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I. Aspectos introdutorios





1. A área de investigapão

A investigacão de que resulta o presente trabalho foi desenvolvida em Teoria do texto -

área de especializacão em Linguística criada na FCSH - UNL pela Professora Luísa

Opitz. Os contornos teôricos e epistemolôgicos da configuracão disciplinar assim

designada merecem naturalmente uma atencão particular.

Pode dizer-se que os primeiros contributos, no sentido de uma abordagem linguística do

texto, se devem aos vários trabalhos que, sobretudo na Holanda e na Alemanha, desde

o início dos anos setenta, preconizavam o alargamento do quadro generativista para

além do domínio da frase. A estes projectos de gramática de texto convém também

associar. como se pode compreender, a nocão de competência textual -

enquanto

sistema de regras susceptíveis de derivarem qualquer texto, numa determinada lingua

natural. Veja-se o paralelismo da definigão proposta por Petôfi (um dos autores em

destaque, nesta perspectiva):

Its direct aim [of the grammatical theory of verbal texts] is to describe the

knowledge of the 'ideal native speaker/listener' concernmg the grammatical
structuredness of verbal texts (i.e. his verbal grammatical competence).

PETÔFI 1973:206

Quase em simultâneo com a conviccão generativista, ou decorrendo de alguma

insatisfacão que se ia instalando, outras tendências menos formalizantes se faziam

também sentir. Pode destacar-se, em particular, o ponto de vista de P. Hartmann, no

prefácio que assina para Studies in Text Grammar, editado por J.S. Petôfi e H. Rieser

em 1973. Assinalando a mudanca, em termos de interesses epistemolôgicos, associada

ao facto de se tratar de objectos cuja descricão requer mais dimensôes do que as

contempladas por uma gramática de frase, Hartmann afirma:



This is due to the fact that the linguistic constmct 'text' denotes the structure
and the manifestation of linguistic objects observed in verbal

communication. Only those objects which are not reduced by the various

abstracting or idealizing methods of scientific anaiysis show all the various

functions tied up with language in its ordinary use. Precisely these functions

may then be considered as the legitimate objects of linguistic investigation
and theoretical reconstruction.

HARTMANN 1973:X

Se a nogão de texto aparece associada å de fungão (ou funcôes), uma e outra são

fundamentalmente determinadas pela decisão relativa aos objectos sujeitos a

observacão - isto é, pelo facto de se tomarem em consideragão os textos efectivamente

produzidos em situacôes de comunicacão, não sujeitos, portanto, a reducôes

metodolôgicas.1

O privilégio que Hatmann atribui, no texto atrás referido2, â dimensão comunicativa dos

textos é claramente partilhado por S. Schmidt -

que, no mesmo ano de 1973, na

Alemanha, publica Texttheorie3. Referindo o interesse por uma teoria pragmática que

diversos autores vinham sublinhando, em diferentes disciplinas4, Schmidt preconiza a

libertacão da pragmática da sua condicão de "parente pobre" da linguística, â

semelhanca do processo da semântica5, e a sua plena integracão no conjunto da teoria

linguística. Segundo o autor, essa integracão constitui uma etapa fundamental, na

transigão da linguística do sistema para uma teoria do texto:

1Assumindo os textos como objectos complexos e, assim mesmo. observáveis. Hartmann

antecipa uma questão que, decorridos vinte anos, parece estar na ordem do dia -

que será
abordada no ponto II. 4.

2lnteressará sublinhar, de acordo com as informacôes bibliográficas que encontrei, todas em

alemão, que a producão de Hartmann permaneceu lamentavelmente inacessível a quem não
domina a língua alemã.
3 Cf. SCHMIDT 1973-1978. Dada a inexistência de uma traducão portuguesa, será aqui usada a

castelhana.

4Schmidt refere os nomes de Searle e Montague, nos campos, respectivamente, da filosofia da

linguagem e da lôgica, de Wunderlich e Van Dijk, como linguistas. e de Habermas, ligado â

sociologia.

5Cf. SCHMIDT 1973-1978:20. Como se sabe, foi Greimas quem primeiro falou da semântica
como a parente pobre da linguística (cf. GREIMAS 1966:6).
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Desde el punto de vista de una teoría del lenguaje completa, en lo possible,
este proceso se ha de acoger con vehemencia, pues supone un paso más

en el camino de la lingũística, orientada hacia la realidad del lenguaje en la

comunicacián socio-verbal como sector central de investigacián, con otras

palabras, un paso de la lingũística del sistema (verbal) hacia una teoría

del texto como teoría de la comunicaciôn verbal.

SCHMIDT 1973-1978:20 (sublinhado meu)

Defendendo - na sequência de Hartmann, cuja influência explicitamente assume - o

primado fenomenolôgico da actividade comunicativa (que se sobrepôe å existência de

unidades linguisticas), Schmidt assume uma concepcão de texto radicalmente diferente

da que se poderia herdar do modelo generativista:

El lenguaje no existe como fenomeno en elementos aislados (sonidos,

palabras, et.). sino en complejos integrados y plurales, que cumplen una

funcion comunicativa (...): precisamente esto se ha de llamar en lo

sucesivo, aunque no de una forma definitiva. «texto».

SCHMIDT 1973-1978:25

Tendo subscrito o projecto generativista das gramáticas de texto, será também na

perspectiva de uso da língua que Van Dijk virá a falar de uma ciência do texto -

assim

mesmo intitulada a obra que publica na Holanda, em 19786. Comecando por lembrar as

diversas disciplinas que se dedicaram e dedicam, de forma mais ou menos directa, â

tarefa de descrigão de textos7 o autor defende o carácter interdisciplinar da ciência do

texto -

susceptível de estabelecer um nexo transversal entre aquelas mesmas

disciplinas. São no entanto postas em destaque algumas articulacôes disciplinares, tidas

como particularmente relevantes na origem ou na composicão da ciência do texto: por

um lado, a ligacão â área da psicologia, nomeadamente a psicologia cognitiva e a

psicologia social (a que se seguem a economia, a historia e a antropologia, entre outras)

e, por outro, a ligacão aos estudos literários, â linguística e å retôrica. Distinguindo-se a

6 Cf. VAN DIJK 1978-1983. Tal como no caso de Scmidt, também a obra de Van Dijk publicada
na Holanda continua sem traducão portuguesa

- sendo por isso utilizada aqui a traducão
castelhana.

7 São referidas, por um lado, a poética e a retôrica antigas, e por outro a estilística, os estudos

literários,a teologia, a psicologia, a sociologia e a psiquiatria, entre outras.

5



ciência do texto dos primeiros pela generalizacão do objecto de análise, admite-se pelo

contrário a sua eventual coincidência com a linguística - isto é, com uma linguística

alargada ao texto:

Despues de esta exposiciôn de las relaciones entre la ciencia del texto y la

lingũística se llega automáticamente a la conclusion de que coincidirían en

el caso de que la linguística se ampliase teôrica y empíricamente y si

describiese las características del texto citadas, así como sus funciones y
efectos.

