(176) Por vezes, as plantas selvagens serviram de escudo, é o 
caso das cercas vivas do Vallon des Buffes, cercados de 
plantas (espinhosas, selvagens) como a maioria das ca
banas alpinas (R. Canac, Vivre en Oisans, edição Glénat, 
1985, p. 49). 

(177) Dithey (1900) vai também nesse sentido quando lembra 
que a arte de interpretar (a hermenêutica) que os gregos 
fundam [ ... ] (D. Begue, Herméneutique et pragmatique, 
Arquivos e documentos da SHESL, 1986). 

nem de forma suficiente, o sinal, e mesmo a glosa explícita, poden
do tratar de um elemento opacificado "para ele mesmo", no âmbito 
de uma justaposição interpretada como não-metaenunciativa, como 
observamos para X ou Yem (141), (142). 

(178) É uma infusão tônica,/saborosa, como se diz aqui, mas 
que é preciso saber fazer (Oral, 02-04-1986). 

4.2.3 Um outro fenômeno acompanha a justaposição metae
nunciativa com uma freqüência muito grande: o destaque da mu
dança de plano efetuada por Y, como elemento de comentário me
taenunciativo, em relação à enunciação padrão de X, por uma inter
rupção entonativa - pausa e "melodia menor" própria às incisas -, 
ou em relação à escrita, pelas duplas pontuações fortes, "destacan
tes", que são os parênteses e os travessões. 

Sua freqüência - mais de 50% dos casos de justaposição levan
tados - se manifesta nos exemplos citados acima e abaixo. Porém, 
ainda aqui, deve-se notar que esse destaque entonativo ou tipográfi
co não está associado à justaposição metaenunciativa, nem de for
ma necessária ( cf. (159), ( 17 4) ), nem de forma suficiente, podendo 
essas configurações marcar, num enunciado, o destaque de elemen
tos muito diversos, em relação não-metaenunciativa (cf., por exem
plo, o estudo das parênteses de Degott (1977)). 

4.2.4 Nem necessários nem suficientes, mas muito freqüentes, 
esses elementos, sinais de opacificação e de mudança de plano, não 
fazem nada além de apoiar a interpretação metaenunciativa da jus-
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taposição, que depende da relação semântica feita entre os elemen
tos X e Y, e é passível de ser realizada, mesmo se pouco freqüente, 
sem o auxílio de nenhum desses elementos. 

Assim, é a relação semântica estabelecida entre X e Y, no nível 
da frase (em (179)), fazendo intervir o conhecimento do discurso no 
qual o enunciado é produzido (em (180)), que desencadeará sozinha 
uma interpretação metaenunciativa de reformulação para as seguin
tes justaposições: 

(179) É, portanto, aquilo que chamamos de curso de alemão 
para não especialistas, para não germanistas (J. R. Lad
miral, Revue d'Allemagne, abril-junho de 1975). 

(180) O marxismo opõe a ideologia, as idéias dominantes, à 
ciência, conhecida como quem fornece os meios [ ... ] (H. 
& S. Rose, L'idéologie de/dans la Science, Seuil, 1977, 
p. 27). 

4.2.5 Observação: Como já vimos com ou, as duplicações de 
elementos ancorados no significante - Y que aparece como um eco 
de X, por homofonia completa ou parcial - se relacionam necessa
riamente à opacificação, independentemente da relação semântica 
que ali ocorra e das marcas - pontuação, comentários ... - que pos
sam acompanhá-las. 

(181) [ ... ]a teologia é (sabe)* a clivagem do sujeito (J. J. Goux, 
Les iconoclastes, Seuil, 1982, p. 33). 

(182) [O in-fans** esquizofrênico] permanece fora-do-jogo, fo
ra-do-eu da linguagem que pretende produzir agora (L. 
Irigaray, Parler n'est jamais neutre, Minuit, 1985, p. 
233). 

(183) Esta listagem de letras e palavras-chave não interrompe 
o dizer nas grandes escavações em que a fala ressoa -
raciocina***- à toa? (L. Irigaray, ibid., p. 268). 

• N. T.: Jogo homofônico entre c'est (é) e sait (sabe). 
•• N.T.: In-fans =aquele que não fala 
*** N. T.: Jogo de palavras entre ressonne (fonema surdo) e raisonne (fonema sonoro). 
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(184) [ ... Flaubert] parece tentar uma poética do inacabado, 

4.3 

[ ... ] combinando os recursos da condensação aos da elip-
se e, com certeza, a ( dis-)solução fragmentária [ ... ] (C. 
Duchet, Leçons d'écriture, Minard, 1985, p. 247). 

4.3.1 Diversas categorias morfossintáticas podem ser, assim, 
duplicadas: além dos elementos nominais, aos quais retornaremos: 
sintagmas preposicionais, ocorrendo a mudança em todo o sintag
ma, como em: 

(185) De fato, sem diferenciação sexual - na ausência de "se
xão"- a cisão indefinidamente repetida do mesmo orga
nismo desenha uma figura de imortalidade (A. Green, 
ibid., p. 259). 

ou apresentando uma retomada em Y da preposição e do eventual 
determinante de X, como em (158), (179), ou: 

• 

(186) [ ... ] barreira gnoseológica contra a teoria científica do 
sujeito que fala e conhece (contra a psicanálise) e da his
tória (contra o materialismo histórico) (J. Kristeva, Pol
ylogue, Seuil, 1977, p. 30). 

adjetivos ou advérbios, como em (159), (171), ou: 
(187) O Bric-Bouchet corresponde a um antigo fundo oceânico 

tectonizado (deformado) e metamorfizado (cozido) (Al
. pinisme et randonnée, abril de 1982). 

(188) [ ... ] Os teólogos de Alexandria, Fílon, Clemente e Orí
genes vão distinguir um sentido espiritual (pneumático) 
de um sentido real (D. Begue, ibid.). 

(189) Somos vítimas da necessidade de estar "na frente" [ ... ] 
para nós, é preciso estar "bem" (bela?) ou mais ou me
nos ... assim como é preciso estar limpo e decente. É um 
assunto de dever social (M. Thiriet, S. Képes, Femmes à 
50 ans, Seuil, 1981, p. 175). 
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• verbos, conjugados ou não, como: . 
(190) [os hare krishna] dormem pouco, t:abalha~ ~men~1gam) 

muito, doam todos os seus bens a assoc1açao, nao co
mem carne, nem ovos, [ ... ] (Le Nouvel Observateur, 12-

01-1981, p. 6). 
(191) [ ... ] permitem à bactéria utilizar ("catabolizar") [ ... ] (Le 

Monde, 08-07-1981, p. 11). 

Nenhuma restrição parece poder ser observad~; s~ quase ~~o 
encontramos no âmbito de uma única língua, duphcaçoes opacifl
cantes que ~roponham uma "outra maneira de dizer".' para esses 
elementos que se referem a classes fechadas -. determmante~, ~re
posições, ... _ os exemplos a seguir são perfeitamente poss1ve1s e 

não por razões sintáticas: 

(192) ... o- em inglês, the- ... 
... por- em inglês, by - ... 
.. . eu - em inglês, I - ... 

4.3.2 

4.3.2.1 Nas duplicações de elementos nominais, de lon~e os 
mais freqüentes, distinguiremos, nos enunciados citados, d01s ca-

sos: 

a) os sintagmas nominais, que apresentam uma retomada do de-
terminante, indefinido, como em (157), (174) ou: . 
(193) [Em Edirna] quatro mesquitas [ ... ], um hammam de SI

nan, e um bazar coberto, um bedesten (J. P. Roux, Tur-

quie, 1979, p. 207). 
(194) [ ... ] agrupados em um único "cluster"- um cacho- que 

[ ... ] (Science et avenir, no 410, p. 34). 

ou definido, como em (160), (162), (167), (170), (175), (177), 

(180), ou: 
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(195) cerca de 30 pessoas foram mortas pelas forças da ordem, 
[ ... ] especialmente nos bairros pobres, as "poblaciones" 
(R. C. H., 08-09-1983, p. 7). 

(196) Os controladores de tráfego aéreo, /os controladores de 
vôo, [ ... ]. (A2- informações, 17-09-1985). 

b) os substantivos sem determinante, como em (164), (165), (169), 
(173), ou: 
(197) Por sua vez, o aldeído fórmico (formal) obtido através 

de oxidação do metanol, reage [ ... ]. (Le Monde, 31-03-
1982). 

(198) Nasce-se, portanto, da sexão (sexualidade) que se une à 
recombinação genética (das duas metades) para formar a 
unidade biológica (A. Green, ibid., p. 55). 

(199) Foi um dos primeiros na região a utilizar, cientificamen
te, fungicidas (anti-fungos) (L'Humanité, 04-01-1982). 

(200) Uma vaga "aberta"(licença) (Texto sindical do CNRS 
[Centre National de la Recherche Scientifique], 1982) . 

A reformulação sigla-forma desenvolvida inscreve-se geral
mente nesse quadro N- N, como em (163), ou: 

(201) Ora, é preciso descontar daí 0,5% dedicado ao GVT 
(glissement, vieillesse, technicité), isto é, às medidas de 
promoção e antigüidade) [ ... ] (Libération, 22-01-1986, p. 
4). 

(202) Apesar das "IO" (instruções oficiais), apesar dos fre
qüentes lembretes dos IDEN (inspetores departamentais, 
deve-se falar bem disso, daqueles lá), [ ... ]. (J. & G. Te
rrier, Carta, Le Matin, 21-09-1984, p. 20). 

(203) Os responsáveis pela Companhia Francesa de Seguros 
para o Comércio Exterior (Coface) foram os primeiros a 
se inquietar com isso (L'Express, 21-08-1981). 

Neste caso b, é a partir do plano sintático que, pela ausência de 
determinante sobre Y - daí, univocamente, Y' - a duplicação é 
marcada como opacificante, onde, em a, é requerido um trabalho 
interpretativo para dar a X e Y o estatuto de duas maneiras de dizer. 
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4.3.2.2 Poderíamos ser tentados a tratar todas essas duplicações 
de elementos nominais, como a construção de um SN "núcleo" - X 
- seguido, de modo padrão, de um SN com ou sem determinante -
y - em função de aposição. Essa construção analisável, no nível 
padrão, como correspondendo a um predicado sobre as coisas 

(193') um bazar coberto é um bedesten. 
(196') os controladores de tráfego aéreo são os controladores 

de vôo. 
(198') a sexão é (a) sexualidade. 

seria interpretada secundariamente, dada a equivalência referencial 
de X e Y, e as formas explícitas ou os sinais de opacificação, de 
dissociação, como duplicada por uma outra predicação, metalin
güística, de tipo (155), fazendo intervir as palavras X' e Y'. 

Opor-se-iam então as aposições, explicitamente metaenunciati
vas I, com substantivo metalingüístico que remete a um elemento 
X, de qualquer categoria morfológica, apresentando, portanto, uma 
construção particular: 

(204) A cozinha das mulheres é forte [ ... ] ali nada é "mascara
do" (expressão da culinária dos chefs). (La Reyniere, Le 
Monde, 04-09-1985, p. XIII). 

ou com reformulação de X a um elemento Y' unívoco: 
(205) Eis um método de datação das "varves", palavra escan

dinava que significa camada (Science et Avenir, feverei
ro de 1981, p. 39). 

às aposições não explicitamente metaenunciativas II, passíveis de 
serem interpretadas como reformulação, que constituiriam uma 
classe semântica particular de aposição. 

Nesta perspectiva- que apresenta problemas, cf. abaixo- seria 
necessário então fazer aparecer diversos tipos de funcionamento da 
aposição II interpretável de maneira metaenunciativa; J. Tamine 
(1976), estudando as ligações entre tipos de funcionamento da 
construção apositiva (por um lado, em termos de possibilidade so
bre N2 de variação do determinante e, do outro, de expansão), asso-
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cia à relação semântica "N2 comentário metalingüístico de N1" um 
modo único de funcionamento. Ilustrado pelo exemplo: 

(206) A mica preta, 

{ 
a biotita } , é um mineral... 
a biotita, em termos técnicos 

que depende de nossa categoria a acima; esse funcionamento único 
é caracterizado com base nos seguintes fatos 

(207) a * { A mica preta, biotita } 
b * A mica preta, uma biotita, é um mineral... 
c * A mica preta, essa biotita 

pela propriedade seguinte: "os comentários metalingüísticos reque
rem o". 

Às observações (207) e à conclusão que daí se tira, podem-se 
fazer as seguintes objeções, a partir dos fatos notados em 4.3.2.1: se 
(207 b) e (207 c) são, de fato, inaceitáveis (ou, pelo menos, difícil 
para (207 c)), não é porque o indefinido ou o demonstrativo estejam 
banidos de tais estruturas; o que é requerido não é o em N2 é- se 
Nz tiver um determinante- a retomada em N2 do determin~nte de 
N1 qualquer que seja, o, mas também um (cf. (174), (193)) ou esse 
(esse/aquele), do qual não temos exemplos, mas que não está ex
cluído: 

(208) Essa mica preta, essa biotita, para falar como os livros 
técnicos, era muito bonita. 

(160') ... essa vigilância social (essa "quadrilha", como se diz 
às vezes) da qual... 

Por outro lado, com a restrição (ou semi-restrição?) de uma 
pontuação destacante "forte" em N2, parece que (207 a) é uma 
construção amplamente representada: cf. (169), (173), (197), (198), 
(199), (200). 
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Para essas duas formas 
a) det Nl> det N2 

com identidade do determinante nos dois membros, e 
b) det N1(N2), 

sem determinante em N2, e com "dissociação" marcada, N2 se apre-
senta sem expansão (adjetiva, relativa, ... ), além dos comentários 
metaenunciativos explícitos (para falar ... , como diria .... , em ter-
mos ... ) que, de um outro nível, não fazem parte do sintagma aposto 
propriamente dito, ou, em termos de reformulação, não são parte re
levante na comutação entre X e Y. 

Nisso, notar-se-á que a forma b, det N1(N2), muito usada, ofere
ce um funcionamento específico em relação ao fato observado se
gundo o qual "o determinante zero diante da aposição é sobretudo 
freqüente, se esta for acompanhada de uma expansão" (Tamine 
(1976) p. 138 e Milner (1973)). Na verdade, num caso e no outro, 
aquilo que é acrescentado pela "aposição" à enunciação X, desig
nando uma coisa com suas determinações, não é uma outra predi
cação sobre esta coisa, comportando seus próprios elementos de de
terminação, mas uma predicação implícita de equivalência que trata 
da palavra X', na qual o elemento "aposto" Y' aparece sem deter
minante, como permite seu estatuto autônimo (b ), ou com um de
terminante de puro "eco" (a) daquele do SN~> não correspondendo a 
retomada do mesmo determinante a duas escolhas semelhantes efe
tuadas sucessiva e independentemente, como em 

(209) Um jovem rapaz, um colegial marselhês, descobriu ... 
A secretária, a pessoa da qual te falei ontem, fará o ne
gócio 

mas com uma única escolha, no plano padrão, "copiado" no plano 
metaenunciativo. 

4.3.2.3 A essas duas formas, a e b, cuja descrição como aposi
ção deveriam, portanto, ser combinadas a restrições muito parti
culares, em relação ao funcionamento geral da aposição (cf. (154)), 
conviria acrescentar igualmente, mas de modo diferente, parte rele-
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vante no campo da modalização autonírnica, uma outra forma de 
aposição c no funcionamento clássico: N2, com ou sem determinan
te, é um genérico em relação a N I> mas combinado, conforme o 
modo clássico da definição pelo "gênero próximo" e pela "diferen
!a espec~fica" de expansões, que fazem de N2 uma descrição do ob
Jeto NI> Interpretável como descrição do sentido da palavra N1 (cf. 
N1 (=X') significa N2 (=Y'), ou N1 (=X') designa N2 (=Y)). Assim, 
por exemplo, com ou sem sinais de opacificação e de "dissociação" 
tipográfica: 

(210) [ ... ] as mulheres tentam reunir os rapazes refugiados 
atrás das tuculs, essas tendas feitas de uma armação de 
madeira recoberta por esteiras trançadas (Télérama, 08-
01-1986, p. 45). 

(211) Um ecoendoscópio, aparelho destinado à detecção pre
coce dos cânceres do esôfago, foi roubado [ ... ] (Le Mon
de, 10-01-1986, p. 1). 

(212) Como eles o encontraram no doué, espécie de lavadouro 
na região bretã, forjaram-lhe um sobrenome (A. Jarry, 
Oeuvres completes I, p. 928). 

(213) A organologia - "ciência dos instrumentos musicais" , 
por essa razão considerada como um ramo importante da 
musicologia - recobre essencialmente três campos de es
tudos (F. R. Tranchefort, Les instruments de musique 
dans le monde, col. Points, p. 15). 

(214) Nos campos, os dahalos, bandos armados que se dedi
cam especialmente ao roubo dos bois, fazem imperar a 
lei ("Madagascar", Le Monde, 09-04-1986, p. 4). 

e, no sentido inverso, 

(215) [A insegurança] na cidade se expressa nessas famigera
das explosões de violência (as rotakas) que o poder re
prime ferozmente ("Madagascar", Le Monde, 09-04-
1986, p. 4). 
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4.3.2.4 Assim, abordando a questão em termos de construções 
apositivas - portanto, no âmbito do sintagma nominal - passíveis 
de serem interpretadas, sem elemento metalingüístico explícito (i.e. 
diferentemente das aposições I), como reformulação metaenunciati
va opacificante de duas maneiras de dizer, seríamos levados a reco
nhecer três tipos, dois dos quais, a e b, apresentariam restrições (re
tomada do determinante a, ausência de determinante e "dissocia
ção" de N2 b; ausência de expansão a e b) que a terceira c) não tem, 
semelhante, em seu funcionamento, a aposições semânticas bastante 

diversas. 
Porém, como vimos, as duplicações nominais de a e b, passí-

veis de ser analisadas como formas particulares de aposição, apare
cem, na verdade, inscritas num mecanismo de duplicação, muito 
mais geral, referente, da mesma forma, a categorias não-nominais 
(adjetivos, verbos, etc.), incompatíveis com a aposição (cf. 4.3.1). 

Assim, diante da aposição I, explicitamente metaenunciativa, 
não apresentamos um conjunto discordante II, de três aposições re
lacionadas à duplicação opacificante (a,b,c); pensamos que existe, 
de um lado, uma forma muito geral, que chamamos de "reformula
ção" metaenunciativa opacificante, que se realiza (além da coorde
nação) através de simples justaposição de um elemento Y' autoní
mico a um elemento X que depende de qualquer categoria moifo
lógica, e daí interpretado, enquanto palavra, X', forma que não é 
relacionada à aposição mesmo quando o elemento X é um elemen
to nominal (a,b); e, de outro, existem casos (c), que se relacionam 
com a construção apositiva-padrão, e passíveis, via relação semân
tica definicional que existe entre N 1 e N2, de se prestar a uma inter
pretação metaenunciativa- notando que a aposição (c) não exclui 
nem as configurações de determinantes- identidade em N~> N2; au
sência em N2- nem a ausência de expansão de N2, requeridas pela 
duplicação por justaposição (a,b). Há uma zona de ambigüidade en
tre essas duas construções relacionadas, ambas, embora diferente
mente, com a comparação opacificante de duas maneiras de dizer. 

4.4 Nenhum dos parâmetros de não-coincidência que jogam no 
campo da modalidade autonímica está excluído das duplicações X 
ou Y, X - Y. Encontramos, nesses pontos de afloramento da não-
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coincidência do dizer, constituídos pelas formas de opacificação: o 
não-um das palavras atravessadas pelos outros sentidos ou pelas ou
tras palavras que elas abrigam, em jogo nas duplicações: estar de 
frente (ou, melhor, de costas) a (151), injusto- não justo (171), é 
(sabe) (181), ou ainda (148), (182), (183) ... ; o não-um do distan
ciamento entre as palavras e as coisas que se traduz na hesitação ou 
num movimento para uma melhor adequação, como em: por metá
fora, por transferência, por extensão (158), na selva, ou na rede 
(134), assistível/escutável (136), a pictografia- ou, como se chama 
com mais exatidão, escrita sintética (135), ou ainda (132), (120), 
(156), (157); mas o tipo mais fortemente presente de não
coincidência nessas formas de duplicação (não é evidentemente o 
caso, por exemplo, para X, foi-me preciso dizer Y', eu deveria ter 
dito Y' ... que se exercem preferencialmente no campo da adequação 
palavra-coisa), é aquele que está ligado à presença no discurso do 
enunciador, ligado hic et nunc a seu co-enunciador, de um discurso 
- ou língua - outro. Aqui, remetemos a todos os enunciados outros 
que não esses que acabamos de citar: outra língua, outra variedade 
- técnica, regional, ideológica ... -, essas formas de duplicação que 
constituem uma representação sob a forma do cantata, na cadeia, da 
relação de dialogismo interdiscursivo do qual Bakhtin afirma ser o 
modo de elaboração de todo discurso. 

Contrariamente a isto é, o movimento que dá lugar no fio do 
discurso a esse outro discurso - encontrado no "meio dos outros 
discursos" no qual essa cadeia se constrói - não é restrito; vemos 
representado tanto o movimento centrifugo que consiste em rela
cionar um elemento "do interior", homogéneo ao discurso produzi
do, com o exterior de um outro discurso, cf. por exemplo: 

" 
" 
• 
11 

• 

um bazar coberto, um bedesten 
barragens, em turco, bendi 
co-produção internacional ("coprode para os íntimos") 
moral, ou melhor- para retomar a palavra antiga, de "civi
lidade" 
origem familiar (ou socioeconômico-cultural como se diz 
pudicamente) 
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quanto o movimento centrípeto, "reconduzindo", se podemos dizer, 
um X heterogêneo, advindo ao discurso, para o interior, através de 

um Y homogêneo a esse discurso: 

11 uma cayhane, uma casa de chá 
11 do "puscher"2 [ ... ]/2- Em francês, "dealer" 
11 seppuku (para nós, harakiri) 
11 "dayis" (casacos) 
11 vaga aberta (licença) [aqui também com o jogo da adequa-

ção palavra/coisa] 

Evidentemente, se o termo heterogêneo é freqüentemente um 
termo sentido pelo enunciador como sendo estranho a ele ou a ele e 
a seu interlocutor, observa-se que o termo marcado por heteroge
neidade pode também sê-lo em relação a esse parâmetro específico 
do discurso produzido hic et nunc, que é aquele ao qual é dirigido
e não em relação ao próprio enunciador para o qual o termo é fami
liar -, o que faz, assim, cruzar a não-coincidência que podemos 
chamar "interdiscursiva" com a não-coincidência "interlocutiva" (é 
aquilo que manifesta, sob o duplo movimento centrípeto e centrífu
go, o gênero da vulgarização científica para o grande público, por 
exemplo, cf. Authier (1982a) e Mortureux (1982)). 

5 

Emergência, a nosso ver, no fio do discurso, das não
coincidências que atravessam de modo "constitutivo" a enunciação, 
o discurso, o sentido, são todas as formas de modalização autoními
ca que - no modo imaginário de alterações locais do UM, das quais 
dependeria, além disso, "normalmente", uma "comunicação" trans
parente - dão lugar ao outro, via opacificação do dizer em "maneira 

de dizer" relativizada. 
O que especifica, nesse conjunto, as formas de "duplicação" é 

que, no ponto em que, nas outras formas, há uma caracterização 
positiva de X como uma maneira de dizer - e, por isso, remissão 
implícita a uma outra(s) maneira(s) de dizer (ex.: X, se podemos di-
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zer, remete àquilo que poderíamos dizer de outro; X, para falar po
lidamente, a uma outra maneira de dizer que não seria polida, etc.) 
-:-- nes.tas, é a presença na cadeia da outra maneira de dizer Y' que 
1med1atamente acarreta a constituição de um X padrão, em maneira 
de dizer X', e sua caracterização diferencial como maneira de dizer. 

Num conjunto de formas de duplicações, o que especifica as 
formas X, isto é, X; X ou Y; X-Y, em relação a formas explícitas co
mo X, eu deveria ter dito Y', ou X -l diria Y' ... , é que, com exceção 
dos casos de construções sintáticas específicas, é (apoiada ou não 
e.m elementos r~lacionados ao comentário, ou à sinalização tipográ
fica ou entonat1va - elementos que, por serem freqüentes não são 
necessários, nem suficientes) a consideração do sentido, em discur
so, de X e de Y, que permite, finalmente, de forma amplamente não 
unívoca: 

1) interpretar estruturas de duplicação como relacionando- dupli
cando no plano metaenunciativo a enunciação padrão de X- de 
uma relação de X' e de Y', e 

2) atribuir um valor em discurso a essas duplicações em termos de 
não-coincidências das quais são marcas. 

Porém, o parentesco nas formas deve ser salientado entre essa 
intrusão no discurso de 1, relatado, de um comentário heterogêneo 
de L comentando esse discurso de um outro, e o desdobramento 
metaenunciativo no próprio discurso de L pelos comentários que 
ele produz de suas próprias palavras - para assinalar o caráter es
tranho, outro, 

(216) "Os advogados têm o costume de intervir em inúmeras 
áreas há muito tempo. Mesmo quando não são pagos. 
Eles o faziam para a "saisine directe" (os flagrantes deli
tos) ... Mas ao mesmo tempo [ ... ]"Henri Leclerc, advoga
do em Paris, lembrava no sábado (Libération, 16-12-
1985, p. 21). 

(217) As crianças são portadoras de um "certificado oficial" 
[no qual se lê ... ] "[ ... ] favor apresentar-se acompanhadas 
de testemunhas no escritório do fokontany [prefeitura] 
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ou 

do presidente signatário do certificado" ("Madagascar", 
Le Monde, 09-04-1986, p. 4). 

(218) "Chomsky" comenta Longacre "nos diz, portanto, sucin
tamente, para redigir uma gramática com o que se tem 
(by hook or by crook) e que DEPOIS a teoria lingüística 
nos ajudará a avaliá-la" (R. Arnaud, Les regles, le jeu, ... , 

ibid., p. 20). 

que, com um vai-e-vem mais complexo, bastante freqüente, que 
conesponde àquilo que se pode chamar de "escora" da tradução, 
apresenta não a duplicação das palavras de 1 (1) citadas, com aspa
lavras de L (2) traduzindo-as, em incisa, mas o das palavras de L 
(1) traduzindo, em discurso direto, as palavras de 1, com as palavras 
de 1 (2) em incisa, a dupla operação de tradução (aqui, inglês
francês-inglês) chegando a uma reprodução literal. 
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4 

Heterogeneidades e rupturas* 
Algumas considerações no campo enunciativo 

------------·------------

1. É em um discurso multiforme, essencialmente heterogêneo -
no plano das disciplinas, dos objetos, dos pontos de vista, ... -, que 
a questão do heterogêneo pode ser evocada na sua dimensão de 
ruptura, como testemunha este volume.* Quanto a essa abundância, 
a restrição anunciada pelo subtítulo não é precaução oratória "de
negativa", para alguma tentativa de síntese englobante, nem mesmo 
homogeneizante ... Se de fato tentei 1 fazer eco a diversas abordagens 
nesse campo, esforçando-me em localizar nele alguns pontos de re
ferência - de contatos, de diferenças -, é de maneira bastante par
cial e, senão "unilateral", de modo algum atópico, mas a partir do 
ângulo particular sob o qual pessoalmente encontrei - como lin
güista, trabalhando no campo da enunciação - a questão do hetero
gêneo. 

É sob dois planos que se impõe, a meu ver, a dimensão do hete
rogêneo na enunciação: de um lado, da observação, nas realizações 
lingüísticas, de fatos de heterogeneidade; de outro lado, o da hete
rogeneidade teórica, que, em relação à lingüística, afeta necessari
amente o campo da enunciação - entendo, dessa forma, o inevitável 

Publicado em PARRET, Herman. Le sens et ses hétérogénéités. Paris: Éditions du 
Centre National de la Recherche Scientifique, 1991. 
N.T.: Referência a PARRET (1991). 

1 Este texto, que retoma uma exposição inscrita, numa sessão de "conclusões", no co
lóquio "Heterogeneidades: rupturas, silêncio, elipses", ocorrido em Urbino, de 11 a 
14 de julho de 1988, apóia-se deliberadamente em comunicações feitas e cuja ver
são escrita figura em PARRET (1991). 
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não-fechamento do lingüístico sobre ele mesmo no sentido formal, 
que proíbe falar de enunciação sem se apoiar.- quer is~o seja dito 
explicitamente ou não - em teorizações extenores, parttcularmente 

sobre sujeito. 
Assim, é nesse duplo plano - os fatos observados, as ~scolhas 

teóricas postas em ação- e de acordo com~ dupla perspectiva ~va
cada acima - esboçar esquematicamente o JOgo das heterogenetda
des enunciativas, tal como o percebo, para dar conta dos fatos espe
cíficos que descrevo, tentando, sobre alguns pontos, articular "dia
logicamente" nesse jogo um certo número de outras abor~agens -
que se acha aqui desenvolvida a questão das. "heterogen~tda~es e 
rupturas", uma vez circunscrita ao campo restnto da enunczaçao, no 
sentido estritamente linguageiro, e não no sentido que tal termo po
de tomar no quadro semiótica, e, nesse campo, em alguns tipos de 

heterogêneo e alguns tipos de rupturas. 

2. Particularmente abordo2 o campo da heterogeneidade enun
ciativa pela observação e descrição sistemática das ~ormas ~etae
nunciativas (opacificantes) pelas quais, durante o traJeto, no flo do 
discurso, os enunciadores duplicam a enunciação com um elemen
to, com uma representação reflexiva desta. Assim, por exemplo: 

Quando vejo alguém que faz, devo dizer, besteiras, assim... . 
A gente foi para um albergue, se é que se pode chamar aquzlo 

de albergue, enfim, um local. 
Os conselheiros de Mitterrand convenceram-no de que era ne-

cessário, a qualquer preço - é o caso de dizê-lo -, evitar recorrer 

ao empréstimo. 

Essas formas, a que chamo formas de heterogeneidade (ou de 
não-coincidência) mostrada ( cf. abaixo) se inscrevem, como um 
subconjunto formalmente caracterizável, no conjunto muito mais 
vasto daquilo que se pode formalmente descrever como fato de rup-

2 Em um trabalho em vias de conclusão (Tese de Doutorado de Estado, Paris 8!, r~la
tivo às "não-coincidências do dizer", através do estudo das formas metaenuncJatJvas 

da opacificação na língua e no discurso. 
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tura sobre o fio enunciativo: voltarei a isso abaixo, tentando especi
ficar o que diferencialmente as caracteriza como tipo de ruptura. 

Por outro lado, tento perceber a função dessas formas de hete
rogeneidade mostrada no processo enunciativo, como emergência, 
também aí, de um tipo particular, de um outro plano de heterogê
neo(s), que classifico como constitutivo(s) - compreendendo isso 
como da ordem do não-acidental, mas fundamental, estrutural, con
dição de existência do fato enunciativo.3 

3. Nessa evocação sumária, aparece um duplo plano de percep
ção do heterogêneo na enunciação. Gostaria de salientar o jogo 
constante- através das diversas concepções e com focalizações por 
vezes em um dos dois planos - desse duplo plano, nas contribuições 
que dizem respeito ao verbal: digamos, o do fio e o da estrutura. 

a. De um lado está, no plano do fio, o reconhecimento de uma 
forma linear do heterogêneo, ou seja, de uma irregularidade, de 
uma ruptura, formalmente descritível da cadeia. Os "acidentes" 
descritos se inscrevem, em relação ao desenvolvimento regular da 
cadeia, em duas vertentes: a do a mais, do excesso, da ruptura do 
um do fio pelo dois, e aquela do não-suficiente, da falta, da ruptura 
do contínuo do fio por um vazio. 

Dessa forma, relacionados com o "a mais", estão os acúmulos 
de construção estudados por F. Gadet,* e as telescopagens (cho
ques) sintáticas descritas por J. Boutet e P. Fiala, * os lapsos, como 
irrupções de uma "palavra a mais", como a tão bela "anomalia" 
(anomalia, enunciada por um locutor cujo nome argelino, Ali, é 
mascarado pelo nome francês Alain), analisada por F. Madray e J. 
Bres;* a figura da palavra-valise4 (cf. A. Grésillon 1984), evocada 
em numerosas contribuições; as contradições semânticas (dois sen
tidos incompatíveis) no quadro de um enunciado, do tipo "em geral, 
faz sempre bom tempo aqui", ou "é verdade, mas eu não acho isso", 
salientadas por C. Kerbrat. * 

Para uma apresentação dessa abordagem, ver Authier (1982b, 1984) 
Os asteriscos indicam remissão a um artigo que figura em PARRET (1991). 
N.T.: Palavra entrecruzada como, por exemplo, leão+ pantera= leãotera. 

Entre a transparência e a opacidade 175 



Por outro lado, naquele do "a menos", encontra-se toda uma 
variedade de formas do vazio na continuidade do fio, nas falhas in
ventariadas por F. Madray e J. Bres*; nas "figuras frásticas do si
lêncio" percorridas por M. Prandi *, e em alguns exemplos de rasu
ra-censura observados nos manuscritos literários por A. Grésillon*. 

b. Em outro plano, aparece a execução de uma dimensão que eu 
direi estrutural do heterogêneo. É preciso observar que, segundo as 
abordagens, é em lugares muito diversos que esses heterogéneos 
estruturais foram colocados. E que é de maneira bastante desigual 
que o elo, a articulação entre o heterogéneo estrutural assim formu
lado e fatos de heterogeno-ruptura no fio foi tematizado - quer lo
calizado no coração da abordagem da enunciação, quer indubita
velmente visível, mas não destacado explicitamente. 

Parecem-me assim relacionados com esse plano de heterogéneo 
"estrutural": 

• "a heterogeneidade constitutiva do sistema lingüístico", tratada 
por C. Fuchs* como fonte de rupturas, de limiares, no conti
nuum das interpretações (aqui, sem elo explícito com o hetero
geno-ruptura no fio, sendo o ponto de vista aquele da recep
ção); 

• heterogeneidades estruturais ligadas ao bilingüismo ou à dia
cronia, subjacentes a telescopagens sintáticas (Boutet-Fiala*); 

• o princípio de analogia de Saussure, reinterpretado por 
F.Gadet*, como princípio de heterogéneo enunciativo, em pres
são paradigmática, responsável, através do excesso, pelas sub
versões da linearidade; 

• os conflitos constitutivos da relação interativa entre as exigên
cias contraditórias das "faces" de um e de outro a serem preser
vadas, evocadas por C.Kerbrat*, como elementos que desem
bocam em rupturas de coerência do enunciado; 

• os conflitos inconscientes, enfim, no sujeito, que se "produz" 
como sujeito na sua enunciação, como fonte dos "excessos" ou 
dos "vazios" (Bres-Madray*). 
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4. Por que insistir, como acabo de fazer, sobre esse duplo plano 
onde se inscreveram, na sua diversidade, as abordagens evocadas 
neste sobrevôo- parcial- de nosso colóquio? Articular uma estru
tura e um (vários) fio(s) está no próprio princípio da análise lingüís
tica. Seria então forçar uma porta aberta o fato de assinalar esse es
forço recorrente na apreensão do heterogéneo na enunciação? Não 
creio nisso, e me parece que é um traço característico e positivo 
deste colóquio, que aqui se manifesta - através das divergências por 
vezes radicais das abordagens - um acordo sobre o fato de não con
siderar os "heterogeneos-rupturas sobre o fio" como simples escó
rias, equívocos, rebarbas, defeitos, faltas, dejetos, etc ... de desem
penho, mas, ao contrário, de ligá-las em sua aparente irregularidade 
a uma regularidade estrutural de outra ordem, regularidade que é 
da ordem de um não-um. 

Vê-se aqui, na diversidade das abordagens dos heterogéneos es
truturais invocados, às vezes compatíveis, às vezes não, a manifes
tação do que chamei de heterogeneidade teórica do campo da 
enunciação, lugar - para lingüistas suscetíveis de concordar a res
peito de um conjunto de observações formais relativo ao fio e às 
rupturas pelas quais ele é afetado - e de dificuldades de intercom
preensão, de divergências e mesmo de conflitos, cujo problema se 
situe nesses apoios, nem sempre explícitos, em exteriores teóricos 
em relação ao lingüístico. 

Assim, quando reservas vêm se expressar sobre o elo formulado 
por F.Madray* e J.Bres* entre tal fato de ruptura-sobre-o-fio (ex.: o 
cura disse a meu pai/que: Maho/Mohamed/Mahomet euh: tava'í (i 
s' était), na qual se sucedem as formas árabes e francesas do nome 
do profeta) e um conflito de identidade crucial para o sujeito, re
cuperável repetitivamente no seu discurso, o que está em causa é 
exatamente o fato do heterogéneo teórico de uma ordem de regula
ridades formulável alhures e não no plano da observação estrita
mente lingüística do fio- e ao mesmo tempo, da escolha possivel
mente divergente desse alhures. Do mesmo modo, é no plano da es
colha de um exterior teórico e não de outro que, para a apreensão 
dos fatos de contradição no enunciado mostrado por C.Kerbrat*, a 
concepção das relações interpessoais em termos de "territórios" ou 
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"faces" pode ser vista como uma oposição à pertinência de uma 
abordagem psicanalítica do sujeito. 

É necessário fazer aqui uma observação sobre a explicitação I 
não-explicitação dos exteriores teóricos abordados nas análises 
enunciativas, pragmáticas, conversacionais, isto é, sobre o reconhe
cimento de sua própria heterogeneidade teórica. O caráter inevitável 
de escolhas teóricas, não legitimáveis a partir do lingüístico, mas de 
maneira independente, se encontra facilmente oculto quando o 
apoio se faz "com moderação", e implicitamente, em teorizações
em particular do sujeito e do sentido - que vão sensivelmente no 
sentido das evidências narcísicas dos sujeitos, lá onde, ao contrário, 
o apoio, explícito, por exemplo, a uma teoria do sujeito clivado, 
pós-freudiano, constituindo o que Freud chamou de uma "ferida 
narcísica" para o sujeito, é, ele próprio, percebido e mesmo denun
ciado como dependente de um alhures, de um "a mais", pressiona
do, ele próprio, a se justificar em vista da descrição dos fatos lin
guageiros. Relaciona-se com mesma distorção entre exteriores teó
ricos desigualmente percebidos como tais a posição "conciliadora", 
face a uma teoria do sujeito psicanalítico, que consiste em ver jus
tamente nisso um "a mais" possível, o acréscimo eventual de um 
"nível" suplementar - "complemento" interessante, ou elucubração 
sem conseqüência - ao qual os amadores poderiam reconer, uma 
vez ativados outros modelos da interação comunicacional, da (co-) 
enunciação. Se o reconhecimento do fato do inconsciente - como 
também das determinações histórico-discursivas no sentido de M. 
Pêcheux - não depende do suplemento da alma, eventualmente adi
cionável, mas modifica em seguida todo a apreensão dos fatos e
nunciativos, qualquer abordagem da enunciação comporta, por 
maior que seja a força "de evidência" das descrições que ela pro
duz, ou tão conciliadora, de fato escolhas teóricas, de caráter não
consensual, polêmico no sentido científico do termo, cuja explicita
ção aparece como indispensável - não para aguçar sectarismos teó
ricos, mas como condição para um debate ou tentativas para achar 
eventuais pontos de articulação entre abordagens divergentes. 

5. Disse, inicialmente, que eu opunha heterogeneidade mostra
da e heterogeneidade constitutiva e que as formas de heterogenei-
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dade mostrada constituíam um subconjunto do que chamei o hete
rogêneo do fio. Isso pode ser reformulado, dizendo-se: 

a. há o heterogêneo constitutivo da enunciação, que está presente 
nela, em ação, de maneira permanente, mas não diretamente 
observável; 

b. há o heterogêneo manifesto, sobre o fio, produzindo nele ruptu
ras observáveis. Esse heterogêneo é de dois tipos: 

11 

• 

11 

bl. o heterogêneo que emerge de maneira bruta, simplesmente 
manifesto, 

b2. o heterogêneo que emerge sob as espécies de sua represen
tação pelo sujeito falante, ele mesmo, heterogêneo mostrado. 

Pode-se comparar, por exemplo, 

o lapso que se produz por acidente sem que o enunciador o per
ceba (cf. "anomalia" evocada acima), ou, aliás, também, o lap
so surpreendente que emudece e produz "parada", com as for
mas de lapso com correção imediata, encadeamento que co
mentam ... X, não, eu queria dizer Y; 
ou então o vazio de fala, a frase intenompida ou terminada por 
um gesto, ... , e as formas dafalta de palavra, ditas, do tipo: não 
encontro a palavra ... ; não tenho palavra ... ,· ou passando por 
"modalidades anulatórias" do dizer, do tipo: eu ia dizer X ... ,· eu 
não digo X ... ,· não ouso dizer X ... ,· sem produção de um Y de 
substituição; 
ou ainda a contradição, tal como se manifesta nos enunciados 
analisados por C.Kerbrat, * e comentários do tipo X Y Z contan
to que não seja contraditório, ou certos empregos de se se pode 
dizer. 

6. Gostaria de agora caracterizar mais precisamente essas for
mas do heterogêneo mostrado (cf. os exemplos acima em 2.), de um 
lado no plano formal, e de outro, no plano de sua função na enunci
ação, nos discursos. É necessário inicialmente circunscrever essas 
formas metaenunciativas no campo - de extensão bastante variável 
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- do que se designa por epilingüístico, metalingüístico, metadiscur
sivo, metacomunicacional. 

(1) 

(2) 

Trata-se de formas metaenunciativas, isoláveis como tais sobre 
a cadeia, que têm - combinadas com propriedades sintático
semânticas - a propriedade de referir a um segmento dado da 
cadeia. Nisso, elas não têm relação com uma "concepção meta
lingüística" de enunciação, tal como aquela desenvolvida por 
Ducrot, em que o sentido de uma enunciação é a representação 
que ela dá de si mesma. . 
São formas estritamente reflexivas, correspondendo, no quadro 
de um ato único de enunciação do dizer, ao desdobramento de 
um elemento por um comentário "simultâneo" - nos limites da 
linearidade- desse dizer. Nisso, elas se opõem às formas, por 
mais próximas que elas sejam, em sua forma, dos pares de dizer 
de um elemento/comentário, realizados em forma de diálogo: 

-X 
-O que é que você quer dizer? 

ou 
-X 
-É o caso de dizer isso! 

Elas dependem da auto-recepção, isto é, de uma das formas de 
dialogismo colocada por Bakhtin (1963, p.239), aquele "do locutor 
com sua própria palavra", do encontro de seu próprio dizer pelo 
enunciador (às vezes com surpresa), da resposta que ele produz (he
terogéneo manifestado na produção, mas extremamente dependente 
de um fato de recepção). 
(3) São formas opacificantes da representação do dizer, isto é, o 

elemento para a enunciação a que elas se referem é um frag
mento de cadeia que associa significado e significante (bloque
ando a sinonímia de um elemento X), e não somente um conte
údo que poderia ter um sinônimo, como em: 

} ele está muito descontente Para não lhe esconder nada 
Para concluir 
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Esse conjunto de formas - inventariáveis com algumas zonas 
não discretas - constitui uma forma de modalidade enunciativa a 
que chamo de modalidade autonímica (que corresponde, numa 
perspectiva enunciativa, à configuração semiótica da "conotação 
autonímica", ou do acúmulo de uso e menção (cf. Rey-Debove, 
1978). Não me é possível aqui entrar no detalhe necessariamente 
rr:inucioso da análise sintática; remeto a Authier (1987b), em que 
sao evocadas as formas tomadas pela projeção formal desse acúmu
lo sobre um fio obrigatoriamente único. Esquematicamente se ob
servam: 

• 

• 

• 

~~ ~asos de incorporação gráfica ou entonativa no fio (aspas, 
1tahcos, entonação específica sobre X); 
construções integradas a que chamo de enunciação por "desvio 
metaenunciativo", do tipo: o que chamo de X, o que se poderia 
chamar de X; 

mas sobretudo casos de dupla construção, em formas que (1) 
dependem da incisa, interrompendo o desenvolvimento sintáti
co, e isso, (2) de um modo que escapa a toda restrição, ou seja, 
suscetível de surgir em qualquer ponto da cadeia entre qualquer 
constituinte. Assim, em: 
(a) É o- a palavra é sem dúvida imprópria- projetista quem 

deve ter feito o erro. 
(b) Quando vejo alguém que faz, me sinto obrigado a dizer, 

bobagens [ ... ] 

vê-se que, na construção em curso, a intercalação de outra 
construção é verdadeiramente da ordem da ruptura de con
tinuidade sintática, quebrando unidades sintagmáticas tão 
fortes quanto determinante + nome, por exemplo. 

Mas essa ruptura produzida pelo jogo de duas construções é 
combinada com um elo regular entre o elemento X da frase de base 
e o elemento - metalingüístico ou autonímico - que o designa na 
glosa metaenunciativa: elo assegurado seja por uma relação de 
"pseudo-anáfora", na verdade dêitico (uma relação de referência de 
um ponto da cadeia a outro e não de co-referência- cf. (a) entre a 
palavra e projetista), seja por superposição de construção, um 
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acúrnulo no sentido material, que assemelha tais formas com o que 
foi chamado de "telescopagern" ou choque (um fragmento tendo ao 
mesmo tempo dois estatutos sernióticos - padrão e autonírnico - e 
duas funções, em duas construções; cf. (b) bobagens). 

Desenha-se assim, no plano formal, urna configuração parti
cular, aquela de urna ruptura ligada, de urna ruptura-:utura, q~e 
distingue, no conjunto das formas de ruptura do heterogeneo roam
festa, as do heterogéneo rnostrado.5 

7. Para esboçar, esquematicamente, agora sua função na enun
ciação,6 diremos que, dobrando-se o uso de um termo P?r u_rn 
comentário reflexivo opacificante sobre esse uso, essa rnodahzaçao 
suspende localmente, sobre o termo visado, o caráter absoluto, nã.o 
questionado, evidente, o óbvio ligado ao uso transparente, padr?m
zado, das palavras. A rnodalização confere a um elern~nto do d1z~r 
o estatuto de urna "maneira de dizer", relativizada (mnda que seJa 
para valorizá-la) entre outras. Fazendo isso, a enunciação se repre
senta, localmente como afetada de não-um, corno alterada- no du
plo sentido de alteração e de alteridade - no seu funcionamento 
por um fato pontual de não-coincidência. . _ 

V árias tipos de não-coincidência ou de heterogene1dade sao as
sim representados como alterando localmente o dizer: 

a. Urna não-coincidência, que eu diria interlocutiva, entre 
enunciador e destinatário, em glosas que, com estratégias bastante 
diversas, representam o fato de que urna palavra, urna maneira de 
dizer, ou um sentido não são imediatamente, ou de modo algum, 
partilhados - no sentido de comum a - pelos dois protagonistas da 
enunciação. Assim, por exemplo: digamos X; X, passe-me a expres
são; X, compreenda ... ; X, se você quer; X, se você vê o que quero 

5 Em relação ao termo de "ruptura ligada", que visa somente a caracterizar, no pl~no 
formal de seu funcionamento linear, um fenômeno específico, aquele da modahza
ção autonímica, que é nosso objeto, notemos que a n?ção d~ ruptura-jwlf~ra estu
dada por B.N. e R.Grunig (1985) tem um alcance mmto mms geral, recobnndo, no 
quadro de sua abordagem "causal" do senti~?· um vas~~ co~jun~o de f~.nô.menos qu~ 
correspondem na linearidade aos pontos de mudança no mtenor do fetxe causal 
global do dizer. . 

6 Retomamos aqui a apresentação geral dada em Authter-Revuz, 1989. 
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dizer; etc., que, segundo modalidades variadas, tentam conjurar a 
não-coincidência, isto é, reinstaurar um UM de co-enunciação no 
ponto em que ele é ameaçado; ou, ao contrário: X, como você não 
diz; X, assim como você ousa dizer; X, sei que você não gosta da 
palavra; etc., que assumem, nesse ponto, a não-coincidência. 

b. Urna não-coincidência do discurso com ele mesmo, em glo
sas que assinalam no discurso a presença estranha de palavras mar
cadas corno pertencentes a outro discurso e que, através de um le
que completo de relações com o outro - do acordo ao conflito -
desenham no discurso o traçado que depende de urna "interdiscur~ 
sividade mostrada", de urna fronteira interior I exterior. Assim, em: 
X, como diz fulano; para retomar as palavras de ... ; como se diz lá, 
nesse meio, nesse tipo de discurso; como se dizia; X, no sentido em 
que fulano emprega; X, no sentido de tal discurso. 

c. Urna não-coincidência entre as palavras e as coisas, posta 
em jogo em glosas que representam as pesquisas, hesitações, fra
cassos, êxito, ... na produção da "palavra certa", plenamente ade
quada à coisa, corno em: X, por assim dizer; X, maneira de dizer; 
como dizer?; como eu diria? X; X, melhor dizendo, Y; X, não, mas 
eu não encontro a palavra; não há a palavra; X, é essa a palavra; 
X, não existe outra palavra; etc. 

d. Uma não-coincidência das palavras com elas mesmas, em 
glosas que designam, corno urna recusa (por especificação de um 
sentido), ou ao contrário da aceitação (por sua integração ao senti
do) dos fatos de polissemia, de homonírnia, de trocadilho, etc., co
mo em: X, em sentido próprio, figurado; X, não no sentido ... ; X, 
nos dois sentidos, X em todos os sentidos do termo; X, é o caso de 
dizê-lo, se ouso dizer (mm·cando freqüenternente essas duas glosas a 
descoberta de outro sentido não-previsto). 

Poderá ser notado que se os dois primeiros parâmetros de não
coincidência - interlocução, interdiscurso - são cobertos pelo dia
logisrno bakhtiniano bastante sensível ao heterogéneo ligado às 
"pessoas", e ao peso do sócio-histórico nas palavras, não ocone o 
mesmo para os dois seguintes, ligado ao real da língua - corno or
dem própria estranha às coisas (c), e corno espaço de equívoco (d)
dimensão que lhe é bastante estranha. 
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Cada um desses campos representa uma grande riqueza - in
ventariável, classificável, com um número limitado de parâmetros -
de tipos de respostas reflexivas ao não-um encontrado po.r um 
enunciador em seu dizer. De nenhum modo abordaremos aqm esse 

d - 7 aspecto a questao. 