VAN DIJK 1978-1983:10

No que diz respeito â retôrica, Van Dijk assinala o facto de ter permanecido vazio, na

organizagão disciplinar moderna, o espago que Ihe correspondia, ao passo que a

gramática e a dialéctica —

as outras duas disciplinas que constituíram o Trivium - foram

continuadas na linguística e na lôgica, respectivamente (tal como os estudos literários

sucederam â Poética). Lembrando que o carácter normativo da retôrica antiga era ditado

por preocupacôes de eficácia (e não de correcgão), o autor sublinha a convergência com

as questôes de ordem pragmática
- assumindo assim a primeira como precursora da

ciência do texto. Esta forte interligacão entre ciência do texto, linguística e retôrica é

reiterada poucos anos depois, no artigo que assina para Théorie de la littérature, que

Varga coordena8:

Les textes étant, (...), des formes particuliéres de Pusage de la langue, le

domaine de la science du texte recouvre partiellement celui de la

linguistique. Alors que cette Oerniére s'esí avant tout attachée a l'étude des

phrases (et de leurs constituants) et se soucie principalement d'élaborer les

principes de la(des) grammaire(s), la science du texte, elle, étudie des

énoncés de langue dans leur totalité, et les formes et structures qui leur
sont spécifiques et qui ne peuvent être décrites par la grammaire. De ce

point de vue, la science du texte s'apparente â la rhétorique
dont elle peut se dire être un représentant moderne.

VAN DIJK 1981:64

8Cf. VARGA 1981
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A propôsito ainda da reorganizagão moderna das disciplinas do Trivium, é de destacar,

na bibliografia de língua francesa, a perspectiva de Rastier -

que sublinha, naquela

tripartigão disciplinar, a fixagão em diferentes níveis de análise:

L'étude du langage était jadis répartie en trois disciplines distinctes et aux

status divers: chacune traitait avec prédilection d'un palier linguistique: la

grammaire du mot (élément de la référence), la logique de la proposition

(lieu de la vérité). la rhétorique du texte (lieu de la vraisemblance).

RASTIER 1990:34

A manutengão deste modelo - revisto no quadro das perspectivas modulares que

prevêem, nomeadamente, um funcionamento sequencial e autônomo das componentes

sintáctica, semântica e pragmática
- Rastier opôe uma perspectiva integrada dos

diferentes níveis de interrelagão linguística (que pôe em causa as fronteiras disciplinares

estabelecidas):

Au remembrement des sciences du langage dans une linguistique non-

restreinte répond nécessairement un remembrement de l'objet langage lui-

même. II existe sans doute des raisons académiques pour isoler la

lexicologie, la syntaxe. et les diverses disciplines qui traitent du texte; mais

nous n'en connaissons pas de scientifiques. La signification linguistique ne

se définit pas relativement au mot (comme le veut la tradition Iriadique"), ni

relativemnt â l'énoncé (comme le pensaient les Stoiciens), ni relativement

au texte (comme dans certaines hermeneutiques): elle se définit dans

l'interrelation de ces trois paliers du langage.
RASTIER 1990:34-35

A fragmentagão do objecto de análise. defendida pela fragmentagão disciplinar

académica, que Rastier pôe em questão, pode ser vista como uma das características

da prática científica moderna, tal como a descreve Boaventura Sousa Santos, em Um

discurso sobre as CiênciasP:

Na ciência moderna o conhecimento avanga pela especializagão. O

conhecimento é tanto mais ngoroso quanto mais restrito é o objecto sobre

que incide.(...) Sendo um conhecimento disciplinar, tende a ser um

conhecimento disciplinado, isto é, segrega uma organizagão do saber

9 O volume assim intitulado corresponde a uma versão ampliada da Oragão de Sapiência
profenda na abertura solene das aulas na Universidade de Coimbra, no ano lectivo de 1985/86

Cf. SANTOS[1987J19936.
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orientada para policiar as fronteiras entre as disciplinas e reprimir os que as

quiserem transpor.

SANTOS19936:46

Admitindo -

na sequência dos pontos de vista expostos -

que a Teoria do texto se

entenda, sobretudo, como (procura de) convergência de saberes, pode prever-se a

tensão entre duas atitudes: por um lado, a abertura interdisciplinar solicitada pela

decisão epistemolôgica de não reduzir a complexidade do objecto10 aos pré-conceitos de

uma área de conhecimento fechada sobre s\ prôpria e, por outro, a necessidade de

privilegiar, nas interfaces interdisciplinares estabelecidas, a especificidade identitária da

Linguística
- confrontada de resto, ela prôpna, com a diversificagão epistemologica e a

reconsideragão do objecto de análise que Ihe conferem hoje, necessariamente, uma

identidade pluralizada. A prôpria Linguística aparece assim como uma plataforma

disciplinar - em que convergem e colaboram as clássicas disciplinas do sistema (como a

sintaxe, a fonologia ou a lexicologia), as que definem áreas específicas de colaboragão

(como a psicolinguística ou a sociolinguística) e aquelas que privilegiam o carácter

discursivo/textual da produgão iinguística (quer prevalega uma ou outra das dimensôes).

De entre as últimas convirá referir, em primeiro lugar, a(s) análise(s) do discurso11 e

a(s) linguística(s) do texto -

cuja diferenciagão nem sempre aparece como evidente. Por

um lado, pode falar-se em linguistica do texto por oposigão ã linguística da frase -

o que,

em última análise, é uma forma de preservar essa mesma oposigão (e até talvez de

insinuar o carácter "desviante" da primeira em relagão â segunda). Em aiguns casos12, a

linguística do texto incide exclusivamente sobre o objecto abstracto que se considera ser

o texto, uma vez depurado da contextualizagão que faz dele discurso -

opondo-se assim

0 Será desenvolvida, no ponto 11.4, a nogão de texto como objecto complexo.
11
Sobre a diversidade de perspectivas que sucede, actualmente, ao papel marcante que teve a

chamada escola francesa de análise do discurso, pode consultar-se o número 117 da revista

Langages (de 1995) editado por Dominique Maingueneau e precisamente intitulado Les analyses
du discours en France.

12
Nomeadamente ADAM 1989, 1990 e 1992

8



o texto como objecto linguístico ao discurso, objecto concreto, votado â abordagem

pluridisciplinar. Não deixa entretanto de ser curioso que o texto -

objecto abstracto

depurado do contexto -

seja afinal revisto por Adam numa perspectiva pragmática: quer

através de uma quase identificagão entre linguística do texto e pragmática do texto, quer

através da dimensão pragmática, responsável, a par da dimensão sequencial, pelo efeito

de texto13. Quando, pelo contrário, se trabalha com o texto-em-situagão. esbatem-se as

diferengas entre o que
-

por privilégio dado a uma ou outra dimensão -

se pode

continuar a chamar lingufstica do texto e análise do discurso, como sublinha

Maingueneau, a terminar a entrada sobre linguística textual, em Les termes clés de

l'analyse du discoursu. É essa convergência que ressalta -

para além da explícita

referência ã análise do discurso -

nos termos em que Maingueneau enuncia o seu

prôprio ponto de vista, no volume recentemente publicado que se intitula Analyser les

textes de communication:

Dans ce manuel nous avons adopté le point de vue de l'analyse du

discours, qui n'appréhende ni l'organisation textuelle en elle-même. ni la

situation de communication. mais s'efforce de les associer intimement.