8. É somente sobre a problemática do conjunto, atravessando os 
quatro lugares de não-coincidência, que quero dizer algumas pal~vras. 

É como parte integrante, de maneira singular, dos mecamsmos 
enunciativos, que considero essas formas, e não - postulando que o 
processo de enunciação poderia ser transparent.e ao enunciad?r -
enquanto tais formas de representação, produztdas em seu dizer, 
poderiam constituir acesso direto a esse processo. 

.. 

'" 

É importante, na verdade, 
de um lado, não confundir o plano das representações do dizer 
pelo locutor e aquele de funcionamento real, o que consistiria 
em crer no enunciador sob palavra e a reconduzir, no plano da 
descrição (objetiva), desconhecimentos que são consubstanciais 

à subjetividade dos enunciadores; . 
de outro, tentar articular esses dois planos: uma parte essencial 
da função enunciativa das formas de representação do dizer p~
de ser apreendida apenas no seu relacionamento com as condi
ções reais desse dizer, formuladas independentemente delas. 

Pode-se, assim, independentemente das formas de representa
ção, reconhecer no processo enunciativo, no pl~n~ do. rea.l,, nã?
coincidências básicas, irredutíveis, como condtçoes mevltaveis, 
permanentes, da constituição do dizer e do sentido. 

Assim, correspondendo aos quatro lugares de não-coincidência 

representada: , . . . " _ 
a'. a não-coincidência básica, irredutiVel, entre dms suJeitos nao-

simetrizáveis", segundo a expressão de J.C. Milner, apoiada em 

7 Poderá ser encontrado, esquematicamente apresentado, um fragmento desse estudo 
-consagrado ao não-um interlocutivo- em Authier-Revuz (1990). Ver cap. 2 neste 

volume. 
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uma. concepção pós-psicanalítica do sujeito não-coincidente 
c?nstgo mesmo, devido ao inconsciente; não-coincidência rela
cwnada à "comunicação", concebida como produção de "um" 
entre os enunciadores. como um engodo (o que não significa, 
~m absoluto, eu o sublmho, cair nas angústias da incomunicabi
lidade e da "perda" do sentido); 

b' · a não-coincidência do que Schneider (1985) chama de "o não
p~rten~er básico da linguagem", que foi teorizada no quadro do 
dialogism? bakhti~iano --: po~tulando que qualquer palavra, que 
se pro?uzir no mew do Ja-dtto de outros discursos, é habitada 
~elo dts~urso-outro- ou naquele da interdiscursividade emaná
lise d~. discurso que propõe para toda palavra sua determinação 
pe~o 1sto fala em outro lugar, antes, e independentemente" 
(Pecheux, 1975); 

c'· a não-?oinci~ênci~ d~ ~rde_m simbólica do sistema da língua e 
das coisas, nao-comcidencia pela qual, diz Lacan, 0 referente é 
s~mpre "fa~hado", o desvio entre, de uma parte, o "quadrículo 
discernente ' e acabado da língua e, de outra parte 0 contínuo 
as infinit~s singularidades do real a ser nomeado, ~emetendo à 
adequaçao, que faz das palavras "os nomes das coisas", do lado 
do fantasma; 

d' · a não:coincidência consubstancial no jogo a que Lacan chama 
de alzngua (em uma palavra) na língua, destinando fundamen
talmente o sistema lingüístico de unidades distintas ao equívoco 
de uma ?omonímia generalizada (cf. Milner, 1978), que Saus
sure havia encontrado com espanto em seus anagramas. 

Em relação a essas não-coincidências básicas (a', b', c', d'), 
po~e-se observar que uma operação central das formas de represen
t~çao \a, ?· c, d), que localmente designam a não-coincidência no 
dtzer, e, Circunscrevendo-a assim, constituir diferencialmente 0 res
to como dependente do UM, da coincidência realizada do locutor 
com seu inte~locutor, do discurso com ele mesmo, não atravessado 
por outros discursos, da palavra com a coisa, da palavra com ela 
mesma enfim, não atravessada por outras palavras ou outros sentidos 

. ~ ~ar~ir daí, as formas de representação de fatos de nã~
comcidencia aparecem como preenchendo, no processo enunciati-
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v o, uma função, positiva, de desconhecimento em relação às não
coincidências básicas que marcam tal processo. Isto quer dizer que 
a função dessas formas é, a meu ver, reconhecer um duplo plano: 
aquele em que elas representam operações - de precaução, de dife
renciação, de especificação do sentido, etc. - descritíveis em termos 
de estratégias "comunicacionais", e aquele em que elas manifes
tam, independentemente da intencionalidade, a negociação obri
gatória de todo enunciador com o fato das não-coincidências bási
cas que marcam seu dizer. Essa negociação consiste em reconhe
cer em sua enunciação o jogo do não-um, mas ao modo da denega
ção, pela representação que dela é dada, a de um acidente, de uma 
falha local, preservando e mesmo reassegurando assim, nos pró
prios lugares em que ele é questionado, o fantasma de coincidência, 
de "um", necessário ao sujeito falante. 

Articulando um imaginário de coincidência, de "um" da enun
ciação a um real de não-coincidência, de heterogêneo, de não-um, 
essas formas do heterogêneo mostrado têm, na enunciação, exata
mente ao mesmo tempo, face a face ao heterogêneo constitutivo que 
o afeta, estatuto de traços, de emergências e de máscaras. 

No capítulo "La Bêtise" (A Bobagem) dos "Noms Indistincts" 
(Nomes Indistintos), J. C. Milner, destacando o que ele chama de 
"o axioma bobo": "não é nenhum corte que desfaz o Laço", denun
cia as teses que se ancoram aqui, 

teses cujo objetivo é assegurar uma certeza única: que o que quer se 
faça, isso sempre permanece. Que mdo se diga, que o ser persevere 
sem ser afetado por aquilo que esteja falando, que a linguagem una e 
comunique, que haja algum discurso que não seja semelhante 

mas é por, solidariamente, sublinhar para "qualquer dispositi
vo" -instituições, grupos, afeições, ... mas também discurso, sujeito 
- "a parte necessária de bobagem", sem a qual não pode ocorrer: 

Qualquer discurso requer de qualquer sujeito que ele concorde, um 
instante ao menos, com essa máxima, anestesiando-se para esses cor
tes que poderiam dispersar e pulverizar. (destacado por mim) 

É com esse registro de vital proteção-anestesia do discurso con
tra os não-um que, constituindo-o, ameaçam desfazê-lo, que está re
lacionado o trabalho enunciativo das formas do heterogêneo mos-
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trado, segundo sua modalidade particular: a de um trabalho visível 
sobre os cortes que, no duplo plano da consttução linear e da fun
ção enunciativa, podemos caracterizar como uma ruptura-sutura; a 
enunciação reafirmando o UM nos próprios pontos em que ela de
signa a ruptura do não-um, de um lado, pela constituição diferencial 
- "anestesiante" - do resto do discurso como um; de outro lado, pe
la conversão "local" de um desvio de não-um, atravessando a enun
ciação, em um redobramento do enunciador em metaenunciador em 
posição, fantasmática, de destaque. 

Essa função do heterogêneo mostrado reflexivamente no dis
curso, a de um reconhecimento - denegação de seu heterogêneo 
constitutivo - e como tal não representável pelo discurso - é sobre 
modos profundamente diversos que ela se encontra em ação nos 
discursos. 

O lugar dado para o não-um inscreve-se, no plano quantitativo, 
entre discursos tendencialmente virgens das falhas do heterogêneo 
mostrado, ou seja, produzindo eles mesmos uma imagem de "um" 
e, no pólo oposto, discursos quase "sufocados" por seu incessante 
retorno sobre as falhas que eles não cessam de sentir neles mesmos. 

Esse lugar é igual e duplamente significativo no plano qualita
tivo: de um lado, quanto ao(s) tipo(s) de não-coincidência(s) -
agindo na interlocução ou no interdiscurso, ou na relação pala
vras/coisas, ou nas próprias palavras -, cujo discurso se representa 
como afetado, e, para cada um dos tipos, as escolhas operadas na 
variedade das estratégias de "resposta" para esse não-um às quais 
correspondem as diversas formas -inscrição múltipla-, ou, ao con
trário, caso não excepcional, inscrição exclusiva de um discurso so
bre um eixo de heterogêneo e em uma posição relativa a esse hete
rogêneo (como, por exemplo, a de um discurso exclusivamente 
atravessado pelo desvio polêmico de um como eles dizem, da des
possessão estereotípica do como se diz, ou da incerteza do se se po
de dizer); de outro lado, quanto à localização dos pontos de não-um 
que o discurso reconhece nele mesmo, desenhando assim uma car
tografia de pontos sensíveis, lugares de dificuldades, de apostas, de 
jogos, próprios ao discurso, enquanto produzido em um interdis
curso, e próprios ao sujeito em sua singularidade. 
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Assim, posições enunciativas de sujeito, de discurso, de gênero, 
aparecem através de imagens de não-coincidência que eles produ
zem reflexivamente, testemunhas de seu modo específico de nego
ciação com o fato da não-coincidência enunciativa.8 
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5 

Observações sobre a categoria 
da 'ilhota textual'* 

------------·-----------

1. No campo da representação em um discurso de um discurso
outro (RD0)

1 
é possível distinguir quatro formas (1) marcadas, 

unívocas (isto é, não interpretativas) e (2) elementares (isto é, não 
apresentando uma combinação de formas de RDO). Essas formas 
são caracterizáveis por meio de duas oposições:2 

• o discurso-outro é, no enunciado M, onde está representado 
(I) o objeto da asserção3 de M, discurso relatado no sentido 

estrito, 
vs 

* N.T.: publicado originalmente em Cahiers du Français Contemporain, n. 3. Hété
rogéneités en discours, junho 1996, p. 91-115. 
Como o termo discurso relatado é utilizado com extensões muito variáveis, que ge
ram confusões, proponho o termo "representação de um discurso-outro" (ROO), 
correspondendo ao campo máximo, definido semanticamente, no qual se inscrevem 
formas diversas entre as quais aquelas a que a tradição gramatical dá o nome de 
discurso relatado (DR), isto é, discurso direto (DD) e indireto (DI). 

2 
Sigo aqui Authier-Revuz (1992/93) da qual utilizarei o sistema de notação: E/e re
metem, respectivamente aos dois atos de enunciação - representante e representado 
- e seus elementos constitutivos - interlocutores, coordenadas espaço-temporais, 
mensagens - são indicados respectivamente como L, R, Tps. Lugar, M e I, r, tps, 
lugar, m. 

N.T.: Ver, em português, "observações no campo do discurso relatado", em Au
thier-Revuz (1998). Palavras incertas: as não-coincidências do dizer. Campinas, 
SP: Pontes (p. 133-175). Trad. Suzy Lagazzi-Rodrigues. 
ou da interrogação ou da injunção, como em /João disse: "P" ? I ou /João diz que P!/ 
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(II) aquele por onde passa uma modalização de M como discur
so segundo (MDS) 

• a representação em M do discurso-outro situa-se , . 
(A) no plano do conteúdo, através das palavras de que e fe1to 

uso, 

vs . '~ . 
(B) no plano da expressão, através das palavras das qua1s e tel-

ta menção, fazendo intervir a "antonímia". 

o cruzamento dessas duas oposições produz quatro formas 

elementares marcadas de RDO: 
IA: DI 1 diz que P 
IB: DD 1 diz "P" 
IIA: MDS sobre o conteúdo 
IIB: MDS autonímico ... "X" 

* * * 

2. O tipo de RDO sobre o qual eu gostaria de voltar aqui é o cha
mado "ilhota textual" (em Authier, 1978, p. 28 e p. 73-74)- que os 
seguintes enunciados ilustram, e dos quai~ pode-~e des~acar a gran
de freqüência, tanto no oral (com entonaçao de d1stanc1amento cor
respondendo às aspas4

) quanto no escrito. A_ im?ren~a .faz uso"c~n~
tante disso: citar-se-á, por exemplo, esta pnme1ra pagma de Lzbe
ration ", em que, nos seis parágrafos em que descreve o panorama 
eleitoral no dia seguinte às eleições, cinco recorrem a essa estrutura: 

Tapie: bom vento 
Encorajado por seus 43% no cantão de Marselha 5, onde ele se 

apresentava, a figura de proa do MRG* anunciou que havia "grandes 
chances" de que fosse candidato à Prefeitura. 

4 Aqui ela será notada por uma barra oblíqua an~eceden~~ o elemento concernido. 
* N.T.: MRG/ FN/GE/ PSI PCP. Todos são parttdos pohttcos franceses. 
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Le Pen: boa dupla 
Com um escore estimado em tomo de 10%, o FN* dobraria sua 

percentagem de 1988, observou Jean-Marie Le Pen, assegurando que 
"os resultados definitivos" seriam ainda melhores ... 

Lalonde: bom pela metade 
O presidente da GE* considerou que o resultado dos ecologistas 

"marcava um enraizamento" que deveria ser multiplicado por dois se 
eles estivessem representados em todos os cantões. 

Balladur: bom teste 
Se houve "teste" para sua política governamental, então ele se 

revelou "favorável", estimou o primeiro-ministro, tendo a direita con
firmado seu nível das eleições anteriores. 

Rocard: bom escore 
O primeiro-secretário do PS* regozijou-se pelo fato de que, 

mesmo na retaguarda, ein relação ao escrutínio de 1988, seu partido, 
com seus aliados, tivesse dado um salto à frep.te, em relação às elei
ções legislativas de 1993. 

Hue: boa cepa 
O novo secretário nacional do PCF* assegurou que o resultado 

global lisonjeiro de seu partido traduzia "uma retomada" dos comu
nistas, após a estagnação dos anos anteriores. [Libération, 21-3-94] 

Porém, poderíamos também tomar o oral: 

(1) Tudo o que ele encontrou para me dizer, é que isto era 
/lastimável, que os tickets de metrô se desmagnetizassem tão 
facilmente, mas que, quanto a isso, não podia fazer nada 
/lamentável, é malicioso, e eu, faço o que, passo sob a roleta? 
[oral, 1984] 

(2) Segundo T., a passagem pelo desfiladeiro agora é I kamicase. 
(oral, 3-9-92) 

(3) [O general Bigeard] declarou que era I uma manobra para aba
far o caso. [Informações, A2, 29-10-1985] 

N.T.: MRG/FN/GE/OS/PCF. Todos são partidos políticos franceses. 
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ou então, escritos teóricos, literários, ... 

(4) Sobre a "conversão" de Gide (dixit Malraux) [ ... ] finalmente o 
Jornal está bem pouco prolixo. [D. Oster, Passages de Zénon] 

(5) Ele confessou-lhe, além disso, não ter mais sentido o mesmo 
alívio após os incêndios seguintes, "de forma que ele lamenta
va" [A. Gide, Souvenirs de la Cour d'Assise] 

Todos esses enunciados apresentam a cooconência de uma 
forma de RDO, do tipo A (I ou II) e de um fragmento contendo as
pas (ou de uma entonação equivalente): 

(6) 1 diz que ... "X" (cf. (1), (3), (5)) 
Segundo 1... "X" (cf. (2), (4)) 

fragmento "X" que aparece - donde o nome de ilhota textual - co
mo um elemento da mensagem (m) de 1 tendo "resistido" na sua li
teralidade à operação de reformulação-tradução contida na mensa
gemM. 

* * * 

3. Além desta constatação, convém precisar a natureza dessa "ilhota 
textual" e da configuração na qual ela entra, e que se encontra fre
qüentemente evocada como uma "forma híbrida" ou "mista" de DR 
associando DI e DD. É assim, por exemplo, em Gaulmyn (1983), 
em que um conjunto muito rico de ocorrências do tipo (6), em um 
corpus de imprensa (p. 232 e ss.), se encontra analisado como 
"forma mista", "di-dd", discurso indireto comportando uma ilhota 
textual de discurso'direto entre aspas [ ... ] (p. 231, cf. também p. 
243, por exemplo). 

No estudo dedicado ao "discurso de outrem" pelo círculo de 
Bakhtin (Voloshinov, 1929, 3ª parte), a configuração (6) foi carac
terizada como "variante verbal-analítica" do DI, "integrando à 
construção indireta" (isto é, à "analítica" que é "a alma do discurso 
indireto") "as palavras e as construções do discurso de outrem" (is
to é, o "verbal"), como em 
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(7) [ ... ] ela [ ... ] benava que Rogojine estava escondido no 
jardim[ ... ] que acabara de vê-lo que, chegada a noite, ele 
iria matá-la [ ... ], cortar-lhe a garganta. (Dostoievski, O 
Idiota) 

uma advertência segue-se imediatamente: "Convém distinguir esta 
variante do discurso indireto dos casos de passagem do discurso in
direto para o discurso direto, sem modificações".5 

O que caracteriza, com efeito, a forma do DD, é uma ruptura 
no plano semiótica (uso/menção) acanetando, na seqüência 
introdutor/parte citada, uma dupla ruptura ou heterogeneidade 

a) sintática, o estatuto autonírnico da parte citada autorizando 
"qualquer coisa" a funcionar como complemento do objeto (8a), 
como apositiva (8b), como nome predicativo (8c) de termos meta
lingüísticos, como em 

(8a) Ela disse: "eu venho". 
(8b) A resposta de Maria, "eu venho", é comovente. 
(8c) Sua única resposta foi "porque". 

b) enunciativa em conseqüência do duplo quadro de referência para 
elementos dêiticos: de uma parte, em uso, normalmente em relação 
com a situação de enunciação em curso, (E) e, de outra parte, em 
menção, remetidos à situação de enunciação representada (e). 

Os enunciados do tipo (6) não apresentam nenhum desses fe
nômenos de ruptura: o fragmento "X", dito ilhota textual, é integra
do e homogêneo, sintática e enunciativamente no contexto de DI 
ou de MDS, no conteúdo em que figura. Ocone o mesmo em (5) 
"ele tinha lamentado" vs "eu lamentei", ou em (7) "ele iria matá-la" 
vs "ele vai me matar", ou ainda, no seguinte enunciado, em que se 
encontra a "marca" da operação enunciativa de integração
acomodação da qual a ilhota textual é o objeto. 

Voltarei abaixo(§ 4) aos casos de DI-DD que Voloshinov opõe à estrutura de tipo 
(6). 
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(9) O cardeal Etchegaray [ ... ] teve, entretanto, a gentileza de 
nos escrever, para lembrar "todas as ressonâncias bíblicas, 
as qualidades físicas deste animal tão depreciado, mas que 
percorre seu caminho, com o mesmo passo, seguro" e para 
nos dizer que, lendo o Asno que tínhamos lhe enviado, ele 
"o aprecia(ava)". [L'Ane, set. 1984, p. 2] 

Se a presença de elementos dêiticos no fragmento entre aspas se 
opõe de maneira evidente à redução deste a "DD", acontece exata
mente o mesmo quando na ausência de dêiticos (cf. (1) a (4), por 
exemplo), a regularidade sintática do funcionamento - categorial, 
funcional -, da ilhota textual em seu contexto frástico, igualmente 
proíbe de confundi-lo com um fragmento autonímico- reca.teg~~i
zado como nome, e funcionando como tal em contexto metalmgms
tico, como, por exemplo, a aposição da "palavra" ou COD (com
plemento objeto direto) de "diz" em (10b): 

(10a) Ele disse que estava "surpreso". 
(10b) A palavra "surpreso" irritou. 

Ele disse "surpreso" e isto irritou 

O "fato de menção" observável na ilhota textual das estruturas 
de tipo (6) é, pois, opor ao feito menção pura da m citada em DD, 
com a ruptura semiótica e, portanto, sintático-enunciativa - que ela 
acarreta em M: estamos aqui no caso da modalização (ou conotação 
em Rey-Debove, 19786

,) autonímica que, a um elemento X no qual 

6 A análise aqui feita das formas do tipo (6) está. de acordo c?m ~.de J. Rey-D~bove 
(1978): no capítulo consagrado a "La connotatwn autonyllllque (A conotaçao au
tonímica) essas formas são vistas sob o nome "Discurso indireto conotando as pala
vras produzidas" e ali é ressaltado que "nada mudou pela potência [transformador_a 
(J.A.)] do discurso indireto: as seqUências não-isomorfas [~u ressalto] ficam exclm
ctas" (p. 261-262). Essa análise confirma a que é d~da. antenorme?~e no momento do 
estudo do discurso indireto (p. 229): "O discurso md1reto que utthza aspas depende 
da conotação autonímica (l diz que "X" como ele diz). Em compensação, ela apare
ce, nessa mesma passagem, em contradição com uma primeira form~lação: "~ fim 
de atenuar as carências do discurso indireto, as línguas recorrem, no Sistema grafico, 
ao acúmulo do indireto e do direto, utilizando as aspas para apresentar a seqUência 
fiel: /ele disse que "ela é um pouco doida"/. Diante da incm~patibilidade entre as 
análises argumentadas do 1 diz que "X" em conotação autoním1ca em DI e sua apre-
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é feito uso, isto é, inscrito na continuidade semiótica, sintática, 
enunciativa do enunciado, acrescenta, via configuração meta
enunciativa de um desdobramento do dizer, o comentário - não 
verbalizado no caso das aspas - de um "eu digo X para retomar as 
palavras de 1", em que é feita menção de X. 

* * * 

4. Dessa estrutura (6) de um DI (ou MDS) com ilhota textual, apre
sentando uma estrutura frástica única e regular nos planos sintático 
e enunciativo, como em 

(11) Ii diz que se deve "passar por ele/'. 

Segundo Ii, deve-se "passar por ele/'. 

convém distinguir duas outras delas: 

a) Em uma, observa-se, no quadro de umafrase, uma "derrapagem" 
(um choque) quanto ao controle por L dos elementos dêiticos inter
nos ao fragmento "X" no contexto de DI (ou MDS sobre o conteú
do). Esses enunciados apresentam um "conflito" sintático-enuncia
tivo:. o ~ragmento "X" está, como a ilhota textual, integrado à frase, 
a CUJa smtaxe é homogêneo (assim como seu funcionamento semió
tica em uso), enquanto certos elementos dêiticos que aí figuram 
aparecem como heterogêneos no plano da localização enunciati
va. Assim7 (destaco): 

(12) Forçado a confirmar nossas informações, [ ... ] ele; (Y. 
Montand) explica que ele; quis tirar muita, muita grana 
de Perrier e fui eu i que depois teria pago TFI" (textual). 
[Le canard Enchafné, 13-1-1988, p. 5] 

se?t~ção como "acumulação" de DI e DD, é claramente esta última que deve ser su
pnmida como formulação aproximativa, de acordo com a lógica da obra. 7 

Cf. ainda exemplo citado em Authier (1978) p. 74: [ ... ]Mary; lançou-se bruscamen
te sobre Jean que lhe; pedia para remediar "tal desordem abominável que tui acabas 
de semear" ou em Kerbrat-Orecchioni (1980), p. 235, nota 51. "( ... ele] perguntava 
a Geifaut; se ele precisava se divorciar, no teu; ponto de vista". 
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(13) 

(14) 

(15) 

Weinreich; indica_as relações entre seu pensamento e o 
de Benveniste cujas idéias /são próximas das minhas;,, é 
elei que fala. [Oral, colloque linguistique, 14.2.1985~ 
Se você ama a França, ame-a no que ela tem de mms be
lo, [ ... ]não é a França que condena Dreyfus, mas a que o 
reabilita, não é a França de Gqbineau mas ªi que, de Vol
taire a Camus, sempre considerou que "a bobagem não é 
meu i forte". [F. Léotard, Etats Généraux de 1' opposition, 
31-3-1990, inLibération, 2.4.1990, p. 3] 
Ela [a pragmática lingüística de O. Ducrotil diz que todo 
enunciado "traz com ele uma qualificação de sua enun
ciação, qualificação que constitui pm·a mimh o sentido 
do enunciado". [Trabalho de estudante de lingüística em 
fim de graduação, 1995] 

Assim, opor-se-á a ( 11) a estrutura 

( 16) Ii diz que se deve "passar por mimi" 

que apresenta no quadro de uma estrutura frástica única, sin~at~ca
mente regular, a discordância de um duplo resgaste enunciativo. 
Que essa estrutura seja analisada como uma estrutura do tipo (~) 
com omissão ("falha" ou efeito voluntário) da acomodação requen
da para uma ilhota textual, ou então como .um DI oscila~~o en;, di
reção ao DD tem-se aqui - quer a caractenzemo~, c~m~, fal?.a o~ 
nos contentemos em registrá-la- uma estrutura mista ou híbn
da", no sentido de que as regras que regem o funcion~mento do DI 
(e da MDS sobre o conteúdo) se encontram subvertzdas no frag
mento "X". O mesmo não ocorre com a ilhota textual das estruturas 
(6) que, nós o veremos abaixo, não "hibridizam" d~ ~~do algum o 
DI- no sentido em que uma hibridização altera o hibndizado- mas 
a ele associa uma outra forma plenamente compatível, numa com
binação, conservando todas as propriedades dos dois "combina
dos". 

Assim, a análise comum, sob a qualidade de "forma mista di
dd", proposta em De Gaulmyn (1983, p. 236-237), para, por exem
plo, os enunciados (17) e (18) 
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(17) Na Tunísia, o diário independente Le Temps estima que 
o ataque americano estava "premeditado e preparado há 
muito tempo". 

(18) O representante da Liga Árabe em Paris, Mohamed Ya
rid, afirma que "atacando a Líbia, o agressor americano 
procura intimidar todo o mundo árabe" e que, há alguns 
meses, os Estados Unidos realizm·am "abertamente" con
tra a Líbia "grandes manobras [ ... ] visando desestabilizar 
um país árabe e enfraquecer .!lQ§.§Q potencial de resistên
cia ao imperialismo e ao seu agente sionista local". (des
taco) 

parece-me que deve ser revista: segundo a análise acima os dois 
enunciados dependem de duas estruturas: ' 

• 

• 

o primeiro (17), correspondendo à estrutura (11), apresenta a 
as~ociaçã~ integrada de duas formas autônomas mas compatí
veis - o dtscurso relatado indireto e a modalização autonímica 
e _poderia, por este fato, ser considerado como uma configura~ 
çao complexa de RDO, no sentido em que ela articula duas 
formas elementares de língua; 

o segundo (18), correspondendo à estrutura (16) reúne numa 
frase duas formas de tratamento do discurso-outro que, passan
do respectivamente pelo uso (DI) e a menção (DD), são regu
larmente irredutíveis uma à outra, e pode, por esse fato, ser 
considerado como uma forma híbrida de RDO. 

O funcionamento regular do DI é alterado em (18) pelo apareci
~ento do fragmento de DD, onde ele é preservado em (17) pela 
ilhota textual que, dependendo da modalização, lhe é homogênea. 

b) Numa outra estrutura que deve ser diferenciada de (11 ), trata-se 
da passagem de umafrase em DI (ou MDS sobre o conteúdo) com 
uma ilhota textual regular, a uma outra frase, dependend~, ela 
mesma, do DD com (19), ou sem (20), introdutor no sentido sintáti
co.do termo, e, portanto, respectivamente marcada, ou simplesmen
te mterpretável, por coerência semântica, como a continuação, num 
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~ d mesmo discurso ou-outro modo de relação, da representaçao e um 
tro. Assim: 

(19) 

(20) 

A esar de todo respeito devido à memória de seu defun-
p . o deixou de declarar que este t Barine ele· nem por lSS . 0 

' " M't' e "não educava as en-tinha sido injusto para com 11a . 'd 
anças como é preciso. Sem mim;, o menor, ele tena Sl d~ 

. o elos iolhos", acrescentoui. narrando os anos 
~::~~~i: de ~tia [Dostoievski, Os Irmãos Karamazov, 

't d m Voloshinov, 1929, P· 182] 
Cl a o. e nando a intransigência tanto da direção quanto 
Qd ues~wd' tos da empresa britânica [British Aerospace], 

os sm 1ca "'lt' a gre-
o presidente da Aerospacial observou que a u ~m 46 
ve no setor da aeronáutica foi a da Boeing que urou 

. , he amos na British Aerospace, ao dobro 
d1as. Ora, nos c g , . 

1 
, 1" [Libération 

[ ... ]. Isto e mto erave . ' dessa greve 
26.1.1990] 

A (11) de um lado com a (16) de outro, será comparado: 

1 Sou eui que mando (21) li diz que se deve "passar por e ei. 
aqui". 

, d (16) (21) aparece como a sucessão, nas 
Em relação ao "choque e ' 

1 
uida de uma forma inter-

duas frases distintas da estrutura (l ) seg ·9 , duplo valor to
s 0 , · ponto a notar aqm e o 

pretativa em DD . ~m~oncobertas" pelo próprio sinal duplo de 
mado pelas aspas, pols, e d t . do ponto que separa as duas 

f de um lado e o ouro ~ 
aspas, lg~ra~, dalização autonímica (isto é, a mençao 
frases pnmeuamente a mo ~ 
somada ao uso), em seguida, a simples mençao. 

. d DDL· tudo depende dos critérios asso-
8 Pode-se considerar que se trata aq~t .e udm. t d~tor é necessária e suficiente tem-

d "!' " Se a ausencta o m ro · 1 ciados à noção e tvre · 
1 

a é requerida as aspas que me u-
se aqui DDL: se a ausência totalde.~z~a qu~; ~za~~ considerá-la,como um DDL, em 
em a frase "Sou eu que mando aqUI tmpe trao 

· - que seria em · 
opostçao ao " 1 ." Sou eui que mando aqUI. . 
(21 ')li diz que se deve passar por e e, ·, . de DI sem ilhota textual, segUido de 
e que também não atua em um caso pr~xdtmo Voloshinov (1929) conjuntamente 

. 1 mo em (22) ctta o em 
DD sem mter ocutor, co ' DD 

0 
ondo-se a (7) 

com (19) como fato de passagem do DI ao p 
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f 

I * * * 

5. A freqüência da realização, tanto escrita quanto oral, da estrutura 
(6) (l diz que ... "X"; segundo l... "X"), tal como ela é realizada nos 
enunciados acima, pôde levar a criar aí uma "categoria" de DR do 
mesmo modo que DD, DI ou D narrativizado. 10 Já situada em outro 
plano que não naquele das formas elementares de língua que são 
DD e DI, pela análise acima que a caracteriza como associação em 
um enunciado de duas formas de língua - e não como um "híbrido" 
que seria efetivamente inventariado e descrito como forma de lín
gua específica- a estrutura (6) não pode, além do mais, ser consi
derada como dependente univocamente do campo da representação 
do discurso-outro, como se inscrevem nele as formas I-II (A-B) 
evocadas. 

Se o DI (ou o MDS) depende univocamente do campo do RDO, 
o mesmo não acontece com a modalização autonímica realizada por 
aspas (ou itálico ou entonação distanciante). As aspas aparecem 
aqui, efetivamente, 

11 
como "a arquiforma" da modalização autoní

mica: seu valor, como sinal de língua, é o do puro desdobramento 
reflexivo da enunciação de um elemento X pelo "eu digo X" de 
uma auto-representação do dizer, marca de distanciamento, poden
do ser interpretada em discurso em uma gama infinita de nuanças 
que a variedade das formas explícitas da modalização autonímica 
permite aproximar: assim pode-se interpretativamente glosar os se
guintes "X", por exemplo, como 

(23) Os antígenos que correspondem à "placa mineralógica" 
do sistema imunológico de cada indivíduo. (Science & 
Vie, n. 762, p. 51] 

"placa mineralógica", se me permite essa metáfora, se você quiser; 

(22) [ ... ] ele acrescentou somente que tinha devolvido tudo imediatamente a Dimitri 
Fédorovitch em suas próprias mãos só que, como ele próprio estava nesse momento 
completamente sobrecarregado dificilmente poderia se lembrar disso, palavra de 
honra"[Dostoiewski, Os Irmãos Karamazov] [salientado por mim]. 10 
Cf., por exemplo, CLAQUIN (1993), p. 47. 

11 
Cf. Authier-Revuz (1992), tomo I p. 496-545, ou (1995), tomo I, p. 133-141. 
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(24) A galinha caipira [ ... ] recuperará o sabor de seus ances
trais que o "progresso" de nossas pesquisas agro
alimentares haviam impregnado de um gosto de peixe. 
[M. Lemoine, Le Monde, 15-4-1986, p. 2] 

0 que se ousa chamar o "progresso", o "progresso" como se diz 
muito impropriamente; 

(25) Um advogado, evidentemente, um pouco "informado" 
sobre a utilização da tortura durante a guerra da Argélia, 
anunciou [ ... ]. [Processo Le Pen contra le Canard, "havia 
eletricidade no ar", Le Canard enchafné, 23-1-1985, p. 
4] 

"informado" é o caso de dizê-lo, se ousamos dizer; 

(26) A dama que está diante de mim é uma "pessoa. Não ape
nas uma personalidade. [F. Nespo, entrevista de S. Sig
noret, F. Magazine, agosto 1979, p. 20] 

uma "pessoa", no sentido pleno da palavra. 

Dito de outra forma, as aspas não poderiam ser analisadas como 
uma marca de citação - assimilável a um como l diz -: a citação é 
somente uma das interpretações pelas quais se pode discursivamen
te responder à "instrução de interpretação" (ou ao "vazio interpreta
tivo") com a qual as aspas acompanham um elemento X. 

Assim, não se deve confundir os enunciados do tipo (6) (l diz 
que ... "X"; segundo!... "X") citados acima, em que as aspas sobre 
"X" são interpretadas como para retomar as palavras de 1, com os 
enunciados seguintes, associando a uma forma de RDO (DI ou 
MDS sobre o conteúdo) uma outra forma de RDO, do tipo IIB, sub
conjunto univocamente inscrito no campo da RDO, das formas da 
modalização autonímica; 12 assim, por exemplo: 

12 Cf. Lista exaustiva em Authier-Revuz (1995), tomo I, p. 271-273. 
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... 
I 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

[ ... ] ele perguntou, muito curiosamente, se você não ti
nha se "tornado minha" (sic) em Tours durante meu ser
viço militar. [J.P. Sartre, Lettres au Castor, julho 1938] 
Quantas vezes você me disse que estava, eu cito, cheio 
desse país de imbecis, feche as aspas, e que você tinha 
desejo de estar em outro lugar? Diz Herbert. [F. Giroud, 
Le bon plaisir, p. 264] 

[ ... ] o prefeito, segundo sua "própria" expressão, decidia 
fazer "limpar" o campo da cidade Chantal. Isto é, expul
sar os ciganos e demolir tudo. [Libération, Courrier, 12-
04-1985, p. 37] 

Quanto ao primeiro-ministro, ele reconheceu que havia 
"agitação", o que na escala dos eufemismos de Fabius 
leva a pensar que é a polícia. [Libération, 20-06-1985, p. 
40] 

[ ... ] ou então ela me proporá algum novo disco de Bach 
explicando-me que a gravura, ela diz gravura, isto me ir
rita, é muito superior às gravuras anteriores. [A. Cohen, 
Belle du Seigneur] 

Não é raro quando eu maquio uma cliente que eu lhe 
proponha utilizar seu ruge e, se isso lhe dá prazer, ela 
mesmo pode colocá-lo. Muito freqüentemente ela aceita 
[ ... ] dizendo que, sem questionar minha competência, ela 
prefere se "lambuzar". Esta palavra um tanto pejorativa, 
não a invento. As mulheres a empregam muito freqüen
temente. [R. Codina, La beauté au nature!] 

A comparação entre as duas estruturas 
(a) 1 diz que "X" 

e 

(b) 1 diz que "X" segundo suas próprias palavras, 

mostra pois que onde o "X" do segundo é univocamente remetido 
ao campo do RDO (1), e nesse campo, a esse discurso-outro especí
fic? que é aquele do 1, cujo discurso é relatado pelo DI no qual ele 
se mscreve (2), o estatuto de ilhota textual do primeiro está relacio-
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nado a uma dupla interpretação: como citação, (1) e como citação 

do l sujeito do verbo dizer (2). 
Ora, esse é o ponto importante, se o DI (ou o MDS sobre o con-

teúdo) se constitui por um "X" situado em sua incidência, um qua
dro inte1pretativo forte, ele não constitui, nem por isso, uma restri
ção de interpretação. Se tal fosse o caso, todo "X" que aparece nu
ma estrutura do tipo (a) teria necessariamente o valor dito "de ilhota 
textual" e as duas formas (a) e (b) seriam só variantes, uma verbali
zando o que a outra se limita a indicar por uma marca tipográfica 
unívoca. Ora, não é nada disso: o caráter estereotípico da interpre
tação de (a) como equivalente a (b) não deve mascarar a possibili
dade de construir - e a realização efetiva em discurso - casos de es

truturas (a) não redutíveis a (b). 

• Notemos primeiramente a compatibilidade de um DI (ou de um 
MDS sobre o conteúdo) com formas de modalização autoními
ca explícita, remetendo o desdobramento meta-enunciativo so-

bre o fragmento X 
1) a um outro campo que não aquele do já-dito dos outros discur-

sos: relação interlocutiva, equivocidade, ... como em 
(33) Ela disse que era preciso /picflr a mula, se você entende 

o que eu quero dizer, se quiséssemos ter oportunidade de 
alcançar o microônibus. [conversação, 2.1.1988] 

(34) Conforme H., nossa presidenta saiu um pouco ... /saiu 
dos trilhos, para não ofender seus ouvidos. [conversação, 

5-6-1993] 
(35) Ele diz que não quer fazer publicidade sistemática, que 

ele conta mais com o corpo a corpo, é o caso de dizê-lo! 
[ele=professor de canto, conversação, nov.1994] 

2) no campo do já-dito dos outros discursos, a uma outra fonte- h 
-e não a 11 - na qual L relaciona os propósitos como em: 
(36) Os que designavam num jovem filósofo titular da disci

plina de materialismo dialético [ ... ] o olho da cidade e 
dos mestres do Kremlin, como se diz na televisão france
sa. [C. Clément, L'Ane, n. 9, março 1983] 
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• 

1, =os que ... , lz =on* =televisão francesa 
(37) Confirmando que "a questão do 'próprio' da lingüística é 

indissociável das escolhas de suporte através das quais 
se constitui e se transforma a rede de suas alianças", 13 

Merleau-Ponty destaca também implicitamente[ ... ] 
1, = Merleau-Ponty, 12 = M. Pêcheux 

(38) O deputado de Yvelines, ontem à noite, no microfone de 
RTL-Le Monde, respondeu a seus interlocutores [ ... ] Se 
ele fosse candidato, os temas que defenderia coincidi
riam mais, ouvindo ontem à noite, com o que disse Fran
çois Mitterrand, há dois anos pelo menos. Observaram
se, no máximo, reservas de_Michel Rocard com a era 
"F . L' Bl " 14 d d rançozs- eon um a esquer a no poder: [ ... ] 
1, = Michel Rocard, h= Catherine Ney 

(39) A mãe Lormier, diz-se, engorda, ela se cansa, são suas 
próprias expressões. [G.Flaubert, Correspondance, p. 
226] 
h = on, lz = a mãe Lormier 

(40) Segundo eles, René é completamente FS, para dizer co
mo ele gosta. [conversação, 7-7-1993, 
FS = fora de serviço, sinónimo de esgotado] 
1, = eles, h= René 

A essas combinações explícitas de um 1 diz que, segundo 1 e de 
um "X" cujo distanciamento é univocamente remetido a uma 
outra causa que não o fato de ser "uma palavra de 1" correspon
dem, interpretativamente, desta vez, casos semelhantes com 
"X" não explicitados. Assim, nos seguintes enunciados, a nuan
ça a atribuir ao "X" não é de modo algum unívoca e requer que 

* N.T.: "On" francês corresponde aproximadamente à partícula "se" de indetermina
ção do sujeito, parafraseável por "a gente" ou "eles", em sentido indefinido. Pode 
ser traduzido também por uma construção passiva. 

13 

14 

M. Pêcheux "Sur la (dé)-construction des théories linguistiques" DRLAV, n.27, 
1982 .[C. Puech, Langages 75, 1985, p. 32]. [N.T.: Em português, há a tradução de 
Faustmo Machado. Caderno de Tradução n.4, Instituto de Letras UFRGS outubro 
1998J ' 
Segundo a fórmula de Catherine Ney em "Les sept Mitterrand ou les métamorpho-
ses d'un septennat" ("Os sete Mitterrand ou as metamorfoses de um setenato"). 
[J.M. Helvig, Libération, 25.1.1988, p. 7] 
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seja posto em jogo um saber discursivo exterior à própria frase. 

Em: 
a 

(41) Como o indica muito claramente a APA *, a solução do 
problema inicialmente implica uma mudança de atitude 
do público americano em relação a esses novos "intocá
veis" de que ele tem medo, que prefere ignorar ou es
quecer e, sobretudo, que não quer ver em suas ruas. [Le 
Monde, 26-9-1984, p. 5, sobre os hospitais psiquiátricos 
nos Estados Unidos] 

por exemplo, a modalidade autonímica marca "intocável" como ci
tação da APA ou como metáfora arriscada pelo jornalista? Da 
mesma maneira para "embrionários" em: 

(42) Ora, um James Février não tem uma visão fundamental
mente diferente das coisas. Pois ele considera igualmente 
que as formas "embrionárias" da escrita pertencem a ou
tros sistemas de expressão que não a linguagem articula
da [ ... ] isso porque ele qualifica essas formas embrioná
rias como "autônomas". [M. Safouan, L'inconscient et 
son scribe, p. 11] 

para "choque psicológico" em: 
(43) Tertio, seria preciso (Tonton dixit) desembaraçar-sedes

ses aumentos antes do fim do retrocesso, para evitar que 
eles comprometam o "choque psicológico" conespon
dente à votação do orçamento 1985 e ao anúncio de uma 
redução de impostos. [Le Canard Enchafné, 01-08-, 
1984, p. 2] 

para "armadilha" em: 
(44) Para Girard, Freud teria nessa descrição "caído na arma

dilha" das mulheres.[S. Kofman, L'énigme de lafemme. 
p. 70] 

em que, em função do estilo- "cuidado", exato, ... -de L (S. Kof
man) em toda a obra a que se poderia ter a tendência, sem nenhuma 
certeza, a remetê-lo às palavras de Girard (=1). 
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Finalmente, para "caçar aleatoriamente nas florestas", no 
enunciado que se segue um conhecimento compartilhado pelos dois 
interlocutores, "modos de dizer" do enunciador L, querendo reto
mar formas de Colette, que permitirá interpretar o distanciamento 
em eu digo X' como diria Colette e não como dizem aqueles cujos 
propósitos eu informo. 

• 

(45) Segundo o que eles me disseram, o que eles gostam, du
rante o fim de semana, é antes de mais nada /caçar alea
toriamente nas florestas. [conversação, 16-10-1985] 

No caso de um "X" interpretado em como diz 12, por uma fór
mula bem conhecida, por exemplo, acrescenta-se a incerteza in
terpretativa entre 15 

(1) L enunciando "X" à maneira de um como diz 1z no quadro de 
sua relação com o dizer de 11 

e 
(2) L enunciando "X" à maneira de um como diz 11, tendo ele pró

prio enunciado "X" à maneira de como diz 12. 

Essas duas interpretações são possíveis para um enunciado como 
( 46) O que ele disse é que havíamos perdido uma batalha mas 

que não havíamos perdido a guerra. 
em que o acréscimo de um elemento que explicita o caráter não tex
tual relativamente ao dizer de 1 elimina a interpretação (2) 

(46') O que ele disse ... é que ... 

Esse problema pode ser considerado como um caso particular 
da complexidade interpretativa do "X" de modalização autonímica 
devido à impossibilidade de estrita recursividade do 

... << "X" >> ... 
de uma modalização autonímica de modalização autonímica por si-

1 16 A . "X" d 1 · na . sstm, um , no campo e um dzz que pode levantar o 

15 

16 
Incertezas evocadas em Rey-Debove (1978), p. 262, em Authier (1978), p. 73. 
cf. "?uillemets de citation de guillemets" ("aspas de citação e citação de aspas") em 
Authter-Revuz, (1992), tomo 1, p. 532-534. Salientei um caso dessa configuração 
tipográfica, mas em que as aspas de lugar 2 estavam explicitadas: 
[ ... ] Em resumo: suas "conotações", como acrescenta Bourdieu rapidamente a esse 
termo aspas de rigor[ ... ] [J.L. Houdebine, Te/ Que/, n. 67, p. 88] 
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problema: além daquele de sua interpretação em como diz l ou não, 
no primeiro caso, o de sua interpretação em como diz l com aspas 
ou não. É ao que corresponde a explicitação em: 

(47) [Sobre esse mesmo tema, Jean Lojkine] convida a ultra
passar os esquemas muito estreitos da "cultura de es
querda", notadamente os ideais de "serviço público", de 
"laicidade" e de "justiça social", tudo isso com aspas. 
["La brigade anti-Gauche" (Análise polêmica da tribuna 
de preparação do 25° congresso do PC no Humanité) 
R.C.H., 31-1-1985, p.2] 

Onde há interpretação pode haver conflito: é o que lembra a 
pequena tempestade midiática desencadeada por aspas "arrisca
das" utilizadas por Le Monde durante a campanha presidencial de 
1981. Elas ilustram, concomitantemente, a tendência de interpretar 
um "X" em contexto do tipo l diz que como correspondendo a um 
eu digo X' como diz l, e o caráter não restrito dessa interpretação. 
Assim, tendo Le Monde escrito: 

(48) O "Pravda" faz um balanço "globalmente positivo" da 
ação de Giscard d'Estaing e vê somente os aspectos ne
gativos de Mitterrand e Chirac. [Le Monde, 14-03-1981] 

é levado, dois dias mais tarde, em resposta aos protestos de 
L'Humanité, a explicar que o jornalista "utilizou aspas consideran
do que o termo não era de sua criação e pertencia, doravante, ao 
florilégio político, a partir de um certo uso que Georges Marchais 
fez dele" e que "essas aspas alusivas foram muito desastradamente 
confundidas" com uma citação do Pravda. A seguinte análise pro
posta17 desse episódio: "Após haver utilizado_aspas de citação em 
um contexto de discurso relatado [Le Monde] se defende contra to
da verossimilhança face às críticas que lhe foram feitas, ao argüir 

As formas explícitas são inteiramente aptas à recursividade (cf. Authier-Revuz, 
1992, tomo I, p. 569-575), por exemplo: 
( ... ] continuar a manter com seu amor boas e cordiais relações, "se você entende o 
que eu quero dizer", como diria Bessie. [B. Cartland, Défi à l'mour, p. 147]. 

17 PorFouquier, 1981, p. 170-171. 
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que se tratava de aspas de cortesia, destinadas a sublinhar o cará
ter idiomático". (destacado por mim), tende, parece-me, a confun
dir o que permanece, por mais "forte" que seja, um elemento de in
terpretação - o "contexto de discurso relatado" - com uma regra 
unívoca (que seria do tipo: quaisquer aspas em um contexto de dis
curso relatado indireto das palavras de um 1 se relacionam necessa
riamente a uma "citação" de 1). 

A formulação "alusiva" deLe Monde certamente não é inocen
te, mas sua manobra discursiva é muito mais astuciosa do que seria 
o uso, mentiroso, de uma forma unívoca de citação, seguida de uma 
impossível denegação. Não é, com efeito, evidentemente, nem 
"ne~~ro::• nem "indiferente" polit~camente escolher, no "florilégio 
poht1co , para relatar o ponto de vista do Pravda sobre a política de 
Giscard, a formulação elaborada com circunspecção pelo Partido 
Comunista sobre a União Soviética, a troca desperta um jogo de 
ecos interdiscursivos em que ressoam os elos privilegiados do PC e 
da U.R.S.S. e as ambigüidades da política do PC, em seu apoio ofi
cial a Mitterrand- ambigüidade interpretativa, não necessariamente 
"calculada", "X", como diz o PC I como diz o Pravda, inscrevendo
se, além disso, muito bem no jogo. 

* * * 

6. Assim, por mais freqüente - ou mesmo estereotípica que pareça a 
configuração - é importante não confundir a associação de duas 
formas de língua (uma, de tratamento de um discurso-outro, no pla
no do conteúdo: l diz que ... , segundo !...; outra, da auto
representação opacificante do dizer de si, marcando que "alguma 
coisa" não é evidente em tal fragmento: a modalização autonímica 
não explicitada por um comentário). Nessa associação de duas for
mas de língua, uma delas serve de quadro interpretativo para a outra 
"atraindo-a" para seu campo, o da representação do discurso-outro, 
com uma forma descritível no plano da língua, como "forma de 
DR". 