MAINGUENEAU 1998:2

A par então. das linguisticas do texto e das análises do discurso, poder-se-ão referir

abordagens como a gramática textual15, a pragmática linguística ou, em particular, a

pragmática integrada (na perspectiva de Ducrot), a análise conversacional, a semântica

do texto (defendida por Rastier) e a pragmática textual (preconizada por Adam). E ainda,

13 Sobre a identificagão entre linguistica do texto e pragmática do texto veja-se ADAM 1989:191.

A perspectiva de Adam sobre dimensão pragmática (ou configuracional) e dimensão sequencial

(cf. ADAM 1990:21) será retomada nos pontos II.2.2.1. e III. 2.2.2.
14

"La délimitation du champ de la linguistique textuelle fait l'objet de controverses. Certains lui

donnent avant tout pour objet les phénomênes de cohésion, d'autres, en s'onentant vers les

problémes de genres et de typologies des discours, sont trés proches des perspectives de

l'analyse du discours." MAINGUENEAU 1996:83

15 Para além dos limites que possa ter uma abordagem gramatical dos textos
-

evidenciada, em

particular, pela dificuldade em dar conta dos fenômenos de coerência - ela pode guardar o seu

propno âmbito de descngâo
- nomeadamente no que diga respeito å articulagão entre frases. É o

ponto de vista defendido, nomeadamente, em CHAROLLES 1989a.
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como é evidente, as teorias da enunciagão
-

que não podem, no entanto, ser

simplesmente arrumadas num mesmo bloco. Nos meados dos anos cinquenta, com a

reflexão em torno do funcionamento deíctico, Jakobson e Benveniste abriam

perspectivas fundamentais para a investigagão em linguística -

introduzindo, no quadro

estruturalista em que se inscreviam, um paradoxo que Fernanda Irene Fonseca sublinha

com clareza:

Jakobson e Benveniste mantêm-se dentro de uma perspectiva imanentista

do estudo da linguagem (mantêm-se fundamentalmente estruturalistas) e,

por isso mesmo, conseguem pôr a descoberto a brecha mais

comprometedora para esse imanentismo quando demonstram que a

impossibilidade da imanência está inscrita, de forma imanente, no prôprio
sistema linguístico.

FONSECA, F.l. 1992:121

E a partir dai que se impôe a problemática da enunciagão
-

que, na sequência de

Benveniste, se comega por constituir como análise das marcas da enunciagão no

enunciado. Embora este autor constitua um marco de referência, na análise do

fenômeno enunciativo, a perspectiva em que se situou é consideravelmente distinta da

que viria a assumir Culioli: enquanto ao primeiro interessou o acto de enunciagão,

enquanto "apropriagão da língua" por parte de um sujeito16, para o segundo o que está

em causa é a constituigão do enunciado, recuperável através de um conjunto organizado

de marcadores (marcadores de operagôes). Como bem mostrou Sarah de Vogué17:

Dans un cas, l'analyse se donne pour objet le sujet s'énongant (pour étudier
la fagon dont il s'énonce), et l'énoncé est entendu comme le produit de
cette énonciation du sujet. Dans l'autre. I'objet est l'énoncé dans sa

matérialité formelle: un agencement de marqueurs se trouvant ordonner un

certain effet signifiant.

deVOGÚÉ 1992:80

16 É a perspectiva que se destaca em "L'appareil formel de l'énonciation" (Cf. BENVENISTE
1974:79-88, em particular as páginas 80-82).
7 O artigo em causa - "Culioli aprés Benveniste: enonciation, langage, intégration" - dedica-se
precisamente a esclarecer as perspectivas dos dois autores. Cf. de VOGÚÉ 1992.
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Na perspectiva de Ducrot, a enunciagão é entendida como acontecimento historico que

corresponde å aparigão de um enunciado - não sendo relevante o acto de um sujeito

empinco que o produziria, mas as imagens da enunciagão que ele veícula (e que

constituem o seu sentido)18. É este o enquadramento para a teoria polifônica da

enunciagão, desenvolvida por este autor: arredado de cena o sujeito empírico. interessa

analisar a forma como o enunciado apresenta o(s) autor(es) da enunciagão
-

substitumdo-se ao pressuposto da unicidade do sujeito da enunciagão. uma estrutura

polifonica que (para além do sujeito falante, como ser empírico), envolve locutor

(responsável pela enunciagão) e enunciador(es) (que correspondem a vozes, ou pontos

de vista, que se fazem ouvir no enunciado)19. Também a perspectiva de Ducrot se

distancia assim da de Benveniste. na medida em que a polifonia enunciativa concebida

pelo primeiro não corresponde de forma linear â expressão da subjectividade de que se

ocupou o segundo
- como sublinham os autores do Dictionnaire Encyclopédique de

Pragmatique:

(...) dans une certaine mesure, les points de vue de Benveniste et de

Ducrot sont opposés: selon le premier, les marques de la premiêre

personne sont seules capables d'exprimer la subjectivité; selon Ducrot,

elles se contentent de designer le locuteur responsable de l'énonciation et

non pas la source des points de vue expnmés dans l'énoncé, puisque ceux-

ci sont renvoyés aux énonciateurs.

MOESCHLER & REBOUL 1994:340

Para além do destaque que possam ter assumido as teorias enunciativas de Culioli e de

Ducrot, e do interesse particular que a segunda oferece, a meu ver, numa perspectiva de

análise textual, parece-me importante lembrar, no trabalho de Benveniste, a distingão de

planos de enunciagão
-

que permaneceu como uma base de trabalho significativa,

frequentemente retomada e desenvolvida por diversos autores, com destaque para

Jenny Simonin-Grumbach, Jean-Paul Bronckart, Jean-Michel Adam, Gilles Lugrin e

18 Cf. DUCROT 1984:174: DUCROT 1995:603.

19 Cf. DUCROT1984: 171-233.
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Frangoise Revaz
-

que serão posteriormente referidos.

Para além das divergências que existem, entre as diferentes abordagens ditas

enunciativas, ou que fazem intervir questôes de ordem enunciativa, pode enfatizar-se,

como adquirido irreversível, a especificidade linguística dos parâmetros enunciativos -

enquanto representagão / encenagão das coordenadas do acto de locugão, ou como

parâmetros abstractos a que se chega. no limite do processo de análise de constituigão

do enunciado, na teoria formal enunciativa (de Culioli).