A evidência, o automatismo de uma interpretação - a de "X" 
em como diz l, tão freqüente nos contextos l diz que, segundo l -
não é da mesma ordem da univocidade de um valor em língua. 
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. . . , orno aliás a freqüência da es-
Essa "evidência mterpretatlva , c ~ er remetida a um outro 

. (6) deve em compensaçao, s 
trutura do tlpo , , d" . a observável em um campo 

d onfiguração tscurstv 
plano, o e uma c d enunciados que apresentam 
muito mais vasto do que ? campo os d isto é remetida explici-
um DI ou um MDS em dtscurs~-s~gun o, , 

tamente a um outro ato de enunct~çao. m estudo dos modos de 
É essa evidência inter~retatlva - nu palavras de que é feito 

A • f" o de um dtscurso entre as d 
emergencta no 1 . , e enquanto tais portadoras e " 1· ' " "extenores . 
uso, de palavras a tas , , . que caracterizo como dls-

d r ~ tommtca - . 
uma forma de mo a tzaçao au . ~ que depende do discurso -
curso-outro apropriado, em opostçao ao 

. d 18 . 
outro assocw o. d" com efeito que todos os tl-

f mente podemos tzer, ' 1 
Esquema te~ , 1 língua estrangeira, pelo ugar, 
"d t dtscurso - outro pe a 1' 

pos e ou ro . 1 elo "nível" ou registro de mgua, 
pelo tempo, pelo grupo socta, p . . discurso que está sendo di-

t te podem emergu no . d 
pelo locu or, e ... - . d d discurso-outro apropna o ao 

d d as modahda es: a o ' · 
to, segun o u " o" objeto a que ele vtsa, o 
objeto do dizer e que encon~r~ com~iz:r produto do jogo das for
de um outro discurso, as~ocwd.o ao . o e~ que se faz o dizer. 

d 0 campo mter tscurstv d . 
ças e os ecos n . , situação, opor-se-iam os ms 

Assim, relativamente a m~sma t , primeira ou à segunda 
. dos recorrendo respectlvamen e, a 

enunc1a ' d" outro· 
dessas modalidades de emergência do tscurso- . 

d ara falar como ele. João está manifestamente paqueran o, p a. 

b. 
vs d alanteio como teria dito João está manifestamente fazen o g ' 

minha avó. 

d im aparecer como o discur-
Portanto, o discu~so-out~,o po e,da~~ , fazendo parte integrante 

.f. te hgado amarra o a, d" so especttcamen , liza· a maneira de tzer 
do objeto visado pelo discurs~ que se .re;õe-~e a ele como "apro
"outro", imprópria para meu dtscurso, tm 

d l on-coi"ncidence du discours à lui-
ts Authier-Revuz (1995), cap.ítu~o ,VI .zn~;~sc~r:o,~om ele mesmo), 3.6. "Outro dis-

même (Imagens da não-com~lde?cla l d b. to do dizer ou um dos discursos do 
curso 'apropriado' ou 'associado : aque e o o ~e 
interdiscurso", tomo I, p. 316-345. 
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priada" ao real do qual eu falo, no sentido em que ela faz parte de
le; a nao-coincidência mostrada, isto é, o empréstimo, assinala que, 
relativamente à pessoa, ao lugar, ao tempo, etc. do qual eu falo, 
uma de suas maneiras de dizer parece-me, na sua singularidade sig
nificante- intraduzível- como um elemento suficientemente perti
nente, para que eu lhe dê lugar no meu dizer, no lugar ou ao lado de 
minha maneira própria de dizer. O empréstimo que faço localmente 
a um discurso-outro, qualquer que seja o tipo de relação, positiva 
ou negativa, que estabeleço com esse discurso-outro, aparece como 
condicionado, determinado pelo objeto de meu discurso. O que tes
temunha essa primeira modalidade da não-coincidência é o encon
tro, pelos enunciadores, do peso das palavras ligadas a um real, isto 
é, do como esse real se encontra dito, nomeado: ao falar com outras 
palavras de um real capturado por certas palavras, perder-se-ia al
guma coisa desse próprio real (dimensão cujo reconhecimento é um 
critério da "boa" escrita romanesca aos olhos de Bakhtin, que colo
ca a impossibilidade de "representar o mundo ideológico do outrem 
de maneira adequada sem [ ... ]descobrir suas próprias palavras"). 

Assim, evocamos uma pessoa (49), (50), um lugar (51), uma 
época (52), etc., e se impõe, então, na maneira como o discurso fala 
dela, palavras dessa pessoa, desse lugar, dessa época ... : 

( 49) A princesa Palatine sabe também ser séria. De origem 
protestante, ela se comporta com menos hipocrisia do 
que as "velhas carolas" - a expressão é dela - que a cer
cam. [Le Monde, 23-11-1985, artigo sobre as Cartas da 
Princesa Palatine] 

(50) O concurso de auditório, as Dreamettes (é assim que elas 
se chamam) vão perder. [Elle, Critique de Dreamgirls, 
abril1987] 

(51) A partir do pescoço, ele estava envolvido por um saron
gue, espécie de avental [ ... que] terminava na cintura, 
unindo-se às duas peles de cabra por pedaços· de madeira 
[ ... ]. Peles de cabrita, para falar a língua do país, que lhe 
guarneciam as pernas e as coxas [ ... ] Balzac, Les Chou
ans. p. 18] 
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(52) , . d conservatório, Charles desco-
Durante seu ult~mo ano ~a estavam constrangidos, ex-
brira que seu tlü e su~ . re ava na época, quando 
pressão que ad~dlassee~e~~~:mJe !nheiro. [C. Roy, La 
era surpreen i a P 
traversée du pont des Arts, p. 91] 

. o a ropriado, que surge no di-
Diferentemente do discurso-oultr b~ to em questão, enquanto 

d' 0 imposto pe o o Je 
zer, como Q iscurs . t discurso-outro associado apa-
atributo, um elemento desse obJe o, o - discreta como surgida do 

. meiro de forma nao , 
rece, opondo-se ao pn de ecos interdiscursivos que o 
interdiscurso, do campo de forças e di'scurso-outro que, especifi

se fazer como um 
dizer atravessa pa~~ " imido" entre todos os discursos que o 
camente "presente ou compr t' do feito "forçando as 

discurso que es a sen , , 1 
cercam, impõe:se ao - desse discurso que, explicitamente~ da ~-
portas" - se qmsermos, d ncontro e essa intrusao. Sao 
gar em si mesmo, representan o ~sse e atuando entre o dizer 

. t rças e mecamsmos que, 
as mais diversas. o . de do es aço interdiscursivo em que 
que está sendo felto e a totahda A • p discurso de tal discurso, 

d Iam a emergencia no 1 
ele se pro uz, regu . imento entre "minhas pa a-
outro associado, determmando se~ ~urg 

. h em meus lab10s. . 
vras"' sob mm a pena, no ambiente situaclünal que 

Assim, são os discursos que atuam 1 s do aqui onde eu falo 
. h lavras as pa avra 

farão surgir, em mm aspa ' 
1 

fala (51) - do agora em 
(53) - vs as palavras do lugar do qu~ se 1 se fala (S2) -, as pala
que eu falo (54)- vs os ?o mome~to o qua 
vras da estereotipia ambiente (55). 

com seu carro, para falar 
(53) Ele teve dificuldade cm~ sua- o 1986 (entre falantes 

como aqui. [ conversaçao, març 

franceses no Québec ~ vir este nome, não dito 
(54) [ ... ] ele tinha necessidade ~ehou[ ] mas dito com uma 

z normal a mm a .. · 
com uma vo , z de cabeça, uma voz off, co
voz sem lugar, por uma vo bastidores [F. Dolto, 
mo diz hoje, chamando-o nos 
L'image inconsciente du corps, p. 48] 
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(55) O programa de Alfonsi esta noite [ ... ] era demais ... para 
repetir uma palavra da moda [Counier lecteur, Téléra
ma, 5-3-1986, p. 6] 

os discursos que circulam ao mesmo tempo se respondem, se apóiam, 
se afrontam, se separam ... , no mesmo "campo" que o meu - discur
sos que, antes de mim e como eu, melhor do que eu, não como eu, 
não completamente como eu, nada como eu, ... falaram do que eu 
falo, discurso que "cruza", inevitavelmente, meu discurso e, em re
lação ao qual, ele se "posiciona": 

(56) Eis como funciona a "semiose" dessa passagem, para 
tomar emprestada uma palavra de Riffatene. [H. Mitter
and, em La production du sens ... p. 138] 

(57) Não há, seguramente, nenhuma hermenêutica concebível 
dos textos filosóficos (nem "do texto filosófico," como 
dizem os que acreditam poder fazer como se aí somente 
houvesse um). [V. Descombes, Grammaire d'objets [ ... ], 
p. 24] 

e os ecos associativos menos previsíveis: 

(58) Salvo eno ou esquecimento, como se diz no banco, a 
(de)negação lacaniana não há metalinguagem nunca 
aparece [ ... ] em estado bruto. [M. Anivé, "Le langage, la 
langue.[ ... ]". Spirales, jan. fev. 1984, p. 125] 

(59) Se isso não funcionar, só me restará recuar nas posições 
mais ou menos preparadas previamente, para falar mili
tarmente. [conversação, março 1985. (a propósito de 
uma operação imobiliária um pouco arriscada)] 

Além dessa oposição no plano de enunciados isolados, a impor
tância, num discurso dado, de cada um desses dois modos, apro
priado/associado, constitui um elemento pertinente na caracteriza
ção do discurso - caracterização suscetível de conesponder a gêne
ros, estilos, campos discursivas particulares, concepções teóricas, 
posições subjetivas, etc. 
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Há, assim, "gêneros discursivas" dos quais um dos traços ca
racterísticos é a presença maciça de discurso-outro apropriado, ao 
olhar de uma presença marginal ou até mesmo nula de discurso
outro associado: é, por exemplo, o guia turístico para as palavras 
"do lugar", o manual de história para palavras "do tempo" em ques-

tão. 
E, no quadro de um gênero dado, escolhas estéticas, teóricas, 

etc., traduzir-se-ão para um discurso, maneira pela qual esse discur
so se insere entre os dois extremos do discurso que, mostrando sem 
descanso outras palavras de seu objeto, se dá como "condicionado", 
quase "ditado" por esse objeto diante do qual ele "se apaga"; e da
quele que investe seu objeto com suas próprias palavras e apresenta 
uma coincidência com ele mesmo, que não é alterada por uma "re
sistência" qualquer das palavras desse objeto. Observam-se assim 
variações significativas na presença de palavras marcadas como 
apropriadas ao objeto, diferenciadoras, nos mais diversos âmbitos, 
por exemplo, no romance regionalista (palavras do lugar ... ), nas 
lembranças e memórias (palavras do passado), no texto jornalístico 
(palavras da situação ... ), nos relatórios ou análises, ou ainda críticas 
de textos (palavras do texto), no retrato de um indivíduo, na pintura 
de um grupo (palavras da pessoa, do grupo) ... 

É nesse conjunto esquematicamente esboçado que toma lugar a 
estrutura (6) de DI ou MDS sobre o conteúdo, com ilhota textual, 
como um caso particular, particularmente nítido da configuração do 
discurso-outro apropriado, emergência em um discurso de uma 
forma X que lhe é estranha, porém apropriada ao que é seu objeto: 
o que aqui é visado como objeto, sabe-se, é o sentido de um outro 
ato de enunciação; o que é "encontrado" como elemento indispen
sável à apropriação desse objeto são algumas de "suas" palavras, 
em sua materialidade. 

Assim, o caráter estereotípico da estrutura 

l diz que ... "X" 
segundo l... "X" 

em que "X" tem valor de ilhota textual, explica-se, no interior do 
mecanismo geral do encontro feito por um discurso de palavras 
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apropriadas, "ligadas" ao que constitui seu b. 
to específico do obieto de . d . 0 ~eto, pelo caráter mui-

• J enuncia os do tipo (6)· b' d' 
te discursivo, isto é feito d 1 _ · o ~eto Iretamen-
com palavras como,pessoase lpa avras- e nao somente "em relação" 

d
. , ugares, tempos _ d 1 Iscurso vai encontrar " , b' ,... ' e pa avras que 0 

em seu o ~eto de m . , . 
contra cujas formas "co 'lh aneira necessana, en-

m I ota textual" -
poder-se-ia quase dizer a' s ve " A • sao a marca repetitiva e 

zes mecamca". 
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6 

Palavras mantidas a distância* 

------------·------------

Sob esse título multiplamente ambíguo, tratar-se-á aqui das as
pas. 

· Esse sinal de distância que o locutor pode colocar, na escrita, 
em palavras que produz tem, no uso atual do francês, dois valores 
diferentes: a autonímia, de um lado, a conotação autonímica, de ou
tro. 

Em 

(1) Ele disse: "I don't mind". 
(2) a. A palavra "caridade" tem quatro sílabas. 

b. A palavra "caridade" realiza boas obras. 

é o estatuto autonímico do elemento entre aspas que é indicado -
estatuto marcado, de outro ponto de vista, no contexto: em (1), pelo 
verbo de dizer e pela ruptura sintática próprios ao modo direto de 
discurso relatado; em (2), pelo apresentador metalingüístico "pala
vra" e pela ruptura na combinatória que o acompanha. O locutor faz 
aqui menção e não uso das palavras aspeadas. O que está associado 
ao significante é todo o signo - significado e significante. 1 

AUTHIER, Jacqueline. Paroles tenues à distance. Matérialités Discursives, Lille, 
Presses Universitaires de Lille, p. 127-141, avril1980. 
Lembramos as fórmulas propostas por J. Rey-Debove, especificando as análises de 
Hjelmslev, retomadas por Barthes, sobre metalinguagem e conotação: 
uso= E/C 
menção, antonímia= EdEtC 
conotação= ECt(C2) 
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O elemento autonímico constitui, no enunciado em que figura, 
um ~~SJE~l!hS?, um objeto "mostrado" ao receptor; nesse senti
do, pode-se é~ofisiderar essas palavras aspeadas como "mm1~i4_qsa 
distância/', em um primeiro sentido, como se mantém àfâstado um 
objeto que se olha e que se mostra. 

Ocorre diferentemente em (3), por exemplo, 

(3) Nós nos contentaremos provisoriamente com essa "definissão". 

De fazer uso das palavras com conotação de menção. Não há 
aqui, como em (1) e (2), justaposição sobre a cadeia do uso e da 
menção, mas, ao mesmo tempo, uso duplicado, acompanhado de 
menção. 

Combinando as duas estruturas complexas da conotação - em 
que é o signo todo que funciona como significante- e da autoní
mia, a conotação autonímica age, parece-nos, particularmente em 
dois casos: o modo dito "discurso indireto livre" do discurso relata
do, no qual nenhuma marca específica, unívoca, assinala a conota
ção que concerne a uma parte de discurso sintaticamente integrada 
ao todo (J. Authier, 1978);* as palavras ou sintagmas marcados, 
como em (3), com aspas de distanciamento, sinal que não é redun
dante- contrariamente às aspas da autonímia simples de (1) ou (2) 
-, pois concerne a elementos sintaticamente integrados ao contex
to.2 

É a essas aspas de conotação avtoDímica que são consagradas 
as observações que seguem- talvez, a título de trabalho de aborda
gem da conotação autonímica não marcada do discurso indireto li
vre -: trata-se, portanto, de palavras verdadeiramente "mantidas2" 
pelo locutor, no sentido - o segundo - em que se "faz uma declara
ção, um discurso"; mas essas palavras das quais contudo o locutor 

conotação autonímica = EtCt(C2) onde C2 = EtCt (Rey-Debove, 1978). 
No original, as referências bibliográficas encontram-se arroladas apenas ao longo do 
texto. (N.T.) 

2 Notemos, sem poder aqui entrar em detalhes, que às aspas de conotação autonímica, 
o oral faz obrigatóriamente corresponder uma entonação diferenciada, o que não 
ocone com as aspas de autonímia; e que as formas verbalizadas do tipo "entre as
pas, com aspas, etc." são reservadas à conotação autonímica. Sobre esse ponto, cf. 
Authier, 1979. 
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faz uso, ele, pela conotação de menção, ao mesmo tempo, as "man
tém a distânciat. Definir a função desse mecanismo será o objeto 
de uma primeira parte, antes de formular, em um segundo momen
to, hipóteses sobre os "desregramentos" dessa função. 

1. Essas aspas são a 111arca de uma operação metalingüística lo-_ 
cal de distanciamento: uma-palavra, durante o discurso, é designada 
na intenção do receptor como o objeto, o lugar de uma suspensão 
ck_Eesponsabilidade - daquela que normalmente funciona_p~ara as 
outras palavras. Essa suspensão de responsabilidade determina uma 
espécie de vazio a preencher, através de uma interpretação, um 
"apelo de glosa", se assim se pode dizer, glosa que, às vezes, se ex
plicita, permanecendo mais freqüentemente implícita. 

Notemos que o funcionamento assim esboçado remete, de mo
do claro, à função original do sinal tipográfico tal como é atualizada 
nos trabalhos históricos sobre o nascimento da ortografia francesa 
(N. Cattach, 1968): o anc~stral das_aspas não marca uma citação, 
mii~Jazpar!~de uni conjunto de sinais de remissão, de correção 
(antilambda, asterisco, pequenos triângulos, cruzes diversas ... ), fun
cionando como aparelho crítico no estabelecimento dos textos, bí
blicos em particular; ele assinala uma glosa, um comentário, uma 
referência na margem ou no pé da página. 

O comentário local - e implícito -, que o distanciamento pon
tual das aspas requer, supõe que, de modo global, uma atitude meta
lingüística de desdobramento do locutor ocorre em uma fala acom
panhada, duplicada, por um comentário crítico, no próprio curso de 
sua produção. E~~titude manifesta uma aptidão: ela coloca o_l9-
cutor em posição de juiz -e dono das palavras, capaz de recuar, d~ · 
emitir um julgamento sobre as palavras no momento em que as Utf_.. 
liza. 

As aspas estão presentes em uma fala sob vigilância, sob con
trole, uma fala "mantida/', em um tercclro sêntido;~aquefe em que 
se diz que "se mantém seu cachorro, seus empregados, sua casa" ou 
que "se sabe se manter". Opõe-se a uma fala do "deixar acontecer", 
abandonada a si mesma, que se perde. Nesse sentido, pode-se con
siderar as aspas como "antilapso". 
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1.1 "Digo essa palavra, mas não como digo as demais, IJüfQ!Ie_ª· 
digo<;~!Jlo_K_d!:z;-,'~tai{ã-g1osa-àql1al~ apósas análises de J. Rey
Debove sobre "os modos do dizer" (Rey-Debove, 1978)- se pode 
remeter, estando compreendido que X pode tomar os valores e "di
zer" as modalidades mais diversas, as glosas variadas cujas aspas 
podem ser o indicador: da polêmica do "como você tem a audácia, 
ou a petulância de dizê-lo"; ao da ênfase e da reafirmação do "como 
insisto em dizê-lo"; passando pela hesitação do "como se poderia, 
talvez, a rigor dizê-lo". 

Em todos os casos, à suspensão de responsabilidªde, que mani
festa um questi()lJ.O:rlleJzto-do -cifátêr ãpi·õpriado dapal(tyra_ ao dis
curso no quaTé utilizada - nos dois sentidOs desta: "pertencente a" 
e "adaptado a" -, corresponde uma glosa, implícita, remetendo a 
um discurso-outro. 

Da não-apropriação à idéia das aspas. 9omo marca de falta, há 
apenas Úm passo, freqüentemente vencido: E, no entanto, essencial, 
acredito, no "digo-o, mas", compreender que "essa palavra não 
convém, mas a digo assim mesmo"; ou, se assim se quiser, "digo-a, 
ainda que não convenha" deve-se, ao mesmo tempo, compreender 
sempre como: "digo-a porque não convém". Fica-se então em con
dições de ultrapassar a perplexidade expressa em (4): 

( 4) Ele tinha cuidado em isolar a expressão em uma entonação 
especial, maquinal e irânica, como se a tivesse posto entre 
aspas, parecendo não querer por ela se responsabilizar nem 
dizer "a hierarquia, você sabe, como dizem as pessoas ridí
culas". Mas então, se fosse um ridículo, por que ele dizia a 
hierarquia? (Proust, A la recherche du temps perdu, Pléia
de, t. I, p. 98)? 

podendo-se tentar acompanhar, através dos diversos papéis aos 
quais o sinal de não-apropriação das aspas se presta, nos exemplos 
que seguem, uma função positiva, essencial- além daquela, já assi
nalada, de colocar o locutor em posição de "dono das palavras" -, 
que é a de--º9~ns1it!li_r ~iferencialtr1_~nte as demais palavras, as ~não-

3 Exemplo citado in Rey-Debove, 1978. 
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aspeadas", como assumidas "normalmente", e, por isso, apropria
das. 

1.2 ~s palavras aspeadas são palavras assinaladas como 
"deslocadas'', "fOra de seu lugar", pertencendo e aae-quancío~se lC 
um outro discurso. 

1.2.1 É, evidentemente, o caso nos empregos muito freqüentes 
ilustrados em (5) e (6). 

(5) a. O "sit-in" dos estudantes defronte da embaixada ... 
b. A "giscardização" acelerada da administração superior. 
c. Os leitores de La Croix descobriram, graças a um croqui 

acompanhado de numerosas explicações, o segredo das 
famosas "termobombas". 

(6) a. Por todo tipo de razões científicas, técnicas, ideológicas, 
ele não progrediu suficientemente de um lado e, de outro, 
[ ... ] existe o aspecto "grana" (Cahiers du C.E.R.M., n. 163, 
p. 76). 

b. Feuerbach é um estranho personagem filosófico que apre
senta essa particularidade, perdoem-me a expressão, de 
"entregar o jogo" (L. Althusser, Positions, p. 162). 

Em (5), o emprego de palavras estrangeiras, neológicas, técni: 
cas supõe que são compreendidas pelos interlocutores, mas as aspas 
as remetem, se assim se pode dizer, à margem do código. (A esse 
respeito, a evolução das aspas sobre um elemento lexical é um sinal 
da evolução de seu estatuto em relação ao código "comum".) 

Em (6), as aspas, que marcam uma expressão familiar, reme
tem, portanto, a um outro nível de língua: quer seja negligência 
verdadeira ou falsa, acompanhada de remorso ou de coqueteria, o 
uso das aspas de familiaridade sempre é asserção, diferentemente 
do nível não familiar próprio ao discurso em que elas funcionam. 

1.2.2 As aspas permitem operar demarcações mais sutis: em 
(7). 
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(7) a. E a conversa instalou-se sobre os méritos e a "atitude" do 
realizador alemão [ ... ] (C. Franck, Josepha, Seuil, 1979, p. 
138). 

b. Guardou-se para o fim o caso mais "conseqüente" (Gide, 
Souvenirs de la cour d'Assises, Pléiade, p. 667). 

u111 (illt()r &;~ingu~-§e de seus personagens, e Gide~ observador, se _ 
destaca do aparelho judiciário e dos demais jurados. 
· Nota-se em (8), excertos de uma entrevista publicada sob o títu
lo de "Simone Signoret: viver com talento", na qual as aspas eram 
muitas, um tipo de uso ostentatório de aspas devido a quatro ocor
rências verbalizadas: 

(8) O que provava que eu era perfeitamente capaz "de assumir" 
(abra aspas, por favor) minhas próprias responsabilidades. 
• Dá-se dez passos para frente e, depois, deve-se dar quatro 

para trás para que isso se ajuste bem com a realidade "so
ciológica" (por favor, coloque de novo aspas ... ), com a sen
sibilidade das pessoas, quero dizer ... 

" Tenho um modo muito pessoal de considerar minhas rela
ções com os homens. Tenho com eles relações "de identi
dade" (abra novamente aspas, por favor) completamente 
naturais. 

• Nunca fomos "militantes" (quanto às aspas, é a última vez, 
prometo). (F. Magazine, juillet-aout 1979, p. 23-24-25). 

Existe aí uma espécie de narc!s.isll}o ofensi.Y_Q- "sou irredutível 
em relação às palavras que emprego" - na constituiç~()_d~ J.llna auc , 
to-imagem através das diferenciações nas palavi;as:~ 

O que se manifesta aqui, sob uma forma exacerbada, é uma 
função habitual das aspas: elas são instrum~n.to de distinção no sen
tido de P. Bourdieu (Bourdtel1,-i979), l1m.sip~al que permite "se dis
tinguir"em 1Iíh de nossos marcadores mais ínÚmõiças palavras. 

1.2.3 Uma forma particular dessa distinção pelas palavras reali
za-se no diálogo, sob as formas do que se poderia denominar asJ2ªS-_ 
de condescendinda. Em (9), 
~--~--"~~~--
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(9) Ora, muitas vezes, essa atividade das células se torna lenta. A 
pele, especialmente se for seca ou fina, "estica" e "fica marca
da" por qualquer coisa. (Publicidade de produto de beleza, em 
Elle, 1980). 

é uma colocação de aspas paternalista, "concessiva", que, em um 
discurso aparentemente científico, significa "como sabemos bem 
que você tem o hábito de dizer em seu linguajar familiar ... ". As as
pas assinalam uma palavra apropriada ao receptor, mas não ao lo
cutor; ele diz: "Se não falasse com você, não teria dito essa pala
vra". 

_Numerosas. aspas "pedagógicas", de vulgarização, são .. dJ~.ê.§~ ti
_EO: o locutor utiliza palavras que atribui ao interlocutor para. "colo~ 
car-se ao seu alcance", freqüentemente como uma etapa para con-
1Íuzi~lo as "verdadeiras" palavras, às quais QlOCl1tOr adere_p(~nã
mente, sem aspas. 

Uma segu-rida forma, inversa, das aspas de condescendência as
sinala que uma palavra que é apropriada ao locutor não o é, segun
do ele, ao receptor; ele diz: "Se eu não falasse com você, eu o diria 
sem aspas". Foi a essas aspas que N. Sarraute consagrou uma nove
la, Esthétique, publicada na antologia L'usage de la parole4

• Resu
mindo, sumariamente, essa "história de palavras", digamos que ela 

4 Gallimard, 1980, p. 87-98. [ ... )desses lábios saem palavras que vão ... elas são fáceis 
de encontrar, há delas todo um estoque comum acumulado para esse uso, sempre à 
disposição de cada um[ ... ). 
Descontraídos, desocupados, ... tudo não é de nós dois? Teu como meu? todas essas 
palavras nas quais podemos falar livremente ... aqui está, tome, a palavra de que pre
cisamos, eu a pego ... Mas por que hesito? por que essa palavra que escolhi, que se
guro, não a estendo logo? [ ... ) O outro não é capaz, como eu, de pegá-la? É, pois, 
mais fraco, mais inábil? 
E não, ei-la aqui, estendo-a para você toda envelopada ... para o caso em que, pe
gando-a, você pudesse ... desculpe-me esse excesso de precauções, essas aspas, essa 
ligeira entonação com a qual, contra minha vontade, envolvi essa palavra: sim, po
de-se dizer que não é o sentido "estético" que as abafa [ ... ]. 
Essa palavra "estética" saiu como a pústula fatídica que permite desvelar ... Surgiu 
como a tatuagem revelando o pertencer [ ... ] o outro surge: [ ... ] Seu olhar fechado, 
rígido, remete a seu lugar ... quem, portanto? o desajeitado? o insolente? o inábil? o 
pretensioso? ... "sim, essa falta por toda a parte de senso estético ... " as palavras que 
ela salientou sem esforço e que diz diante dela como para fazê-lo recuar mais, ex
pulsá-lo, apóiam sobre ele suas pontas ... "com efeito, é bem pungente. Adeus se
nhor". (Fim da novela). 
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mostra, no desenrolar sem perturbação de uma comunicação fática 
(feita de lugares comuns), a intrusão de uma palavra, "estética", 
posta entre aspas por um dos dois interlocutores "em consideração" 
aô outro; pelo mesmo pressuposto de não dispor plenamente da dita 
palavra, consideração percebida como uma ofensa e à qual este ou
tro responde pela imediata e seca retomada da palavra, sem aspas: é 
a história de uma "comunhão" fática que vem romper-se com as as
pas de distinção. 