A ambivalência (a não confundir com ambiguidade) que pode associar-se â Teoria do

texto, partilhada entre a abertura interdisciplinar e a identidade da linguística, aparece

filtrada. no meu proprio trabalho, por alguns princípios norteadores -

susceptíveis de

preservarem o carácter "disciplinado" a que um trabalho desta natureza não se pode, em

qualquer caso, furtar. Em pnmeiro lugar, sublinharia que
-

a par de infiuências

diversificadas, a determinarem, sobretudo, a perspectiva epistemolôgica mais geral
-

a

abertura interdisciplinar se limitou a algumas possibilidades de cooperagão entre

linguística, retôrica e logica natural. No que diz respeito â retôrica - retôrica antiga,

aqui encarada, fundamentalmente, na perspectiva da dispositio - trata-se de rever um

conhecimento prático que, regulando a produgão do discurso em fungão de factores,

ditos hoje de ordem pragmática, contribuirá certamente para caracterizar o trabalho de

organizagão textual, que constitui um dos aspectos em destaque no meu prôprio

trabalho. Na medida em que essa mesma organizagão textual é necessariamente

também organizagão nocional, torna-se particularmente significativo o contributo de uma

disciplina como a lôgica natural20, cujo objectivo pnncipal é descrever as operagôes

20
Relativamente recente, a lôgica natural foi criada por Jean-Blaise Grize -

que nela trabalha, em
qualquer caso, já desde os anos setenta -

e tem sido desenvolvida por vários investigadores
ligados ao Centre de Recherches Sémiologiques, da Universidade de Neuchâtel.

12



lôgico-discursivas através das quais o pensamento se organiza, se comunica -

ou, para

usarmos desde já um termo prôprio da lôgica natural, se esquematiza.

A propôsito, agora, de linguística, importa esclarecer que, tal como a uso, a designagão

corresponde a um ponto de vista globalizante, que pressupôe ultrapassada a oposigão

entre linguística da frase e linguística do texto - e que tende assim para uma

readaptagão como a que a que prevê Rastier, uma vez aceites como objecto de análise

os objectos empíricos que são os textos:

Elle [la linguistique] affronte alors des problémes d'une autre échelle, en

vraie grandeur pourrait-on dire. Elle n'abandonne pas pour autant son

domaine de prédilection, la phrase, mais au contraire se prépare â y faire

retour d'une fagon nouvelle, dans la mesure oû le global détermine le local.

Si l'on ne peut réduire un texte å une suite de phrases, une phrase regoit
évidemment du texte oú elle figure des déterminations inoubliables, jusque
sur sa syntaxe, voire sa phonétique.

RASTIER1995:18521

Este ponto de vista -

que não retira, como é evidente, o lugar específico de investigagão

que cabe a cada área disciplinar
-

parece particularmente estimulante e promissor na

perspectiva de análise textual para que converge a minha investigagão. Face â

complexidade de factores que caracteriza qualquer texto e â diversidade de aspectos

que se articulam, de forma específica, em cada texto, todos os saberes são, ou podem

ser, úteis, todos podem convergir e colaborar na tarefa de análise -

mesmo que a

necessária focalizagão em aspectos específicos (a seguir definidos) determine

colaboragôes privilegiadas, nas análises de texto de que se ocupa a última parte deste

trabalho. Fica no entanto justificada, deste mesmo ponto de vista, a opgão que foi a

minha, relativamente ao tratamento das questôes enunciativas (que assumem, como se

pode prever, um destaque considerável): sem me cingir a aplicar uma das teorias

21
Note-se que uma posigão idêntica é defendida por Weinrich, no prefácio que assina para

Deixis, tempo e narragão, de Fernanda Irene Fonseca. Cf. WEINRICH 1992:11
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possíveis, ousei recorrer -

na medida em que os textos o solicitam -

ao que pode já

considerar-se como um patrimonio de saberes em torno do fenômeno enunciativo.

Devo dizer que, de um ponto de vista pessoal, a referência mais significativa para a

análise de textos, nesta perspectiva, remonta â minha frequência, como mestranda, do

semináno de Análise Textual, orientado pela Professora Doutora Luísa Opitz22.

Posteriormente outras referências vieram confirmar o interesse desse tipo de trabalho.

Em pnmeiro lugar, destacaria dois aspectos da reflexão que van Dijk desenvolve sobre

análise de textos, no capitulo incluído em Théorie de la Littérature, já referido:

• por um lado, a distingão entre análise teôrica, prática e aplicada: a pnmeira

faria afirmagôes teôricas sobre características inerentes a qualquer texto: a

segunda. de carácter descritivo, incidina sobre características de textos

particulares; a terceira, reunindo os resultados da análise teôrica e prática,

asseguraria a sua reutilizagão em fungão de necessidades sociais23;

•

por outro. a enumeragão de alguns princípios de análise textual, de que

destaco: a relagão entre texto e contexto (a implicar que a análise do primeiro

• envolva também a análise do segundo); o facto de qualquer análise ser uma

construgão por parte de um sujeito (e não um desvendar de quaisquer

propriedades "objectivamente" associadas ao texto); o carácter textual (ou

-

Tratava-se de um seminário secundário do mestrado em Literatura e Cultura Portuguesas -

época contemporânea, do departamento de Estudos Portugueses, no biénio 1986/87 - 1987/88.
23 A preocupagão sobre a utilidade social da ciência do texto anuncia a reorientagão de van Dijk -

actualmente dedicado, sobretudo, ã chamada Critical Discourse Analysis. Sobre o percurso de

mvestigagão do autor -

que é também o percurso de perspectivas de análise - veia-se em

particular van DIJK 1996.
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metatextuai, no sentido definido por Genette24) associado a qualquer análise

-

como tal, também ela determinada contextualmente.

Por outro lado. parece-me importante sublinhar que grande parte do trabalho

desenvolvido por Maingueneau se situa numa perspectiva de análise textual

disponibilizados pela investigagão em linguística, para os aplicar na análise de textos

literários ou, como é o caso do último volume, já atrás referido, a textos de

comunicagão25.

Finalmente, interessa referir o contributo recente de Adam que, focalizando a questão do

estilo, preconiza a análise textual como forma de abordar a diversidade e a variagão:

L'analyse textuelle - et en particulier l'approche linguistique des textes

littéraires - devrait permettre d'explorer des "régions loin de l'équilibre",
d'aller jusqu'â Artaud. Hôlderlin, Khlenikov, Maíakovski et jusqu'â l'aphasie,
comme le fit si admirablement, en son temps, Roman Jakobson.

d'introduire la diversité et la vanation dans la description du systême
complexe et ouvert des langues. Elle devrait inciter le linguiste å faire

bouger les notions de langue et de grammaticalité en ne considérant

l'invariant que comme un noyau trés provisoirement stabilisé.

ADAM 1997:45

Sena quase possível, seguindo o ponto de vista de Adam, substituir o enquadramento da

investigagão
-

que tenho vindo a explicitar
-

por um programa-síntese: análise de textos.