1.2.4 Outras modalidades de distanciamento em relação à pala
vra "não plenamente apropriada" são observadas. É a palavra "dita . 
por u~-outro'';~uma das mais banais metáforas: 

(10) a. Conserto: "primeiros cuidados" enquanto se espera o hi
dráulico, o eletricista e os outros. (Título de artigo em uma 
revista). 

b. Os leitores de La Croix acompanharam "ao vivo" o lança
mento do foguete Ariane. (Publicidade para La Croix). 

c. A publicação em La Croix da entrevista de M. Beullac teve 
o efeito de uma "bomba". (Publicidade para LaCroix). 

São as Çtspas de protgçãg_postas sobre uma palavra assinalada 
assim como aproximativa; elas dizem :'~ilfl~!l~s l1m modo de falar, 
não discu~!reipor causa dessa palayra"; preparam uma eventual ré
plica e frustram preventivamente a ofensiva do outro, uma vez que 
apagam os contornos da palavra, organizam um espaço de flutua
ção, de jogo, que é o espaço proposto para uma retificação do outro 
que, assim prevista, não pode tomar a forma do conflito aberto. 

Esse emprego das palavras, coma que retraído, que marca uma 
fala receosa, é o do "Tocutor ilegítimo", ou se}a-;-<IüTõcutõr.levaâoa 
empregar palavras carregãdãs;pãfa-eie: de ums~b~r.au·de uruasi
túãçãÕ-soCial daqt1al não se coQsidera depositário ou ocupante legí
tífuÕ:-palavras eruditas, "palavras enfátfcas'', palavras técnicas ... ; 
t'ambém é o do locutor que, em uma situação ameaçada, dirá mes
mo assim a palavra que deseja dizer, mas "sob o abrigo" das aspas, 
isto é, não de modo ofensivo. 
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1.2.5 As aspas podem ser, ao contrário, questionamento ofensi-
vo do caráter apropriado de uma palavra. ·· -· · -

Dizer "mentalidades" no lugar de 1 'ide~logia" pode ser para um 
locutor, em determinada situação, prudente, até mesmo obrigatório, 
para não desencadear um conflito ou simplesmente para se fazer 
compreender: ~ ~ada vez que__n!llJoc:l1tQJ é QbrjgadQ a falar com pa
l~vras que percebe êõmo impostas pelo exterior, no lugar-de-~i.las~ 
pró~EI-ªS pãlavras, que lhe são proibidas, pode defençlér-:se-com es
sas aspas qlle.são dereação ofensiva em uma situação dommada. 
-- -NOs exemplos que seguem, (11), (12), (13), o questionamento, 
seja sereno ou polêmico, de interrogação ou zombaria, é abertamen
te destinado tanto a romper o emprego que certos discursos, um 
discurso, o discurso dominante fazem de uma palavra como apro
priada quanto a desfazer esse emprego. 

(11) a. "Ciências" humanas- "Abusos" policiais- As descobertas 
"inúteis" (título de um livro)- P."C".F. e P.C."F". 

b. A "regra" (entre aspas) é que o sujeito ... (segue um contra
exemplo). 

c. Daí a solenidade com a qual se erigiu em "teoria" essa pro
posição "leninista" que depende exatamente da primeira 
aprendizagem de um subtenente de reserva. (M. Foucault, 
"Pouvoirs et stratégies", Les révoltes logiques, n. 4, hiver 
1977). 

d. Toda criança que vem ao mundo por "acidente" pode muito 
bem ser, de fato, inconscientemente desejada. ( Cahiers du 
C.E.R.M., n. 163, p. 102) 

e. O "nervosismo tradicional" das mulheres está presente para 
colToborar a idéia de que estamos sempre no limite do equi
líbrio, e a engrenagem do patológico é, por vezes, tão pode
rosa que nos achamos "loucas" antes de ter podido gritar 
nossa verdade. (F. Magazine, mars 1980) 

f. [ ... ] a concepção marxista da história tem hoje um grande 
número de amigos deploráveis aos quais serve de pretexto 
para não estudar a história. Assim como Marx dizia, falan
do dos "marxistas" dos anos 70: "tudo o que sei é que não 
sou marxista". Engels escreveu pela primeira vez "marxis-
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ta" entre aspas. Evidentemente, trata-se de pseudomarxis
tas. E Marx não quer ser, não é um "marxista" desse tipo. 
(G. Badia, " ... eu, eu não sou marxista", Jornal Révolution). 

g. Intenogado enfim sobre o que o jornalista de France-Inter 
chama de "a "onda" de contestação no seio do Partido Co
munista, com aspas em onda, para agradar-lhe", Charles Fi
terman replicou: "vou inclusive colocar a palavra "contes
tação" entre aspas porque a contesto, a recuso". 
(L'Humanité, 13 juin 1978). 

Em todos esses casos, as aspas dizem, freqüentemente em con
textos explicitando a oposição do locutor, que o que é designado 
por uma palavra "X" é, de fato, apenas um pseudo-X, que a pala
vra X é, portanto, nesse caso, inapropriada. (11) g. dá o exemplo de 
uma troca desse tipo de aspas ao modo ofensivo na abertura de uma 
discussão: é como mapeamento de posições que determinam uma 
linha de afrontamento. 

O questionamento do caráter Íapropriado de uma palavra pode 
tomar outras formas: 

• "X" pode sig~ifJ<::~- qlte __ a .. _pal~\'E~ X . é utilizada po_~fal~~q_e 
uma outra palavm<iaquaLnãQ_se_dis:Põe.-As-aspãSem X são, 
então; o signo daquilo que o locutor não consegue pensar nem 
dizer. As aspas que, tão freqüentemente, acompanham "níveis 
de língua" ou "sentidos" nos textos de lingüística não salientam 
a ironia do "pseudo ... ", mas o embaraço de uma dificuldade. 

• "X" pode significar que a palavra X é um engodo, uma ilusão 
que não designa um objeto real. 

É o que diz (12)a de um modo explícito e preciso: 

(12) a. "A" ciência é uma noção ideológica. O objeto que ela de
signa não existe. "A" ciência não existe. (L. Althusser, ci
tado em Fichant, L'idée d'une histoire des sciences, p. 96). 

O procedimento de (12)b., reflexão preliminar a uma obra inti
tulada Parler du Moyen-Age, levanta a questão da existência de um 
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objeto "Idade Média" e pode resumir-se a: será que "X" existe? 
Sim, e direi doravante X sem aspas. 

(12) b. É o caráter historicamente exemplar da "idade média" que, sem 
dúvida, permite o conhecimento que dela temos [ ... ] escapar do 
pitoresco [ ... ]. A "idade média" possui uma qualidade particular, 
resultando, ao mesmo tempo, da duração e do término. [ ... ] esse 
fato capital, a existência de um período não impossível de delimi
tar, em virtude de critérios mais ou menos homogêneos [ ... ].Isso 
posto, suprimo as aspas com as quais, por prudência, enquadrei 
até aqui a expressão idade média. (Zumthor, Parler du Moyen
Age, 1980) 

c. opõe claramente "X", palavras portadoras de ilusão, a Y, as 
palavras do locutor, dadas como operatórias em relação à 
realidade: 

(12) c. O corpo, enquanto forma perceptível[ ... ] é, de todas as ma
nifestações da "pessoa" [ ... ], aquela que é socialmente con
siderada como a que significa, o mais adequadamente, o 
"ser profundo", a "natureza" da "pessoa". [ ... ] Mas a lin
guagem da identidade natural (do "caráter") é, com efeito, 
uma linguagem da identidade social assim naturalizada[ ... ]. 
(Bourdieu, Remarques sur la perception sociale du corps, 
A.R.S.S., n. 14, p. 51) 

Em (13), M. Foucault utiliza a mesma frase e trata da mesma 
palavra, socialismo, jogando com dois valores distintos das aspas 
ofensivas: 

1) o "X" significante "é pseudo-X", que, portanto, reconhece a 
validade da palavra X; trata-se então, no caso de Foucault, de aspas 
que ele cita e em relação às quais se distancia. 

2) o "X" que ele reivindica, em compensação, significa que es
sa palavra não passa de um engodo, e que ele remete contra o pri
meiro. 

(13) a. [ ... ] renunciar à política das aspas; não se subtrair, imputan
do ao socialismo soviético difamantes e irânicas aspas que 
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põem ao abrigo o bom, o verdadeiro socialismo - sem as
pas - que, sozinho, dará o legítimo ponto de vista para fa
zer uma crítica politicamente válida do Goulag. De fato, o 
único socialismo que merece as aspas da zombaria é o que, 
em nossa mente, leva a vida sonhadora da idealidade. [ ... ]. 

b. Deve-se fazer valer, parece-me, a especificidade da questão 
do Goulag contra [ ... ],qualquer dissociação utópica que o 
colocaria, com o pseudo-"socialismo", em oposição ao 
"próprio" socialismo. (M. Foucault, "Pouvoirs et straté
gies", Les révoltes logiques, n. 4, hiver 1977). 

O sinal das "aspas de aspas" não existe tipograficamente; é ver
balmente que se pode distanciar-se em relação a aspas. Esse exem
plo (14) tem o interesse de dizer, de um modo surpreendente e ex
plícito, o que, na maioria das vezes, se diz implicitamente no em
prego (ou no não-emprego) das aspas: "suas aspas não são as mi
nhas". 

1.2.6 Por fim, deve-se salientar aspas de ênfase, de insistência, 
que comutam - de modo irregular conforme as gráficas, parece, -
com o itálico, o negrito ... , mas não constituem todavia uma aberra
ção relativamente ao valor de distância desse sinal: em (15), por 
exemplo, as aspas não marcam com certeza uma distância irônica, 
mas a resposta à suspensão de responsabilidade própria a qualquer 
colocação de aspas através de uma nova asserção, "é bem essa pa
lavra que quero dizer, é exatamente essa palavra que quero dizer". 

(14) Que partido tomar? Em quem se deve acreditar? E como você 
pode manter a cabeça fria face aos debates cada vez mais nu
merosos, cada vez mais apaixonados, que sacodem nossa 
sociedade [ ... ]. Sobre todos os assuntos [ ... ] LA CROIX lhe 
traz as informações, as precisões, os números, graças aos 
quais você formará uma opinião ("sua" opinião) e graças aos 
quais você não se deixará enganar com facilidade. 
(Publicidade em La Croix) 
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1.3 O que dizer da função das aspas após essa coleção de 
exemplos que, certamente, não pretende constituir um inventário 
exaustivo de valores distintos? 

Conceber as aspas como marca,falta, impeifeição é criar a fan
tasia de um discurso "ideal", isento de qualquer colocação de as
pas; é representar-se a fala "mantida", que reconhece palavras como 
pão apropriadas, como tendendo para um horizonte onde todas as 
palavras perfeitamente adequadas seriam plenamente assumidas pe
lo locutor; não é isso que se pode entender na fórmula pela qual Va
léry (Cahiers) conclui observações sobre as aspas: "aspas =provi
sório"? 

Longe dessa fantasia de discurso perfeito da Verdade não con
flitual, o que se pode dizer é que, se as aspas são a marca de uma 
imperfeição, trata-se de uma impeifeição constitutiva; se a palavra 
aspeada está "na margem" de um discurso, não é no sentido de que~ 
seria desprezível, mas no sentido de que uma margem delimita e 
constitui. 

As aspas se fazem "na borda" de um discurso, ou seja, marcam 
o encontro com um discurso-outro. São uma balizagem dessa zona 
de demarcação mediante a qual, através de um trabalho sobre suas 
bordas, um discurso se constitui em relação a um exterior. Essa 
borda é,·a um tempo só, reveladora e indispensável: acompanhar o 
mapeamento das palavras aspeadas de um discurso é acompanhar a 
zona fronteiriça reveladora daquilo em relação ao que lhe é essen
cial se distanciar: "Diz-me o que tu aspeias ... "; ao mesmo tempo, é 
pelo fato de colocar algumas palavras como não apropriadas que 
um discurso constitui, em si mesmo, o complementar dessas pala
vras: palavras essas plenamente apropriadas, às quais o locutorsu.
postamente adere sem distância; é o trabalho constitutivo das aspas. 

As aspas são, portanto, em um discurso algo como o eco de seu 
encontro com o exterior. Apesar dos termos interior/exterior, borda, 
fronteira, esse encontro não se faz segundo uma linha de justaposi
ção, mas na forma de uma zona de interação, de imbricação, de in
vasão. É nesse sentido que digo que as aspas se fazem "sobre as 
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bordas", que há "trabalho na borda" de um discurso na formação de 
aspas5

• 

2. As aspas indicam que, para o locutor, há uma borda que co-. 
loca um exterior em relação ao qual se constitui para ele, locutor, 
um interior - seu discurso próprio - no qual se reconhece. A zona 
onde operam as aspas que estabelecem esse exterioreésse interior é 
uma zona de equilíbrio instável, de tensão, de acordo onçleentram 
em qu~stão a identidade do locutor e sua relação com o mundo e~
terior. 

A colocação de asras ~~l1pÕe a manutenção da ilusão de pala
vras "suas" e a manutenção de um exterior ao discurso em função 
do qual as palavras pod~m §~Lª-YªliªclaJl_em sua adequaçãp. Se, de 
diversos modos, há uma desapropriação de toda palavra ou se há 
uma "perda" do mundo exterior, as aspas testemunham isso: diver
sas formas de desregramentos - sofridos ou arriscados, ou ambos ao 
mesmo tempo, pelo locutor - podem manifestar-se no nível dessa 
borda que as aspas assinalam. Esses desregramentos, em relação ao 
acordo, ao arraJ;ljo da fala "normal", fazem oscilar seu equilíbrio 
instável em direção a dois absolutos: o de uma fala "recoberta por 
suas bordas" e o de uma fala "sem borda". 

2.1 Uma fala recoberta por suas bordas é uma fala invadida pe
las aspas, que tende a não mais manter a ilusão necessária de um 
complementar feito de palavras apropriadas: o locutor é despossuí
do de palavras. 

5 Por trás dessa descrição, funciona para mim, com um estatuto puramente metafóri
co, um campo matemático: o da propagação e da reflexão na borda das singularida
des, ramo da análise que estuda a solução das equações de derivadas parciais seme
lhante aos problemas de propagação das ondas em física. Uma "singularidade" (raio 
luminoso, abalo sonoro ... ) propaga-se em um meio e encontra uma borda (espelho, 
parede ... ) sobre a qual se reflete (imagem em um espelho, eco ... ), e essa reflexão in
corpora não só as propriedades da singularidade incidente (intensidade, direção ... ), 
mas também as propriedades da borda (forma, absorção ... ). Em um discurso consi
derado como um lugar de singularidades, um domínio no qual se propagam singula
ridades, as palavras aspeadas representariam singularidades refletidas sobre as bor
das do domínio e dependeriam das propriedades das singularidades do discurso e 
das propriedades do obstáculo exterior. 
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I 
·I 
1 

2.1.1 l'_ôr_it§~s é retirar das palavras sua evidência de adequa-
. ção .. Pode-se, por ~bfinêMetra; tentar-colocar ãspa:nroote~tódas a;~
palavras que se lê, escuta, diz, escreve, para experimentar se e como 
as palavras resistem a esse questionamento de seu caráter apropria
do: O "jogador" é rapidamente tomado de desconforto em ver, des
se modo, as palavras vacilarem, esconderem-se. 

Pode-se observar - deixando esse terreno "experimental" - que 
as aspas são um instrumento familiar de defesa: defesa de um "co
mo -ele diz, como eles dizem"' interposto en1reSíe certas palavras, 
quando se está submetido a um discurso - que deve ser escutado ou 
produzido - que se rejeita: colocando as aspas, afirma-se a distân
cia. 

Se, para resistir à pressão de um discurso dominante, se deve 
sem cessar "afirmar a distância", sem achar o apoio e o repouso ne
cessários de palavras "suas", se é, por toda parte, que um locutor se 
sente cercado de palavras que traem a realidade e o que ele queria 
poder dizer, ele encontra-se em situação de sitiado nas palavras, 
com uma fala abafada pelas aspas. 

2.1.2 ~ôr asp~stambém é entender (e assinalar)- não necessa
riamente no modo~ d~-·desacordo ~ q-Üe.oque-se'dizi.iiinr.edit;_~-

-~EinLafatigue et lafrafcheur (Barthes, 1975; 1992): "É-lhe ne
cessário desnaturalizar o estereótipo através de algum sinal verbal 
ou gráfico que mostre sua usura (aspas, por exemplo)", o que Bar
thes exprime é uma necessidade de dizer a usura para não sofrê-la. 

Mas se, pelo desejo de existir e de manter uma fala, o locutor 
não resiste às sereias do "o que é que, no que eu digo, é um já
dito?"; se ele está sujeito à vertigem, ou à plenitude do não-sujeito 
que reconhece em tudo o que poderia ser sua "fresca e nova" fala, 
um empréstimo, um eco vindo de suas bordas, ele fica perdido; sua 
fala não pode mais fazer-se, ela é desfeita pelo exterior. 

2.1.3 ,As asp_assã~QlJ!A<l_~arca constitutiva do su~_Qor rejei- ~ 

ção; se elas invadem tudo, O su}eitoapàga::se;ãliipertrof~JlJl~S
pas é o desgaste do complementar ~-eom;-aofiíiai;-um.~focutor que 
não tem mais palavras. Se o "eu sei o que digo" das aspas da pala
vra "mantida" acaba por tudo aspear, ele se transforma em "eu não 
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digo mais nada". É uma fala tão "mantida a distância" que é perdi
da. 

2.2 O outro absoluto é o da fala sem borda, que não conhece as 
aspas; é ~ntntda deduas-Jormas-op~Ost-as~a de-UI;a .§.~~':'~~ni~l': ' 
de qua:i:squer aspas, que as eliminou - fala que se quer perfeitamen-
te adequada, por construção, cujo exemplo é o discurso matemático 
-, e a de uma fala que renunciou às aspas, como à marca de um ilu
sório domínio sobre-ãspaiãviãs= fâlapara a qual a questão da ade
quação não mais se coloca. 

Nos dois casos, não há exterior à fala. 

2.2.1 O discurso matemático, que se constrói do interior por 
axiomatização e dedução e que tem apenas critérios internos, é, por 
definição, um discurso perfeitamente apropriado, um discurso que 
não tem borda com uma realidade outra e, portanto, não tem aspas. 

Pôr aspas no curso de uma demonstração matemática é aí intro
duzir a confusão! Notemos que ocorre o mesmo com o discurso ju
rídico, simulando o discurso matemático da axiomatização-dedução 
(Bourcier, 1979): ele não conhece as aspas da inapropriação e 
"rompe-se" caso nele sejam introduzidas. 6 

Os "abusos de linguagem'' de que tão freqüentemente os mate
máticos falam e que utilizam - abusos que eles assinalam, por vezes 
com aspas nas introduções, quando não são abusos sancionados pe
lo hábito - são considerados como simples facilidades, que pode
riam, em princípio, sempre ser evitadas, ou seja, retraduzidas (hori-

6 Notar-se-á que, do mesmo modo, as formas performativas, sagradas, mágicas tam
bém não toleram as aspas (sinal gráfico ou, no oral, entonação fortemente distancia
dora ou verbalização do tipo "com aspas"): Isso é "meu corpo" - Isso é meu "cor
po" entre aspas- Eu vos declaro "unidos", entre aspas, pelos laços do matrimônio
etc. 
Notemos igualmente um aspecto do funcionamento das aspas no discurso do Partido 
Comunista Francês, antes e depois da adoção de uma resolução de congresso (cf., 
por exemplo, os editoriais da revista Les calziers du communisme, de ambos os la
dos do XXII° Congresso- nos de final 1975 e de 1976): antes do Congresso, aspas 
marcam fórmulas de um "como diz o documento preparatório submetido à discus
são"; após sua sanção pelo congresso, as mesmas fórmulas são reproduzidas, artigos 
após artigos, sem as aspas, que, desde então, teriam o sentido de um "como dize
mos" e que introduziriam, mesmo sob a forma de um acordo, uma distdncia, ausen
te em relação a palavras que tomaram, durante um tempo, força de lei. 
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zonte certamente fastidioso de se atingir, mas teoricamente acessí
vel) em língua perfeita, isto é, totalmente formalizada. Apenas se 
permitem abusos de linguagem porque se admite que se poderia, em 
princípio, passar sem eles: tal é a perspectiva na qual se posiciona 
N. Bourbaki, na introdução aos Éléments de mathématiques. 7 

As aspas reaparecem quando uma borda remete ao discurso ma
temático na forma de um contato com o exterior daquilo que os ma
temáticos denominam "a comunidade matemática": disciplina afim 
em relação à qual pode haver distâncias a serem marcadas após em
préstimos de termos8

; destinatários "profanos" de textos de vulgari
zação aos quais são dirigidas aspas "de mais ou menos isso" e aspas 
de insistência (sublinhando o emprego especificamente matemático 
de um termo).9 

A contemplação desse funcionamento ideal, sem inadequação 
nem conflito, pode levar a querer "curar" - ou a sofrer em silêncio 
- a enfermidade das línguas naturais: testemunha disso é o sonho de 

Manual deste tratado. 1. O tratado aborda as ciências matemáticas em seu início e 
fornece demonstrações completas. Sua leitura não supõe, portanto, em princípio, 
qualquer conhecimento matemático particular. 
Introdução [ ... ]. Com efeito, o matemático que deseje assegurar-se da perfeita cor
reção [ ... ] recorre pouco a uma das formalizações completas [ ... ], contenta-se, em 
geral, em levar a exposição a um ponto onde sua experiência e seu faro de matemá
tico lhe ensinam que a tradução em linguagem formalizada não seria mais do que 
um exercício de paciência. [ ... ] Nós abandonaremos, portanto, muito cedo a Mate
mática formalizada, mas não sem ter tido o cuidado de traçar com precisão o cami
nho pelo qual se poderia a ela retornar. As facilidades que trazem os primeiros 
"abusos de linguagem" [ ... ] irão nos permitir escrever o restante deste tratado [ ... ] 
desde que a possibilidade de formalizar o texto permaneça inalterada. [ ... ] Desse 
modo, redigido conforme o método axiomático, e sempre conservando presente, 
como uma espécie de horizonte, a possibilidade de uma formalização total, nosso 
tratado visa a um rigor perfeito. (N. Bourbaki, Éléments de matlzématiques, I. I, 
Hermann, Paris, 1954) 
Desse modo, o termo "frente de onda" que, oriundo da física, designa agora em 
ciências matemáticas uma teoria na qual o fenômeno físico é apenas um caso parti
cular: para matemáticos, "entre eles", nenhuma marca é necessária para especificar 
que a frente de onda é "a sua"; em compensação, as situações de contato criadas, se
ja por uma pesquisa situada na fronteira dos domínios físico e matemático, seja por 
uma exposição de matemático dirigida a físicos, farão ressurgir necessidades de di
ferenciação das quais as aspas podem ser um dos instrumentos: "frente de onda" 
significando, então, nossa frente de onda (outros modos de diferenciação podem 
ser, quando de um "contato", oposições do tipo wave-front ou W-F/frente de onda). 
Cf., por exemplo, na Encyclopedia Universalis, o jogo das aspas no artigo Algebre 
de J. L. Ver!ey. 
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Leibniz de uma língua tendo a álgebra por modelo, capaz de ex
pressar, sem ambigüidade, todos os pensamentos humanos de tal 
modo que "as quimeras que aquele mesmo que as avança não ouve 
não poderão ser escritas nesses caracteres"10

; sonho ao qual faz eco 
a máxima fechando o Tractatus de Wittgenstein: "Aquilo de que 
não se pode falar deve ser calado". 

2.2.2 Asceses e vertigens: aquelas da fala, invadida por suas 
bordas, que, às custas de inquietude, quanto à propriedade das pala
vras, desapossam-se de todas; aquelas ainda da fala sem borda, que, 
recusando qualquer inapropriação, apenas pode, fora de uma língua 
formal, dedicar-se ao silêncio; aquelas, agora, de uma outra fala 
sem borda, qu~ ao_ contrário da primeira, relllÚÍCiã às aspas; como. 
marca de uma pret~~siõ~irrlsórfa -de ser dono das palavras, instância 
julgadora, ex tenor e anterior às palãviás quesedi~~m: fála que· re
fiünci-a~lccrt;cque-exTstíria ~'in lugar extérior àspalavras de onde o 
locutor poderia delas falar. É Ul1l<l: . .fal_a. 9!1~ xenunciou, nos fatos, a 
distâ11cia .111etªlingüísticaque pQ~ em p~~tisa Q.''nãohámet:_alingucl-: 
gem" .. 