Ou mesmo, simplesmente, textos. Tudo estaria aí contido - não os pré-conceitos

adquiridos, mas os percursos do conhecimento (pos-moderno):

A fragmentagão pôs-moderna não é disciplinar e sim temática. Os temas

são galenas por onde os conhecimentos progridem ao encontro uns dos

outros. Ao contrário do que sucede no paradigma actual, o conhecĩmento

avanga â medida que o seu objecto se amplia, ampliagão que, como a da

árvore, procede pela diferenciagão e pelo alastramento das raízes em

busca de novas e mais variadas interíaces.

SANTOS [1987]19936:47-48

24 Para Genette, o metatexto é um texto unido por uma relagão de comentário a outro. A questão
será abordada no ponto III. 4.4.

25 Cf. MAINGUENEAU 1998.
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2. O projecto de investiga^ão

Explicitado o enquadramento teôrico-disciplinar da investigagâo a desenvolver, importa

descrever os objectivos propostos e as etapas consideradas úteis para o efeito. De um

ponto de vista global, a preocupagão mais determinante teve a ver com a nogão de

competência textual -

cujo protagonismo, nos primôrdios generativistas da linguística

do texto, não parece ter sido posteriormente alimentado. A problemática pode no entanto

considerar-se central -

quer de um ponto de vista teôrico, desafiadas as interfaces

disciplinares a contribuírem para o esclarecimento da nogão, e forgada a linguistica a

encarar outros pontos de vista que excedam a competência frásica do clássico

"falante/ouvinte ideal"; quer de um ponto de vista prático, sendo de prever que aquele

mesmo esclarecimento possa reverter a favor de práticas pedagôgicas orientadas para a

facilitagão e qualificagão dos desempenhos textuais.

A nogão de competência textual, tal como é aqui entendida, não pode ignorar o

entrecruzar de nogôes prévias, de que é certamente devedora:

• a de competência lingufstica no seu sentido chomskiano original;

• a de competência textual -

como gramaticalidade, ou boa formagão textual -

associada ao alargamento do projecto generativista ao âmbito do texto26;

• a de competência de comunicagão, entendida como capacidade de utilizagão

da língua em contextos de uso (particulares e culturais); postulada por

Hymes, ela prôpria surge na convergência do generativismo transformacional

com a etnografia da comunicagão.

26
Veja-se, entre outros, VAN DIJK 1973

, PETÔFI & RIESER (eds.) 1973.
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Mas a sua especificidade -

que se poderá sintetizar dizendo que se trata de uma

competência de organizacão textual - inscreve-se sobretudo na linha de pensamento

de Bakhtine. que pôs claramente em destaque a importância desse aspecto:

Apprendre å parler c'est apprendre â structurer des énoncés (parce que

nous parlons par énoncés et non par propositions isolées et, encore moins.

bien entendu, par mots isolés).
BAKHTINE 1984:285

Se Bakhtine se centra aqui sobre o "aprender a falar", é evidente que a questão se

alarga e se agudiza com o aprender a escrever: ainda que, para o primeiro caso, se

possa admitir uma aprendizagem (predominantemente) espontânea, através da

interiorizagão das regularidades registadas, o mesmo não se pode esperar da

aprendizagem das modalidades de comunicagão escrita. Para além do processo de

escolarizagão. ela depende largamente das circunstâncias de prática da escrita -

condigão de aperfeigoamento na contingência inerente a toda a escrita:

(...) â la différence des savoir-faire de nature technique, l'écriture est une

pratique qu'on ne maîtrise jamais.
DELFORCE 1998:326

Admitindo portanto, como hipotese de trabalho, que a competência textual corresponda â

capacidade de organizagão de textos (orais ou escritos), considerei que ela poderia ser

tratada abordando alguns dos aspectos em causa nessa mesma organizagão. São esses

aspectos que passo a apresentar
- anunciando também, desde já, que serão

privilegiadas as questôes relativas â produgão escrita.

Na sequência imediata desta introdugão, o ponto II - Do texto e do discurso -

proporciona o equacionar de questôes relativas âs prôprias nogôes de texto e discurso -

cuja complexidade e proximidade continuam a exigir tomadas de posigão, relativamente

å forma como são usadas (quando as formulagôes dos autores não eram
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suficientemente claras ou aceitavam a indiferenciagão dos termos, utilizei-os separados

por barra diagonal).

♦ Que a organizagão de um texto possa ser vista em termos estruturais -

em sentido

lato, não confinado ao estruturalismo europeu
-

justifica um primeiro ponto, em que

são precisamente abordadas algumas das perspectivas estruturais sobre o texto

e o discurso, e que conclui com a explicitagão da perspectiva em que eu prôpria me

situo.

♦ No segundo ponto, são apreseníadas algumas das propostas que pareceram mais

significativas, a propôsito de tipologias textuais e discursivas, o destaque dado a

esta questão decorre da convicgão inicial de que interessaria articular competência

textual e 'formas de texto' -

expressão com que pretendo evitar, neste momento, a

decisão entre tipo ou género (de texto).

♦ Embora a questão dos géneros aparega referida no ponto antenor, ela tem ai a

importância, bastante reduzida, que Ihe atribuem os autores comentados, e que não

coincidia de todo com a minha prôpria perspectiva
-

susceptível de ser confirmada

pela abordagem de outros autores; é neste contexto que surge o terceiro ponto,

dedicado å problemática dos géneros.

♦ O quarto e último ponto constitui a minha prôpria síntese das questôes tratadas,

recolocando-as na perspectiva da preocupagão central: trata-se portanto de articular

textos, géneros e competência textual.

O ponto III -

Sequencialidade e sequencializa^ão - centra-se sobre questôes

consideradas fundamentais na perspectiva de organizagão textual em que situei a

propria nogão de competência. Para cada um dos aspectos abordados apresentam-se



as perspectivas mais conhecidas e as que contribuíram para elaborar a nogão de

sequencializagão
-

a ser proposta no termo dessa panorâmica.

♦ Em primeiro lugar apresentam-se as várias perspectivas associadas â nocão de

sequência
-

que, como se verá, não constitui propriamente um dado consensual.

♦ O segundo ponto dá conta de termos/nocôes em confronto, a propôsito de

sequencialidade -

susceptível, também ela, de usos diferenciados.

♦ O terceiro ponto, que comega por mostrar a actualidade das questôes de retôrica,

centra-se no plano retorico da dispositio
-

que se considera poder contribuir

significativamente para a nogão de competência textual.

♦ No quarto ponto são propostas as nogôes de sequencializacão e

metasequencializacão
- associadas â actividade lôgico-discursiva que atravessa

qualquer texto.

No ponto IV - Análise textual, testam-se as consideragôes e propostas anteriormente

estabelecidas, num conjunto de sete textos reunidos em fungão do carácter expositivo

que se considerou exibirem. Parece-me fundamental sublinhar que não procurei que o

corpus assegurasse uma representatividade quantitativa
-

prevendo desde o início que a

natureza e dimensão de cada um dos textos implicaria um trabalho de análise longo e

minucioso. Trata-se portanto de um corpus de textos escolhidos, que considerei

susceptíveis de mostrarem exemplarmente alguns aspectos de organizagão que relevam

da competência textual.
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♦ Num primeiro momento, procede-se â apresentacão do corpus: para cada um dos

textos que o integra, além da informagão bibliográfica, é indicada a sigla pela qual

será referido e o género de texto de que participa.

♦ Em segundo lugar, pôe-se em destaque, como cntério a determinar a unidade do

corpus, o carácter expositivo que todos os textos exibem: trata-se do que, na

perspectiva da lôgica natural, se pode considerar como esquematizagôes

expositivas, articuladas em géneros de texto diversificados -

para os quais se

explicitarão os critérios de identificagão e designagão.

♦ Precedidas de breves palavras introdutôrias, seguem-se as análises de texto.

No ponto V - Da competência textual: notas conclusivas - retomam-se os

aspectos tidos como mais relevantes no trabalho desenvolvido, perspectivando-os em

termos de eventuais aplicagôes práticas, no domínio do ensino.
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II. Do texto e do discurso





1. Perspectivas estruturais sobre o texto

Pode dizer-se que, de uma forma geral, as abordagens estruturais de sequências

superiores â frase se confrontaram com o problema da segmentagão
- a implicar, por um

lado, a identificagão de unidades (bem como os critérios que permitiriam fazê-lo) e, por

outro, a caracterizagão dos princípios organizadores, ou estruturadores, do todo final.

Estas questôes -

identificagão de unidades, e estrutragão do todo - nâo são com certeza

alheias ao que possa entender-se por competência textual. Justificar-se-á então, ao

abordar-se esta mesma problemática, que se comece por uma panorâmica, ainda que

breve, de perspectivas. hoje clássicas, em que aquelas questôes foram originalmente

colocadas e trabalhadas.

1 .1. Discourse Analysis e análise estrutural da narrativa

Numa panorâmica das perspectivas estruturais sobre o texto e o discurso cabe destacar,

em primeiro lugar, o contributo que vem da área específica da linguística, com a

publicagão, em 1952, de "Discourse Analysis"27, em que Z.S Harris se propunha

ultrapassar o quadro da frase e descrever enunciados seguidos, ou "discurso". De

acordo com o quadro do distribucionalismo americano que era o seu, a análise de Harris

excluía o recurso ao sentido, assentando basicamente na possibilidade de segmentar a

cadeia falada (o discurso)
- tornando-se assim viável, através da verificagão dos

contextos em que ocorrem e da subsequenîe constituigão de classes de equivalência, a

identificagão de regularidades de ocorrência das unidades discretas obtidas. Não nos

27lnicialmente publicado em Language (vol. 28,1952, 1-30), "Discourse Analysis" surgirá traduzido
no número 13 de Langages.
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deteremos aqui nos detalhes da aplicagão do método -

que levantava algumas

dificuldades, levando Harris a desenvolver, nomeadamente, a nogão de transformagão

(como manipulagão das relagôes gramaticais entre morfemas), a fim de obter um maior

rendimento das classes de equivalência28. Sem deixar de sublinhar o mérito que cabe a

um esforgo pioneiro, que de alguma forma foi o de Harris, são hoje facilmente

perceptíveis algumas das insuficiências da sua proposta, como a ausência do critério

semântico, na constituigão das classes de equivalência, e a ausência de uma teoria da

enunciagão. A essas contingências está ligada, de resto, a concepgão de discurso de

Harris -

que se poderá hoje dizer simplista, e que Maingueneau coloca no primeiro plano

das críticas dirigidas ao método de Hams:

On peut d'abord constater l'absence d'une définition théoriquement
élaborée du concept de "discours" qui est pris sous la forme la plus intuitive
d'un énoncé dépassant le cadre de la phrase. En se donnant un concept
aussi pauvre, on ne s'étonnera pas de voir Harris se limiter â la surface du

texte (malgré Putilisation de transformations), comme si le discours

possédait une structure unique et compacte qu'il suffirait de découvrir par

segmentation et classement.

MAINGUENEAU 1976:76

Do lado europeu viria entretanto a desenvolver-se, na sequência dos formalistas russos,

de Propp e de Lévi-Strauss, e sob o impulso de figuras marcantes como Barthes,

Greimas, Todorov e outros, a semiôtica narrativa -

ou, se preferirmos, a análise

estrutural da narrativa, de acordo com a expressão escolhida para intitular o número 8 da

revista Communications, publicado em 1966, integralmente dedicado a essa matéria.

Pode dizer-se que a questão fundamental em que convergiam os autores era a

convicgão, estruturalista, de que qualquer narrativa -

literária, mítica, da imprensa, do

filme ou da comunicagão quotidiana -

se deixaria descrever segundo um sistema de

unidades e regras combinatôrias. Ainda que seja sobejamente conhecido o papel da

Sobre o metodo de análise e, em particular, sobre a nogão de transformagão em Harris -

que,
como se sabe, está na origem da nogão de transformagão que virá a desenvolver o generativismo
chomskiano -

poderá consultar-se MAINGUENEAU 1 976:65-82.
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linguística na constituigão do pensamento estruturalista, interessará, no âmbito deste

trabalho, pôr em destaque o rápido aproveitamento, por parte de autores como Barthes,

Todorov e Genette, de tendências entåo bem recentes em linguística
- nomeadamente o

reconhecimento do discurso como objecto de anáiise, na sequência dos trabalhos de

Harris e Benveniste, e em particular, a oposigão entre histôna e discurso proposta por

Benveniste29. Veja-se a expectativa que punha Barthes no que considerava então como

"a nova linguística do discurso" - desencadeada por linguistas (a confirmá-lo, uma nota

de rodapé refere os trabalhos de Harris e Benveniste) e que viria ocupar o vazio deixado

pela retárica:

Cette Imguistique du discours, elle a eu pendant longtemps un nom

gloneux: la Rhétonque; mais, par suite de tout un jeu historique, la

rhétonque étant passée du côté des belles-lettres et les belles-lettres

s'étant séparées de l'étude du langage, il a fallu reprendre récemment le

probléme á neuf: la nouvelle linguistique du discours n'est pas encore

développée. mais elle est du moins postulée, par les linguistes eux-mêmes.