Tendo rompido as amarras da fala "mantida3", controlada por 
um sujeito, ela anda sozinha, entregue a si mesma, "fala sem dono". 
Que isso seja deliberado ou sofrido - sem, é claro, fronteira nítida 
entre ambos - da parte do locutor é uma fala na qual o_ sujeitoL--. 
sub.l]letido às palavras, possuído pelas palavras, apaga-se. 
~-- As aspas da nao:apropriação nã0 têrii a1évidenremente curso: 

não fazem aí sentido, pois a questão da apropriação não mais se co
loca. A fala não tem exterior, ela é sua própria realidade. 

Realiza-se sob a forma da "possessão", da "revelação", da "ins
piração"; mais simplesmente, está presente em toda prática da fala 
ou da escrita em que um locutor "cede a iniciativa às palavras", se
gundo a fórmula de Mallarmé, com o risco de nelas se perder. 11 

10 G. W. Leibniz, Mathematisclze Schriften, t. 1, citado em N. Bourbaki, Éléments de 
mathématiques, I. I, Théorie des ensembles, Nota histórica. 

11 A análise de R. Debray propõe "a língua de vento", do período pós-maio 68, como 
"uma patologia do discurso político", uma "fala flutuante, sem ancoragem na mate
rialidade sensível ou histórica", parece relacionar esta a esse tipo de "fala sem bor
da": "A próptia noção de referente ou de realidade tendo desaparecido do horizonte, 
essa língua não tem outro índice de verdade a não ser ela mesma". 
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Retomar aqui as palavras de Mallarmé, 12 para ilustrar essa fala 
que não conhece realidade a não ser ela mesma, não tem por função 
sacralizar a poesia, mas registrar um testemunho sobre tal prática, 
particularmente exemplar pelo misticismo e pela lucidez que, con
jugados, a marcam. 

"Falar se refere só comercialmente à realidade das coisas", diz 
Mallarmé, opondo o "emprego elementar do discurso", no qual as 
palavras têm "uma função de numerário fácil e representativo", e "o 
dizer, antes de mais nada, sonho e canto (que) encontra no Poeta 
[ ... ]sua virtualidade", "a obra pura", "única tarefa espiritual" à qual 
se dedicar, "solitário maravilhado com sua fé". 

O princípio fundamental dessa busca é o de "ceder a iniciativa 
às palavras", deixar falar "O Demônio da Analogia", a polissemia, a 
homofonia, a etimologia ... ; é experimentar intensamente "o acaso 
próprio aos termos", acaso- o arbitrário do signo- que marca nos
sas "línguas imperfeitas" 13 e que é o próprio espaço da poesia: é 
consagrar-se ao acaso. 

Inúmeros são os textos que afirmam a sacralização dos signifi
cantes, a "teologia das letras" - do alfabeto: desse modo, "Um ho
mem pode advir [ ... ] se ele, recriado por si mesmo, tomou cuidado 
em conservar [ ... ] estritamente uma devoção às vinte e quatro letras 
como elas se [ ... ] fixaram em alguma língua, a sua. [ ... ] Ele possui, 
esse civilizado, [ ... ]uma doutrina ao mesmo tempo que um país". 14 

Esse "país" é o do "desaparecimento elocutório do poeta": "(O 
Livro) acontece sozinho: faz, sendo"; não "descreve" nada, não 

Os fragmentos citados por R. Debray (títulos e formulações salientadas em La Cau
se du Peuple, 1970-71) manifestam, com certeza, a ausência de aspas de distância 
(auto)crítica- o que evidentemente não excluiria a presença, no mesmo discurso, de 
aspas de polêmica ou de insistência - mas uma verificação sistemática, que não rea
lizei, seria evidentemente necessária (Debray, 1978). 

12 Em particular Crise de vers - Quant au Livre - La Musique et les lettres - Portrait 
de Villiers- Un coup de dés jamais 11 'abolira /e hasard, in O. C., La Pléiade. 

13 "As línguas imperfeitas porque várias, falta a suprema [ ... ]. Apenas, saibamos, não 
existiria o verso: ele, filosoficamente, remunera a imperfeição das línguas, comple
tamente superior [ ... ]. O verso [ ... ] negando com um traço soberano o acaso próprio 
aos termos, apesar do artifício de sua retemperação alternada no sentido e sonorida
de". Crise de Crise, O. C., La Pléiade, p. 360-68. 

14 La Musique et /es /ettres, O. C., La Pléiade, p. 646. 

Entre a transparência e a opacidade 235 



"exprime" ninguém; o ato de escrever é desapossamento de si e do 
mundo. 

NADA 
da memorável crise[ ... ] 

TERÁ TIDO LUGAR [ ... ] 
A NÃO SER O LUGAR [ ... ] 

nessas paragens 
do vago 

em que toda realidade se dissolve. 15 

Lugar onde o mundo e o poeta anulam-se, a fala é, ao mesmo 
tempo, lugar da única realidade, o único onde pode advir alguma 
coisa: "A literatura existe e, se pode dizer, sozinha, à exceção de 
tudo". Escrever é, com efeito, "arrogar-se em virtude de uma dúvi
da", "algum dever de tudo recriar", "injunção ao mundo de existir 
e, portanto, provar para si que se existe", é uma fala sem outro real 
a não ser ela mesma. 

Essa fala não é abandono ao acaso; o desejo que atravessa toda 
a obra de Mallarmé em direção a O Livro é o de "abolir o acaso", 
"vencê-lo palavra por palavra", por "poderosos cálculos e sutis", 
como "algebrista da Linguagem", conforme as palavras de Valéry: 
"invento uma língua", diz ele, "a ária ou o canto sob o texto que 
conduz a adivinhação daqui até lá", graças ao "verso que, com vá
rios vocábulos, refaz uma palavra total, nova, estranha à língua e 
como que encantatória". Trata-se de trabalhar, habitar a esse ponto 
o acaso - as palavras -para que dele saia um absoluto: 

NADA[ ... ] 
TERÁ TIDO LUGAR [ ... ] 

SALVO 
a atitude 

TALVEZ 

A NÃO SER O LUGAR [ ... ] 

tão longe que um local funde-se com o além[ ... ] 

15 Retiro essas citações de Abastado (1978)- "survol" do Coup de dés. 
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UMA CONSTELAÇÃO 

"Um lance de dados jamais abolirá o acaso" e "todo Pensamen
to emite um Lance de dados"; mas é possível, nesse acaso, inscre
ver, mesmo assim, alguma coisa, "talvez ... uma constelação": Mal
larmé afirma, a um só tempo, o êxito e o impossível. 

Essa fala do não-domínio, ignorando as aspas de distanciamen
to, é perigosa de ser habitada sem descanso. Mallarmé testemunha 
isso quando diz: "E agora, tendo chegado à horrível visão de uma 
obra pura, quase perdi a razão e o sentido das palavras mais familia
res". 16 

É por "grandes aspas globais", a posteriori, significando "eis o 
que achei para dizer, eis o que disse", que um locutor pode reco
nhecer uma fala como sua, mesmo no que ela lhe escapa e, através 
disso, recolocá-la, como uma fala entre outras falas, encontrar, por
tanto, algo como um sujeito e um exterior- uma borda. 

Essas "grandes aspas", que podem restituir a um locutor falas 
como suas, assemelham-se ao momento que sucede ao lapso, quan
do se deseja escutá-lo e reconhecê-lo. Essas aspas "globais", Mal
larmé a elas recorre, quando -jogando rigorosamente entre sua prá
tica de escrita e sua própria conservação - ele, que sonhava com o 
anonimato consagrando "o desaparecimento elocutório do poeta", 
dá seu nome, de autor, ao "Lance de dados" e lhe faz um prefácio. 

Tradução de Heloisa Monteiro Rosário 
' 

16 Carta a F. Coppée (1868), Corr., t. l, p. 270, citado in Abastado, 1978. 
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7 

O lugar do outro em um discurso 
de falsificação da história* 

A respeito de um texto que nega o genocídio 
dos judeus no III Reich 

------------!·------------

Jacqueline Authier-Revuz 
LydiaRomeu 

Não se tratará aqui, diretamente, do "método histórico" aplica
do nos textos revisionistas, em geral, e nos de Faurisson, em parti
cular: as análises de P. Vidal-Naquet (1980 e 1982) e de N. Fresco 
(1980) focalizam com força e precisão a prática desse "Eichmann 
de papel", propagando a "boa nova" da inexistência das câmaras de 
gás e do genocídio praticado contra os judeus. Remetemos ao traba
lho de P. A. Taguieff para o esclarecimento daquilo que, além da 
singularidade de itinerários individuais que levam à "cruzada" revi-

Este trabalho é o resultado do encontro, no âmbito de um curso de DEA (Diploma 
de Estudos Aprofundados) proferido por J. Authier-Revuz, em 1981-1982, na Uni
versidade de Paris III- entre uma abordagem do lugar do outro no discurso (cf. Au
thier 81, Authier-Revuz 82 e 84) e o campo dos discursos de direita no qual L. Ro
meu inscreve sua pesquisa sob a orientação de M. Tournier (cf. Romeu 82, parti
cularmente, as páginas 44-66, dedicadas às marcas de distância no texto de Fauris
son). Foi objeto de uma apresentação no seminário do laboratório de lexicologia e 
textos políticos, associado a uma intervenção de G. Seidel, que estudou essas ques
tões (cf. relatório de The holocaust denia/ em Mots n. 8, 1984). Agradecemos a to
dos os participantes do seminário por suas observações e a M. Pêcheux e a P. A. 
Taguieff, pela ajuda que nos deram no plano da discussão ou da documentação. As 
datas que seguem o nome dos autores remetem à bibliografia no fim do artigo. 
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sionista, da diversidade das correntes políticas e ideológicas que lá 
se encontram, soldadas pelo anti-semitismo e o anti-sionismo, con
fere a esse esforço de apagamento da história um lugar estratégico 
na luta política para "reabilitar os fascismos históricos": de fato, es
te último objetivo "implica estourar o ferrolho que mais resiste a 
sua aceitabilidade: o genocídio nazista dos judeus". 1 

Nosso objeto está extremamente circunscrito: um texto curto, 
"A advertência para o leitor" (11 páginas) com o qual Faurisson in
troduziu seu Mémoire en défense. Contre ceux qui m'accusent de 
falsifier l'histoire2 (Ensaio de defesa. Contra aqueles que me 
acusam de falsificar a história), de Faurisson. Escrito na perspectiva 
do processo que ocorreria em junho de 1981,3 esse livro apresenta
se, desde o título, como um discurso de combate, fundamentalmen
te envolvido em uma relação de enfrentamento com outro discurso. 
É dessa Advertência, balanço, resumo, modo de uso do discurso re
visionista, que tentaremos extrair alguns de seus recursos discursi
vas, jogando, de maneira hábil, com a relação entre o discurso e a 
realidade, em um enfrentamento com o outro situado em dois níveis 
distintos e complementares na economia desse discurso: o de uma 
encenação e o de uma ação. 

*** 

A reação de estupefação diante dos enunciados da "verdade re
visionista", encontrados pela primeira vez- "Nunca Hitler ordenou 
ou admitiu que alguém fosse morto por causa de sua raça ou sua re
ligião",4 "Afirmo, aqui, que não existiu, sob Hitler, uma única câ-

1 
Taguieff (1981), p. 15, salientado por nós, cf. também Vidai-Naquet (1982), p. 14. 
"Trata-se de quebrar o consenso antifascista proveniente da segunda guerra mundial 
e firmado pela revelação do extermínio dos judeus". Estudando as estreitas ligações 
entre revisionismo e novas direitas, P. A. Taguieff (1981) salienta que "a quase tota
lidade da população revisionista mundial é de obediência neonazista", fato que a 
impostura de uma "escola" revisionista, no sentido científico do termo, esforça-se 
em mascarar. 
Paris, la Vieille Taupe, 1980, 275 p., antecedido por uma advertência de Noam 
Chomsky. 
Cf. Seidel (1982). 
Faurisson. ln S. Thion. Vérité historique ou vérité politique? Paris: La Vieille Tau
pe, 1980, p. 91. 
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mara de gás"5 - toma muitas vezes a forma ingênua de perguntas: 
"Mas o que são capazes de dizer? o que inventam? O que inventam 
sobre o que aconteceu?" 

A essa pergunta, esse texto de Faurisson responde pela clara 
"advertência" de que não contam nada, porque não aconteceu nada, 
a não ser na ordem do discurso. 

No simples nível do vocabulário, notemos que se procuraria em 
vão nesse texto a menção de estrelas amarelas, guetos, prisão em 
massa, comboios, registras, etc., tantas palavras que remetem a um 
referente incontornável - suscetível, evidentemente, de ser o objeto 
de interpretações diferentes6 

- e que, aqui, fazem falta. Os únicos 
termos- exceto, é claro, o obsessivo "câmara de gás" sobre o qual 
voltaremos - que dizem respeito a esse referente são campos, de
portados, cadáveres, tifo, epidemia, fome, calor, bordoada, exe
cução, fuzilado, injeção. Correspondem eles a fragmentos do real 
para os quais é levada - isto é, nos quais desaparece - a história do 
genocídio. Esses fragmentos mínimos, retirados da história da de
portação, são usados, não em um discurso histórico argumentado, 
que desenvolve o conjunto de uma narração, mas em breves alusões 
- como pressuposição - a uma verdade histórica bem conhecida, a 
da morte de certo número de deportados, judeus ou não-judeus, de
vido ao tifo e à fome/ ou então na construção, pontual, de uma ver
dadeira pequena narração realista,8 opondo o efeito de real de seus 
detalhes concretos mínimos ao horror das "especulações" dos "ex
terminacionistas", a partir de expressões "vagas" como "ações es
peciais". 

Na realidade, nesse texto nos é apresentada uma verdadeira his
tória, em sua gênese, seu desenrolar, suas etapas com datas e refe
rências: não é- a não ser por supressão e por ausência- a dos ju-

5 Faurisson, citado in Fresco (1908), p. 2173. 
Cf. sobre esse ponto, as análises de Vidal-Naquet (1980, p. 264-265) sobre os "con
flitos das interpretações", israelenses e poloneses, a respeito do genocídio. 
Cf. "Por ocasião do fim da guerra, quando os aliados descobriram, em uma Alema
nha apocalíptica, o horror de certos campos de concentração, onde se acumulavam 
os cadáveres de deportados mortos de tifo ou de fome" (p. 3). . . 

8 "O Dr. Kremer estava transtornado pelos horrores do tifo que não se conse~uta eh
minar e que aniquilava ou, pelo menos, deixava bastante doentes, tanto .os mterna
dos como guardas ou soldados e até ruas inteiras da cidade de Au~c~wttz, onde, a 
cada noite, o médico retornava a seu quarto n• 26 do Hotel da Estaçao · 
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deus e do III Reich, mas a que, no palco do discurso, opõe o EU 
arauto e herói da "verdade revisionista" ao adversário "extermina
cionista". É verdade que a advertência é um gênero metadiscursivo, 
mas isso não explica a dominação esmagadora do vocabulário rela
tivo ao discurso sob todas as suas formas: 

" 

" 

atos de discurso: dizer, redizer, declarar, repetir, clamar, cha
mar, dar um nome, publicar, redigir, interpretar, assinar, pe
dir, interrogar, perguntar, pôr em dúvida, acusar, chamar de, 
responder, replicar, contestar, debater, confrontar, pretender, 
ler, escutar, falar, recusm~ reclamar, negar, censurar, notar, 
afirmar, sustentar, exigir; 
gêneros e formas materiais de discurso: testemunho, confissão, 
mentira, propaganda, comentário, romance, lenda, lição, tese, 
memória, relatório, resumo, documento, discurso, texto, escri
to, imprensa, meio de informação, jornal, artigo, recorte, obra, 
carta, página, título, termo, expressão, assunto, regulamento, 
autos, estatutos, livro, anotações. 9 

Essa dupla constatação- onipresença de certos temas vs ausên
cia de outros termos ingenuamente esperados - manifesta, em um 
primeiro nível, o deslocamento pelo qual esse texto responde à per
gunta histórica que pretende fazer: ao discurso histórico referindo
se aos fatos e documentos que temos a nossa disposição, ele não 
opõe um contradiscurso sobre esses fatos, documentos ... , mas, de 
maneira sutil, pois isso evita as dificuldades de produção desse con
tradiscurso, um discurso a respeito do enfrentamento entre esses 
dois discursos, supostamente de igual constituição. 

Esse deslocamento estratégico tem por objetivo estabelecer a 
ficção da simetria de duas "escolas" históricas e participa daquilo 
que P. A. Taguieff chama de "funesta habilidade tática" revisionista 
que "desloca a própria questão que faz surgir no terreno da liberda-

Mais d~ 190 ocorrênc!as desses termos (em um texto de 3.872 oc.), para as quais 
ne.utrahz~mos a opostção entre formas verbais/formas nominais, cuja lista dada 
actma sena alongada de forma notável, se ali fossem incluídos termos como ilnagi
nm·-se, crer, meu sentimento ... 
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de de debater" entre "escolas" opostas, difundindo, por esse meio, 
"a insidiosa melodia do genocídio-problema". 10 

Ao mesmo tempo, apesar- ou a favor- de repetitivas invoca
ções ao real, concebido da maneira factual mais estrita, são os fatos 
da fala que constituem o terreno referencial em que evolui esse tex
to, cavando, por isso mesmo, pela simples ausência das palavras 
que remetem diretamente aos fatos e aos eventos, uma espécie de 
vazio no próprio lugar do referente histórico. 

Encenação de um enfrentamento 

Sendo a questão da verdade histórica assim convertida em en
frentamento entre dois discursos, esse desenrola-se, no texto, em 
dois níveis distintos e estreitamente complementares em sua estra
tégia. Esse enfrentamento com o discurso do outro é, por um lado, 
aquilo que é contado pelo discurso, aquilo de que fala: fatos, 
personagens descritas, encenação; ele é, por outro lado, o que 
ocorre no discurso, o que nele se produz, aquilo com que fala: 
mecanismos enunciativos. 

* * * 
É um combate maniqueísta que é encenado sob o olhar do leitor 

testemunha, chamado a integrar o campo minoritário, mas meritó
rio, do verdadeiro. 

O homem sozinho contra muitos, o herói cheio de coragem e 
verdade contra as forças potentes e perseguidoras da mentira, essa 
imagem das duas fontes enunciativas em presença atravessa todo o 
texto. De um lado, um indivíduo que diz eu de maneira ostentató
ria/1 com sua história pessoal ("Vivi pessoalmente durante a guerra 
-tinha 15 anos em 1944"), sua procura pelo verdadeiro ("Eu mes
mo enganei-me bastante e acreditei durante 15 anos"), suas exigên
cias científicas ("Precisei de muitos longos anos de pesquisa"; 
"Submeti-me a um estudo puxado"), suas aflições ("Sou assedia
do"; "Por causa disso, minha vida está atormentada: minha vida 

10 Taguieff (1981), p. 20. 
11 75 ocorrênciaas do pronome pessoal ou de pronome possessivo da 1" pessoa, às ve

zes reforçados por próprio, pessoal, (eu mesmo). 
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pessoal, minha vida profissional e, até, minha vida familiar"), suas 
dificuldades, devidas à fuga do adversário ("Eu teria preferido um 
debate ... Eu teria desejado uma livre confrontação"; "Não sou obri
gado, portanto, a lutar"; "precisarei"; "Cem vezes, propus um deba
te"), seus atas ("Meu sentimento se tornava público"; "No entanto, 
pude forçar o debate"; "Infringi um tabu"), sua resolução ("Servirei 
à verdade com todas as minhas forças, custe o que me custar"), sua 
mansidão ("Não procuro atacá-los"; "Não jogo a primeira pedra"); 
tudo isso encontrando seu ponto de chegada nos enunciados padrão 
do revisionismo, martelados ao modo da enunciação mais pessoal 
("Minha própria resposta à questão da existência ou não-existência 
das 'câmaras de gás' hitlerianas é bem clara"; "Minha resposta é 
que não acredito mais, um só instante, na existência de uma única 
dessas 'câmaras de gás' homicidas"). 

Nessa luta pela verdade, ele (o homem só) tem o conforto de 
encontrar-se ao lado de "alguns homens corajosos", de saber que 
"não é o primeiro a sentir essas aflições", que "outros antes (dele) ... 
viveram a perseguição", "Maurice Bardeche, um homem de direita 
e Paul Rassinier, um homem de esquerda" (salientado por nós). 

Frente à coragem dessas individualidades, há o poder anônimo 
dos "exterminacionistas": é verdade que nomes próprios, pessoas 
são citadas, mas em série; 12 o número virou acumulação indistinta: 
"Trinta e quatro historiadores franceses assinavam ... ", "Cinco as
sociações de anti-racistas, de antigos deportados e resistentes, etc., 
aos quais iam, mais tarde, juntar-se duas outras associações idênti
cas ... " (salientado por nós). 

Os portadores do outro discurso não são enunciadores identifi
cados, mas, além do "on"* indefinido - "As autoclaves ... que, ofi-

12 E 
" mo número do dia seguinte ... um artigo muito longo de Olga Wormser-Migot e 
um "testemunho" assinado: Dr. H. Chrétien; esses dois textos defendiam a mesma 
tese queM. G. Wellers ... uma violenta reação estourava. Uma página inteira de Le 
Monde ... " E: "No entanto, pude forçar ao debate um historiador italiano especialista 
da Alemanha nazista, um especialista alemão dos "campos de extermínio" e duas 
antigas deportadas, uma de Ravensbrilck e a outra de Auschwitz-Birkenau". Esca
pam em parte, desse tratamento em série: Germaine Tillion, vítima de "auto
sugestão" eM. G. Wellers, várias vezes mencionado como inimigo pessoal. 
N.T.: "On" francês corresponde aproximadamente à particula "se" de indetermina
ção do sujeito, parafraseável por "eles", em sentido indefinido. Pode ser traduzido 
também por uma construção passiva. 
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cialmente, foram apresentadas como" -, categorias descritas por 
nomes comuns plurais - meus adversários, meus acusadores, os 
perseguidores; os exterminacionistas, os historiadores oficiais, os 
responsáveis aliados, os profissionais da mentira institucional, os 
grandes meios de informação, os defensores da ordem estabeleci
da, os guardiões da lenda, os que se imaginam, o grande público ... 
-, enfim entidades abstratas operantes como: a propaganda de 
guerra, a pressão exercida, a perseguição, a intolerância, o silên
cio, o medo-pânico de um debate; no final desse trabalho retórico, 
em frases com verbos pronominais ou intransitivos, sem sujeito 
humano, com complementos de lugar ou de tempo de caráter vago 
-"O mito das 'câmaras de gás' parece ter nascido em certos meios 
sionistas americanos por volta de 1942"; "por volta do fim da guer
ra ... rumores sobre as 'câmaras de gás' começaram a espalhar-se"; 
"Durante aproximadamente trinta anos, esse rumor não pararia de 
crescer e piorar, junto ao grande público"; "Uma religião cons
truiu-se" -, é sob a forma de um processo astuto de eclosão e de 
proliferação discursiva que é apresentado o discurso da memória e 
da história do genocídio: 

Um duplo paradigma acompanha, de forma repetitiva, a oposi
ção entre esses dois discursos: de um lado, seres de discurso -mi
lagre, mito, religião, ilusão religiosa, rumor, lenda, crença, o que 
desperta a imaginação, ultrapassa os limites da razão -, criados 
por um uso pernicioso do discurso - mentira, mistificação, propa
ganda - possibilitado pela credulidade, a cegueira, a imaginação; 
do outro lado: a realidade, os fatos, a materialidade dos fatos, a 
questão material, realmente, o terra-a-terra e os olhos que é neces
sário abrir, como é preciso pedir para ver, ir ver de perto, ser 
apresentado, e a razão que é necessário escutar e guardar, o ceti
cismo com o qual é preciso se armar, a vigilância que é preciso 
redobrar, etc., se forem desejadas provas verdadeiras. 

À livre e rigorosa ascese individual do respeito aos fatos, opõe
se o poder indistinto de um processo de discurso que, uma vez co
meçado, se desenvolve, levado pelas instituições, os poderes e a 
credulidade das massas. 

O leitor, nesse enfrentamento, é tanto uma testemunha quanto 
aquilo que está em jogo: é preciso (12 vezes nas duas primeiras pá-

Entre a transparência e a opacidade 245 



ginas), deve-se, nosso espírito deve, a experiência comprova que ... , 
etc.; esse mártir da verdade histórica, é também, nela, um missioná
rio e um mestre pensador, que se esforça em convencer e formar o 
leitor para a causa da realidade, associada à desconfiança em rela
ção aos discursos. 

Utilização do enfrentamento 

A essa narração do enfrentamento entre o discurso de Faurisson 
e o da memória e da história do genocídio, que constrói a imagem 
do combate desigual de uma fala solitária e desarmada, perseguida 
pela força esmagadora de um discurso mentiroso, corresponde, em 
um outro nível, o do fio do discurso e, nele, do espaço reservado às 
palavras do outro - a realidade do enfrentamento discursivo, que 
ocorre, produz-se, efetivamente, nas palavras -, e, no qual, de fato, 
o discurso de Faurisson ocupa, geralmente, em uma relação de for
ças secretamente invertida, a posição de dominação do enunciador 
capaz de manipular o discurso do outro. Combate, pois, muito "de
sigual", entre os dois discursos, mas no sentido contrário àquele que 
é apresentado de forma ostentatória. 