BARTHES 1966:3

Curiosamente, as posigôes viriam a inverter-se, e as abordagens linguísticas do texto, ou

da estrutura dos textos -

como a de van Dijk. que será de seguida referida - não poderão

ignorar os contributos da análise estrutural da narrativa. Estando a narrativa fora do

âmbito do presente trabalho, limitar-me-ei aqui a lembrar que é na reflexão de

Benveniste sobre os níveis de análise linguistica. em particular no que diz respeito â

distingão entre relagôes distríbucíonais e relagôes de integragão30, que Barthes encontra

fundamento para a concepgão das unidades da narrativa - assumindo que a integragão

29 O artigo onde surge essa distingão
- "Les relations de temps dans le verbe frangais"

- foi

publicado pela primeira vez em 1959 {Bulletm de la Société de Linguistique, LIV, fasc. 1), vindo

posteriormente a constituir o nono capítulo do primeiro volume de Problêmes de linguistique
générale, publicado no mesmo ano de Communications 8. (BENVENISTE 1966)
30 "Du fait que les entités linguistiques sont discrétes, elles admettent deux espéces de relation:

entre éléments de même niveau ou entre éléments de niveaux différents. Ces relations doivent

être bien distinguées. Entre les éléments de même niveau, les relations sont distributionnelles;
entre éléments de niveau différent. elles sont intégratives." Cf BENVENISTE 1966:124. Como se

sabe, "Les niveaux de l'analyse linguistique" constitui o capítulo X de Problêmes de linguistique
générale 1 (BENVENISTE 1966:119-131); de acordo com as informagôes fornecidas em nota de

rodapé, no início do artigo, este data onginalmente de 1962, tendo sidopublicado por Mouton &

Co. em 1964 -

o que atesta o rápido aproveitamento que dele faz Barthes.
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de uma unidade noutra de nível superior implica o envolvimento do sentido. e articulando

essa mesma questão do sentido com a nogão de fungão definida pelos formalistas

russos31:

Selon la perspective intégrative qui a été définie ici, l'analyse ne peut se
contenter d'une définition purement distributionnelle des unités: il faut que le

sens soit dês l'abord le critêre de l'unité: c'est le caractêre fonctionnel de
certains segments de l'histoire qui en fait des unités: d'oũ le nom de

"fonctions" que l'on a tout de suite donné â ces premiéres unités. Depuis les

formalistes russes, on constitue en unité tout segment de l'histoire qui se

présente comme le terme d'une corrélation.

BARTHESl966:6-732

A possibilidade de decompor a narrativa em unidades funcionais - também designadas,

simplesmente, como fungôes
- vai de par com a convicgão de que uma narrativa não

contem elementos que não sejam funcionais: todos eles contribuem necessariamente

para o sentido, sendo que diferentes tipos de correlagôes determinam fungôes

diferentes33. Esta reflexão parece guardar toda a pertinência, quando projectada em

textos não narrativos -

cujas unidades não serão com certeza alheias a critérios de

funcionalidade.

1.2. A nogão de superestrutura

Regressando â área da linguística. será provavelmente o contributo de Halliday e Hasan

que se impôe referir em primeiro lugar. Com efeito, em Cohesion in English, de 1976, os

autores apontam a estrutura do discurso como um dos factores necessariamente

observáveis num texto -

ou uma das componentes do que designam como "texture".

Vejam-se por exemplo as palavras de Tynianov: "J'appelle fonction constructive d'un élément
de l'ceuvre littéraire comme systéme, sa possibihté d'entrer en corrélation avec les autres

éléments du même systême et parconséquent avec le systême entier." in TODOROV 1965:123.
32 O texto de referência -

L'analyse structurale des récits - foi posteriormente retomado em

Poétique du récit (Cf BARTHES, R.; KAYSER, W.; BOOTH, W. C. & HAMON Ph. 1977).
- 'On le verra â l'instant, il y a sans doute plusieurs types de fonctions, car il y a plusieurs types

de corréiations. II n'en reste pas moins qu'un récit n'est jamais fait que de fonctions: tout, å des
degrés divers, y signifie." BARTHES 1966:7.
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Trata-se, segundo os autores, da estrutura global associada a uma determinada forma

de discurso34 -

e que faz dele uma conversa, uma narrativa ou uma carta comercial, por

exemplo:

The third and final component of texture is the structure of discourse. By
this we mean the larger structure that is a property of the forms of discourse

themselves: the structure that is inherent in such concepts as narrative,

prayer, folk-ballad, formal correspondence, sonnet, operating instructions,

television drama and the like.

HALLIDAY & HASAN 1976:327

Será entretanto a van Dijk que se ficará a dever a nogão de estruturas globais relativas â

forma dos textos35 Referindo-se-lhes também em termos de formas textuais ou

esquemas textuais, a designagão preferencialmente usada pelo autor (e que tendeu

também a impor-se. na bibliografia especializada) é superestrutura
-

justificando-se o

termo pela vantagem de evidenciar a distingão a estabelecer relativamente â nogão de

macroestrutura (relativa ao conteúdo global do texto). As duas nogôes funcionam, de

resto, numa perspectiva complementar, como mostra Van Dijk nesta breve definigão, dita

metafárica:

Para decirlo metafoncamente: una superestructura es un tipo de forma del

texto. cuyo objeto, el tema, es decir: la macroestructura, es el contenido del

texto.

VANDIJK 1978-1983-142

A mesma distingão é didacticamente ilustrada, mostrando-se que um roubo, por

exemplo, pode ser tema (ou objecto) de diferentes possibilidades de textos (ou formas

de texto)
-

como sejam uma narragão, uma queixa feita â polícia, depois do roubo, ou a

declaragão dos danos havidos, para a companhia seguradora. Interessa sublinhar, nas

palavras conclusivas do autor, o entendimento da superestrutura como um fenômeno de

construgão textual e a relagão entre superestruturas e tipos de texto:

34Halliday e Hasan designam esta estrutura global por macroestrutura; o termo virá no entanto a

ser usado preferenciaimente para designar a estrutura semântica global
-

opondo-se-lhe, de

acordo com a perspectiva de van Dijk que a seguir será referida, superestrutura para a estutura

global reíativa â forma dos textos.
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Estos diferentes tipos de textos se diferencian todos entre sí, no sôlo por
sus diferentes funciones comunicativas y, por ello también, por sus

funciones sociales, sino que además poseen diferentes tipos de

construcciôn. Denominaremos superestructuras a las estructuras giobales
que caracterizan el tipo de un texto.

VAN DIJK 1978-1983-142

Antes de analisarmos os dois aspectos em destaque importa ter presente que van Dijk

assinala a inexisência de uma teoria geral das superestruturas e reconhece que sô os

casos da narrativa e da argumentagão são relativamente bem conhecidos -

gragas a

trabalhos já clássicos em teoria da narrativa (como a obra de Propp e o número 8 da

revista Communications, de 1966, dedicado â análise estrutural da narrativa) e em teoria

da argumentagão (através de Toulmin 1958 e Perelman e Olbretchts-Tyteca 1958).

Recuperando portanto a teorizagão já desenvolvida - a que se junta ainda a referência a

Labov e Waletzky 1967, em destaque pelo facto de abordar especificamente a narrativa

não-literária, ou quotidiana - van Dijk descreve as superestruturas em termos de

categorias, que admitem subcategorias e categorias recursivas. Veja-se como, através

de diagrama em árvore, o autor representa a superestrutura argumentativa:

Argumentacion

JUST1F1CACION CONCLUSION

Marco CIRCUNSTANCIA

PUNTOS DERARTIDA HECHOS

Legitimidad Refuerzo

reproduzido de VAN DIJK 1978-1983-160

35Cf. Van DIJK 1978-1983:141-173; 1981:78-80; 1984. Utilizo a tradugão castelhana destas obras
-

pubhcadas onginalmente em holandês e de que continua a não existir tradugão portuguesa.