A questão do lugar dado ao outro no discurso deve ser entendi
da como a das formas sob as quais um discurso designa, na lineari
dade de sua cadeia, pontos de heterogeneidade, em que dá lugar, ao 
mesmo tempo que a circunscreve, à presença do outro. 13 Esse outro 
deve ser visto em dois níveis: 

• o das palavras dos outros, os dos outros discursos no meio dos 
quais todo discurso produz-se, mas de que pode, de maneira 
fragmentária, reconhecer e designar a presença em si mesmo, 
graças a um conjunto de formas lingüísticas de distanciamento 
enunciativo- discursos relatados, aspas, itálicos, glosas do tipo 
"como diz x, para falar como x, etc."; 

13 Sobre a problemática da "heterogeneidade mostrada" no discurso, articulada a uma 
"heterogeneidade constitutiva" do discurso, baseada, por um lado, no dialogismo de 
Bakhtin e no interdiscurso e, por outro lado, na psicanálise e na escritura poética, cf. 
Authier-Revuz (1982), traduzido neste volume, (cap. 1) e (1984). 
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'" e o das outras palavras, dos "outros sentidos", os da polisse
mia, do equívoco, do avesso do discurso, brincando sob as pa
lavras de um discurso e de que este pode, localmente, assinalar 
a presença- aspas sobre coisas imprecisas, jogos de palavras, 
metáforas ... , glosas do tipo "X, no sentido p; X, não no sentido 
p, mas no sentido p'; X nos dois sentidos, em todos os sentidos 
da palavra", associando a isso, de forma freqüente, a nuança da 
hesitação, da dúvida, da reserva, do retoque: "X, se é possível 
dizer, se ouso dizer, se você me der a expressão, etc." 

*** 

De início, notemos, nesse texto, a ausência de formas marcadas 
da presença das "outras palavras": nenhum jogo, nem mesmo de de
fesa, com a polissemia, o equívoco, nenhuma marca de dúvida, de 
flutuação14 no emprego das palavras; nenhuma distância aparece 
entre o enunciador e suas palavras. 

Essa ausência - que é comparada a algumas páginas de Barthes, 
por exemplo! - que, evidentemente, remete à teoria do discurso e 
do sentido proferida por Faurisson em seus trabalhos dedicados à 
poesia - "Os textos só têm um sentido ou então não há sentido de 
maneira alguma", "dura lei do sentido" que deve ser aceita "como 
os físicos aceitam a lei da gravidade" 15

- significa, também, que se 
não houvesse as "palavras dos outros", o discurso de Faurisson se
ria um discurso sem falha, claro, impecável. 

Podemos pensar que a relação de denegação da existência da
quele outro - o da língua e do inconsciente - que se manifesta na 
recusa de lhe reconhecer, teórica e praticamente, o espaço mínimo 
no discurso, tem forte ligação com o tipo único de relação que esse 
discurso dá às "palavras dos outros", reconhecidas como tais, o de 
uma matança, e, além disso, está em consonância com a relação 
com o outro que atravessa o anti-semitismo. Se o outro for, quem 
quer que seja - escondido na língua e no inconsciente, ou represen-

14 O único caso que poderia, de maneira discutível na nossa opinião, ser assimilado a 
uma forma de correção é: "Os horrores do tifo que não se conseguia eliminar e que 
aniquilava ou deixava, pelo menos, bastante doentes, tanto os internados ... " 

15 Citado in Fresco (1980). "Je cherche midi à midi". Les Nouvelles Littéraires, 10-17 
fev. 1977. 

Entre a transparência e a opacidade 247 



tado pelo discurso dos outros, ou encarnado pelo "judeu" como ou
tro no corpo social -, uma ameaça de falha, portanto de morte, ele 
tem que ser eliminado. 16 

* * * 

Se, de fato, pensarmos em outros textos, inscritos, por um jogo 
de reminiscências ditas (como dizia ... ), das alusões (para retomar as 
palavras de ... ), das citações (fulano diz: ... ), etc., seja na conivência 
ou na polêmica, em uma rede cheia de alianças e de conflitos diver
sos, com múltiplos discursos outros/7 o que surpreende, imediata
mente, nesse discurso, é que só tem um outro, o discurso extermi
nacionista e um só tipo de relação com esse outro: a matança. 

Não é uma presença marginal, nesse texto, a das palavras do 
outro, mostradas como tais: quantitativamente expressiva, ela está 
no coração da estratégia discursiva do texto que, sob a imagem do 
"eu" assediado, forçado a "lutar no terreno de seus adversários", 
mascara a realidade inversa de um discurso- o do outro- cujas pa
lavras são tomadas, apanhadas, pinçadas como objetos no fio do 
discurso que está sendo feito, convocadas, de maneira sistemática, 
para serem destruídas nele, a partir da posição soberana que é, de 
fato, em discurso, a do enunciador. 

*** 

São todas as formas de reprodução indireta do discurso que 
aparecem nesse texto: narração, resumo, discurso indireto padrão: 
defender a tese de, partir do princípio que, acusar de, repreender 
por, sustentar que, afirmar que, para X; X, para quem ... 

16 
N. Fresco salienta com justeza a coerência das duas cruzadas de "limpeza" sucessi
vamente efetuadas por Faurisson: limpar o campo poético de suas metáforas (uma 
questão de "sens propre" ... ), e, depois, o campo histórico de seus erros e de suas 
mentiras - trabalho que reitera, no papel, aquele que visava limpar a Alemanha e a 
Europa de seus judeus ("uma questão de limpeza", dizia Himmler; citado in Fresco 
(1980)). 

17 
Cf., por exemplo, a diversidade dos outros designados como tais e das relações des
ses outros, nesses textos de uma extrema direita solidária ao revisionismo, que são 
os editoriais do GRECE, assinados por R. Herte. 
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Nelas, o discurso do outro não aparece senão através da inter
pretação-tradução que é dada dele, nas palavras dele, pelo enuncia
dor, que não "dá a palavra" ao outro. 

Há um só exemplo de discurso relatado direto, 18 que reproduz, 
na sua materialidade, um enunciado pertencente ao discurso do ou~ 
tro: "Trinta e quatro historiadores franceses ... terminavam sua de
claração nesses termos: 'Não precisa se perguntar como, tecnica
mente, tal matança foi possível. Foi possível, tecnicamente, já que 
aconteceu. Tal é o ponto inicial obrigatório de qualquer pesquisa 
histórica sobre esse assunto. Era necessário relembrar essa verdade 
de forma simples: não há, não pode haver debate sobre a existência 
das câmaras de gás'." 

É evidente que a exatidão formal da reprodução dos significan
tes em discurso direto não garante a fidelidade de retransmissão do 
sentido, e Faurisson só recorre à citação na medida em que essa de
claração, lembrando a existência incontornável de uma realidade 
histórica, é suscetível de tomar, pelo contexto em que está inserida, 
o caráter de um argumento de autoridade e de uma proibição de 
pensamento: conduta muito característica das manipulações discur
sivas do texto, na medida em que a apresentação do discurso do ou
tro lhe atribui, de forma falaciosa, um tipo de recurso à prova onto
lógica da existência das câmaras de gás; elas existiram porque exis
tiram, por reflexo invertido do que é, efetivamente, a base do dis
curso de Faurisson, aquilo que Vidal-Naquet (1980) chamou "a 
prova não-ontológica", isto é, "as câmaras de gás não existem por
que a inexistência é um de seus atributos". 

Mas, mesmo considerando todas as manipulações possíveis, fi
ca, porém, o risco de reproduzir enunciados completos do outro em 
sua materialidade, um risco que, apesar do peso do contexto, o dis
curso do outro conserva ali alguma coesão enunciativa, alguma au
tonomia de significação, risco evitado pelo texto de Faurisson. 

É preciso que seja quebrado todo início de "tomada" de discur
so do outro e é isso que demonstra o outro caso de citação de mais 
de três palavras, desta vez, em uma estrutura de discurso indireto; 
"cinco associações ... acusavam-me de ter 'falsificado, de forma vo
luntária, a apresentação da história' e, mais precisamente, de ter 

18 Exceto dois artigos dos estatutos do tribunal de Nuremberg. 

Entre a transparência e a opacidade 249 



'truncado, de forma voluntária, certos testemunhos [da existência 
das 'câmaras de gás'] tais como o de Johann Paul Kremer' ." 

Os colchetes que, por preocupação de exatidão em uma citação, 
devem marcar os ajustes sintáticos mínimos ao contexto citante são 
antes de tudo, aqui, a ocasião de uma intrusão de distanciamento do 
enunciador em relação a câmaras de gás, introduzindo assim, no 
corpo de uma citação exata, aspas estranhas e destruidoras. 

* * * 

Como dissemos antes, o discurso do outro está, entretanto, mui
to presente nesse texto; mas, é sob a forma de lexemas ou sintagmas 
cristalizados em pequeno número que, separados das construções 
sintáticas argumentativas em que funcionam, no outro discurso, 
voltam com uma surpreendente densidade, presos no tecido hostil 
de um discurso circundante que os rejeita, como se diz de um corpo 
estranho. 

Quaisquer aspas são distanciamento, sinal de heterogeneidade, 
designação de um exterior ao discurso, mas as relações com o outro 
- coexistência pacífica, acordo, jogo de pequenas diferenças, ironia 
leve ou vitriolada, conflito polêmico, diferenciação teórica, etc. -, 
explicitadas por glosas, ou construídas pelo contexto, são numero
sas.19 

Aqui, a única relação com as palavras do outro, a rejeição ofen
siva, faz-se segundo dois modos complementares. Quando sete ve
zes "testemunhos", "confissões", "criminosos de guerra", "nazistas" 
aparecem entre aspas, o valor do distanciamento é o do "pseudo", 
do "pretendido". Os contextos dizem-no sem ambigüidade: "Os 
processos ditos de 'criminosos de guena', "aquilo que se chama 
suas 'confissões' espontâneas", "considero essas 'confissões' como 
vagas, irrisórias e absurdas" (salientado por nós). 

O que aqui é denunciado, no uso que o outro faz dessas pala
vras, é o caráter inapropriado ao referente ao qual remetem. Esse 
valor está relacionado às glosas de questionamento, "aquilo que 
chamamos impropriamente de X", acompanhadas, muitas vezes, 
por uma retificação, "o que chamamos de X e que deveria ser cha-

19 Cf. Authier (1981). 

250 Jacqueline Authier-Revuz 

mado, que chamo de Y"; essas discussões sobre a inadequação da 
palavra à coisa, tomando com facilidade formas violentamente po
lêmicas, "o que você tem a ousadia, a audácia, a impudência ... de 
chamar de X, o que eles ousam, o que continuam, cegamente, a 
chamar de X" ?0 

Diferente é, nesse texto, o valor do segundo conjunto de aspas: 
para "genocídio", "holocausto", "campo de extermínio" e, princi
palmente, para as 25 oconências de câmaras de gás",21 cujas aspas 
piscam praticamente em cada página; aqui, não é a exatidão de uma 
designação que é questionada com relação a um referente. A glosa 
em "aquilo que chamam" que, justamente, coloca esse referente e 
deixa compreender que outra designação seria mais apropriada é 
inadequada, pois o que "X" põe em dúvida, aqui, é muito mais fun
damentalmente a pressuposição exístencial ligada ao sintagma no
minal X. Trata-se não mais de saber se as palavras designam, de 
forma caneta, uma certa realidade, mas sim de saber se existe qual
quer realidade por trás dessas palavras. 

Os contextos são repetitivamente claros: dezessete vezes "câ
maras de gás", por exemplo, encontra-se preso - em posição sintá
tica de complemento nominal - a sintagmas nominais, cujo núcleo 
é: existência, realidade, problema, mito, questão, rumor. 

É porque, no nível do discurso, cada oconência com aspas 
constitui um transtorno, um corte do referente, que essas palavras 
são repetidas de forma deliberada, com uma freqüência que o tema 
do discurso não basta para explicar. Assim, a repetição do sintagma 
"câmara de gás" é sempre preferida à anaforização lexical ou pro
nominal, que, sob o substituto sem aspas, deixaria deslizar, o risco 
de um início de reconstituição do referente. Assim, por exemplo, 

20 As expressões interrogatórios reforçados, pacificação, verificação de identidade 
receberam, por exemplo, durante a guerra da Argélia, de forma freqUente, esse tipo 
de aspas e/ou de glosa. 

21 Somente três casos de corrências de câmara de gás sem aspas: a primeira, bem no 
início do texto, representa a posição ainda ingênua, mas aberta e crítica, daquele que 
ainda não se decidiu sobre o problema. "Se alguém lhe falar de 'câmara de gás', 
pergunte então: 'Mas o que é uma câmara de gás?": a segunda, que marca o pro
gresso da verdade histórica ... em adamento", em que Faurisson cita o sintagma "o 
problema das câmaras de gás", como sendo a designação dos 'próprios historiado
res oficiais"; e a terceira que conclui o texto sobre uma exposição entre câmaras de 
gás americanas, reais, sem aspas, e "câmars de gás" hitlerianas, míticas, com aspas. 
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"Que sejam apresentadas ou 'câmaras de gás', ou ruínas de 'câma
ras de gás' (vs: ou ruínas dessas construções) (p. 2). E: 

Minha própria resposta à questão da existência ou da não-existência 
das "câmaras de gás" hitlerianas é absolutamente clara, mesmo que 
longos anos de pesquisa tenham sido necessários para chegar nela. 
Minha resposta é que não acredito, um só instante, na existência de 
uma única dessas "câmaras de gás" (vs: de uma única dentre elas; ou: 
de um só desses lugares) homicidas em algum campo de concentração 
que possa existir. Melhor: possuo múltiplas provas de que as 'câma
ras de gás' são um mito (vs: de que elas são um mito)" (p. 3). 

A estratégia não consiste absolutamente em minimizar o horror 
ligado a essas palavras: os contextos associados às aspas, homicí
dios, abatedouros (cf. "esses terríveis abatedouros humanos que te
riam sido as 'câmaras de gás' homicidas de Hitler") o mostram 
bem: se o genocídio tivesse acontecido, com certeza, teria sido hor
rível; mas não aconteceu, é como um pesadelo ou uma mentira bas
tante revoltante. 

As palavras que designam o genocídio e os instrumentos de sua 
realização não remetem, tomadas nos discursos de Faurisson, a ne
nhuma outra realidade que não seja a discursiva, por terem sido di
tas; isto é, "são apenas palavras", e é como tais que elas aparecem 
nesse discurso, que é obrigado a levar em conta a existência perni
ciosa desses puros seres de discurso.22 

Nesse discurso, completamente a serviço da "materialidade dos 
fatos", as aspas aparecem assim como a marca de uma vigilante hi
giene do pensamento e do discurso, que sabe traçar as fronteiras en
tre o real e o imaginário e colocar as câmaras de gás, onde circulam 
os unicórnios, as fadas, os górgones ou os diabos: nos espaços ma
ravilhosos ou de pesadelo dos contos e lendas ou dos delírios aluci
nados. 

O jogo duplo das aspas resume a estratégia revisionista: primei
ramente, recusar qualquer prova do genocídio (os "testemunhos" 

22 
Vemos que, aqui, denuncia-se um uso pernicioso do discurso, no nível da produção 
de palavras inadequadamente apropriadas à realidade, ou, mais grave, que não re
metem a nenhuma realidade; a mesma acusação responde-lhe no nível da interpreta
ção, que leva à condenação das "especulações" feitas pelos "exterminacionistas" 
sobre expressões como ações especiais, das quais, é verdade, podemos deplorar o 
caráter "vago", mas que "não dizem o que elas dizem". 
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são pseudo) para, em segundo lugar, apagá-lo (as "câmaras de 
gás" e, portanto, o "genocídio" não existem). 

O que está em jogo, nesse trabalho sobre o discurso do outro, é 
sua morte por desfalecimento, volatilização do real que lhe serve de 
base; nenhuma coexistência, por mais conflituosa que seja, é possí
vel na ausência dessa base referencial mínima comum. Trata-se 
aqui não de discutir com o discurso do outro, mas de empurrá-lo em 
direção à loucura, ao delírio, de provocar sua queda no vazio. 

Faurisson, a quem tanto repugna o uso arriscado do discurso di
reto quando se trata do discurso do outro efetivamente proferido, 
confia à forma enfática do discurso fictício, criado por inteiro, a 
verdade de sua intenção: eliminar os discursos-marcas do genocídio 
para instituir, em seu lugar, o NADA; 

Mentira! Dissemos, ou deixamos dizer por nós que havia uma "câ
mara de gás" nesse campo, mas, na realidade, não havia nada disso. 
Nada, a não ser, talvez, autoclaves como aquelas de Dachau que, du
rante anos, foram apresentadas, de forma oficial, como "câmaras de 
gás" homicidas e que só podiam servir para desinfetar roupas (em ne
grito no texto).23 

Estratégias de impostura 

Diante do radicalismo da impostura, da "mentira total", substi
tuindo "a exterminação real" por uma "tentativa de exterminação no 

23 Vemos aqui, no "nada disso. Nada, a não ser, talvez, autoclaves", um movimento 
que liga duas estratégias revisionistas: a estratégia extrema, que é aquela desse pre
fácio curto com efeito de choque -pura afirmação do vazio, em vez do referente his
tórico - uma estratégia do NADA; e a estratégia clássica, tornada inevitável pelos 
historiadores da segunda guerra mundial e os documentos que produzem, que con
siste em reconhecer alguns elementos factuais para discutir sobre sua interpretação -
"autoclaves" ou "câmaras de gás"-, estratégia que nega tão radicalmente o genocí
dio quanto a simples afirmação do NADA, mas pelo caminho, menos abrupto, da 
redução dos fatos a um "três vezes nada", se quisermos (a destruição dos piolhos 
pelo gás), a respeito dos quais os exterminacionistas fizeram "todo um caso". Evi
dentemente, não podemos - mesmo que Fautisson seja um inimigo declarado da 
metáfora - esquecer que essa oposição entre o quase-nada - o extermínio dos pio
lhos, a desinfecção - e aquilo que, com certeza, seria algo horrível, o extermínio de 
seres humanos, anula-se em um campo discursivo em que reina, de forma maciça, a 
metáfora do judeu-praga, de que é necessário se limpar. 

Entre a transparência e a opacidade 253 



papel",24 pensamos que o esforço desse tipo de texto não teria sido 
renegado por um especialista do assunto, Goebbels, que dizia: 
"Quanto mais a mentira é grande, mais se acredita nela". 

Mas, se a mentira é enorme, elas, as estratégias discursivas usa
das para mantê-la, são complexas, tortas e, infelizmente, sem dúvi
da, de uma certa eficiência; e foi o desvendar de alguns de seus re
cursos que tentamos. 

O que nos surpreende, na economia desse discurso, é até que 
ponto é importante a operação de inversão entre o eu e o outro -
operação característica do discurso dos nazistas, que os torna, "in
versão perversa dos papéis",25 vítimas da agressão judaica; naquilo 
que chamamos de "estratégias de impostura" desse discurso, essa 
inversão participa fortemente do sentimento de vertigem, de perda 
de referências,26 que um texto desse tipo produz. Podemos conside
rar as formas da heterogeneidade mostrada27 em um discurso como 
participando da especificação de um exterior e, portanto, da consti
tuição de um interior: trabalho necessário de "borda", de fronteiras, 
pelo qual, na diferença dita em relação a outro discurso, um discur
so constrói a imagem de sua identidade. 

Aqui, o trabalho de fronteira não é um trabalho sobre as mar
gens, mas passa no centro do discurso, em uma relação de imbrica
ção mortal entre os dois discursos; no limite, não há interior delimi
tado, por mais conflituoso que seja, em relação a um exterior: só há 
espaço para UM discurso. O que está em jogo nessa relação central, 
estreita, com o discurso do outro, não é do âmbito da especificação 
de identidade, feita através de um traçado, por mais ofensivo que 
seja, mas sim da questão assassina do direito à existência para so
mente um dos dois. A presença explícita, importante, do discurso 
do outro não é um efeito marginal desse discurso, ela lhe é essen
cial, já que não existe senão pela e através da matança do outro: ca
so limite dessa solidariedade de um discurso com seu outro é essa 
aderência de matança. 

24 Vidal-Naquet (1980). 
25 Taguieff (1981), p. 21. 
26 Seidel (1982), ao evocar o desorientating effect que sentiu durante o processo de 

Faurisson. 
27 Authier (1981). 
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Esse âmbito, discursivo, de um discurso "ligado a seu outro" 
presta-se particularmente bem às inversões dos papéis, às oscilações 
de um em direção ao outro, de que esse texto é o lugar. 

É, primeiramente, a estratégia do sofista que denuncia os usos 
falaciosos do discurso. Ela é distorcida. Como vimos, o modo de 
agir de Faurisson situa-se, de forma ostentatória, sob o signo de 
uma moral científica clássica, a que associa o respeito da verdade 
histórica a uma prática de crítica dos textos. A singularidade, alta
mente reivindicada por ele, é a intensidade com a qual ele vive e 
põe em prática essas exigências geralmente aceitas. 

É precisamente por essa "intensidade" que passa a perversão de 
suas exigências, que as revira em seu contrário. Por um lado, o res
peito da realidade é "levado" até um empirismo tão estrito quanto 
excessivo, que reconhece como real apenas o que é da ordem da 
percepção direta, isto é, transformado em uma concepção tão redu
tora da história que, por causa disso, se torna uma negação de qual
quer possibilidade de história, que Santo Tomás não desmentiria. 
Por outro lado, as lições de análise crítica desses textos ("distinguir, 
cautelosamente, entre o que pensamos que é dito e o que realmente 
é dito"), de prudência na "interpretação (que, freqüentemente, leva 
a graves confusões)", são, mais uma vez, "levadas", de acordo evi
dentemente com a absurda teoria redutora lembrada acima, segundo 
a qual "há somente um sentido ou não há sentido nenhum", à sua 
completa inversão no exemplo de uma leitura que, "procurando o 
óbvio", recusa qualquer interpretação e pega ao pé da letra, preci
samente de acordo com a função que lhes era dada no discurso na
zista, as expressões codificadas - ação especial, por exemplo - des
tinadas a designar, sob a máscara, o genocídio. 

A intensidade proclamada das exigências de rigor científico, 
quanto ao jogo entre a realidade e o discurso, é assim a figura glo
riosa sob a qual ocorre a prática real de um discurso que elimina re
almente pedaços inteiros daquilo que constitui o referente histórico 
e situa-se de fato no terreno propício a todas as manipulações de um 
mero jogo de discurso. 

No reino dos jogos de discurso, acontece uma outra estratégia 
de inversão, a do agressor-agredido: vimos como aquilo que é dito 
sobre o enfrentamento desigual entre os dois discursos ocupa a 
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frente do palco do discurso, enquanto no próprio fio das palavras, o 
que acontece efetivamente, em uma relação de força invertida, é 
uma tentativa de destruição do discurso do outro. 

Através dessas diversas estratégias que utilizam os campos do 
discurso, da realidade, da relação com o outro, efetua-se a inversão 
fundamental desse texto, que depende de uma estratégia do vazio. 

A pretensão dos revisionistas em constituir uma outra "escola 
histórica", que sustente uma outra tese, não passa, apesar da refe
rência ao tifo, à fome, à desinfecção ... , pela construção de uma his
tória que oporia o desenrolar coerente de uma outra versão dos fa
tos em um discurso alternativo à história dita "oficial" dos judeus 
durante o III Reich. O que visa o texto, não é "fazer" história, mas 
pelo contrário, destruí-la. Sua estratégia reduz-se finalmente a 
AFIRMAR que o outro discurso não se baseia em NADA. 

É nesse ponto que o texto tenta conseguir a mais perversa das in
versões: a asserção, segundo a qual não aconteceu nada, que o discur
so da memória e da história do genocídio é um discurso mítico, que 
não se baseia em nada, que, por trás das palavras, há o vazio, encontra, 
de forma perversa, o meio de se confortar no texto, com o próprio va
zio do discurso histórico de Faurisson. Seu empreendimento, que con
siste em empurrar o outro discurso no vazio, encontra, na inconsistên
cia, a inexistência de seu próprio discurso histórico e, na sua fraqueza 
radical, uma de suas forças retóricas mais seguras. 

Ação vertiginosa, esse tipo de retórica do engodo pode, fácil
mente, encontrar o meio de se reforçar com o que foi chamado de 
"espetacularização do genocídio", explorando, em um imaginário 
pseudo-histórico, o estatuto do "pesadelo coletivo", envolvido, de 
maneira fácil, pela operação de extermínio dos judeus: pelo contrá
rio, não há nada que pareça mais simplesmente estranho, hostil, re
sistente a esse trabalho de destruição do real do que essa forma, 
aparentemente rudimentar, da história constituída pelas listas, listas 
intermináveis de nomes próprios e datas, nomes de judeus e nomes 
de campos.28 

28 Independentemente das operações históricas e militantes de constituição de memo
rial, pensamos, por exemplo, nas páginas de listas que interrompem, em sua nudez, 
a narração de R. Robin: Le cheval blanc de Lénine, ou L 'Histoire mitre. Brauxelas: 
Éditions Complexe, 1979. 
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