2S



Assumindo explicitamente a analogia com o modelo generativo de descrigão sintáctica,

van Dijk admite também a possibilidade de obter uma superestrutura
-

no exemplo dado,

trata-se da estrutura narrativa - através das respectivas regras de formagão:

Narr —> Historia Moraleja

Histona —*> Trama Evaluacion

Trama —> Episodio(s)

Episodio —> Marco Suceso (s)

Suceso —

> Complicacion Resolution

reproduzido de VAN DIJK 1978-1983:156

Embora se pudesse discutir o alcance deste tipo de regras
- tanto mais que também foi

revisto no prôprio contexto da descrigão sintáctica - será provavelmente mais

interessante e prof ícuo reter a ideia central que estabelece a analogia entre a construgão

-

superestrutural - do texto e a construgão
- sintáctica - da frase. É esta mesma ideia

que reaparece no já referido artigo de van Dijk:

Les superstructures représentent pour ainsi dire une "syntaxe" globale du

texte en tant que tout.

VAN DIJK 1981:76

Em síntese, poder-se-á dizer que a nogão de superestrutura envolve a identificagão de

dois aspectos, tidos como invariantes para um determinado tipo de texto (como a

narrativa ou o texto argumentativo); as categorias, que poderemos considerar como

unidades textuais, e a ordem hierarquizada dessas mesmas categorias. Como

progressivamente se mostrará, a ordenagão hierarquizada de categorias, ou unidades, é,

muito mais do que uma questão de invariância (em termos de aplicagão de um esquema

prévio): trata-se de uma tarefa de competência textual, que envolve mecanismos

explícitos e implícitos de delimitagão de unidades e de articulagão sequencializada
-

a

compreender como um processo de progressão desnivelada, ou por saltos, cujo

mecanismo importará naturalmente identificar e descrever. Assim, e apesar de não

serem questôes como a identificagão de categorias e respectiva ordenagão e

hierarquizagão as que mais frequentemente se associam â ideia de sequencialidade,
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eias surgem como factores determinantes para esctarecer a nogão
-

permitindo em

particular observá-la para além da materialidade gráfica (ou sonora) que tende a fazer

prevalecer uma imagem de linearidade.

Não deixa de ser curioso o facto de Van Dijk admitir que haja textos sem superestrutura

- embora se compreendam as dificuldades que possam levantar textos constituídos por

uma única frase ou, mesmo, uma única palavra. O prôprio autor adianta entretanto

perspectivas de solugão, admitindo quer a ocorrência de categorias vazias (uma vez

mais â semelhanga do que se passa em sintaxe), quer a integragão do exemplo dado (a

ordem "Vem!") numa superestrutura conversacional. A questão fundamental parece ter a

ver com a dificuldade de aceitar que qualquer texto obedega necessariamente a um tipo

de texto, no sentido de texto com uma forma convencional fixa:

Sin embargo, persiste la pregunta de hasta qué punto todos los textos

tienen una superestructura. Si así fuera. esto supondrfa que cada texto

pertenece a un tipo convencional, y no sôlo por su contenido o simplemente
por cierta funcion pragmática o social (como una orden, una peticiôn o una

excusa), sini debido a una estructura esquemática global dada que se

manifiesta en el texto.

VAN DIJK 1978-1983-148

Este ponto fica ainda mais claro quando o autor especifica a diferenga entre o carácter

não-convencional das macroestruturas e o carácter convencional das superestruturas:

Las macroestructuras semánticas como tales no son convencionales, aun
cuando existan algunas limitaciones sobre lo que se puede, o no, decir en

unos contextos determinados. Las superestructuras, por el contrario, se

comportan a este respecto más bien como estructuras 'sintácticas': se

basan en reglas convencionales y no necessanamente todo tipo de texto

posible tiene que estar convencionalizado por fuerza en el nivel de las

superestructuras.

VAN DIJK 1978-1983-148

Fica aqui bem patente um problema por resolver: a não ser a da analogia com o modelo

sintáctico, que operacionalidade resulta de se postular um conjunto de regras

convencionais que não são adequadas para formar qualquer texto? Van Dijk resolve a

questão, como se tem vindo a ver, admitindo que um texto possa dispensar a
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organizagão superestrutural
- sendo por isso forgado a admitir também que. nesses

casos, a macroestrutura seja suficiente como nível de organizagão global:

Ya temos visto el anuncio del periôdico como ejemplo de un tipo de texto

para el que no existe una superestructura clara y fija. En este caso, sin

embargo, el tipo de texto viene determinado por el tipo de contenido, es

decir, por la proposicion implícita de 'Compra X'. De aquí parece deducirse

que la macroestructura. en algunos casos, es obviamente suficiente como

estructura global de un texto.

VANDIJK 1978-1983-166

Esta solugão parece resolver apenas os casos de textos constituídos por uma sô frase

ou palavra. Face â grande massa de textos, em particular escritos, que envolvem níveis

macroestruturais hierarquizados (como o prôprio Van Dijk assinala, de resto, a propôsito

da definigão de macroestrutura36), parece difícil conceber uma total ausência de

superestrutura
-

ou, de acordo com o que atrás ficou dito, de "sintaxe global". De resto,

na última passagem citada, o prôprio Van Dijk fala da ausência de uma estrutura "clara e

fixa" - dando assim a entender, em última análise, que o caso a que se refere possui

efectivamente uma superestrutura (uma "sintaxe global") embora essa superestrutura se

confunda com a macroestrutura. Parece bastante plausível que a questão se possa

resolver desdobrando a nogão de superestrutura: haveria por um lado a superestrutura,

no sentido geral de estrutura global que qualquer texto possui e, por outro, a

superestrutura associada a um tipo de texto, a ser entendida como superestrutura

previamente definida -

que podemos aqui designar como esquema superestrutural

invariante. Embora Van Dijk não se refira explicitamente a uma distingão deste género,

ela parece de alguma forma sugerida quando, no artigo de 1981, se refere â fixagão de

uma superestrutura esquemática, fazendo-a da ocorrência frequente dos textos em

causa e do carácter convencional ou mesmo normativo a eles associado (ou associado,

provavelmente, ao seu contexto de uso):

En d'autres mots les textes ayant une fréquence d'apparition élevée et un

caractére conventionnel accentué ou qui doivent satisfaire å certaines

Veja-se, â frente, o ponto III. 1.2.
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normes peuvent avoir une superstructure schématique. Un tel schéma ne

joue pas seulement un rôle dans l'organisation du contenu global (de la

macrostructure) du texte mais définit en même temps le type de texte.

VANDIJK 1981:77

Apesar da formulagão lacônica, a relagão entre superestrutura e tipo de texto assinalada

nas últimas palavras desta passagem deixa entender as nogôes em causa:

superestrutura equivale aqui, inequivocamente, a uma estrutura esquemática, que se

fixou por recorrência, enquanto o tipo de texto corresponde a um conjunto de textos que

obedecem ao mesmo esquema superestrutural. Por outro lado, vale a pena sublinhar

que, na ausência de indicagão mais explícita, dizer que uma superestrutura esquemática

define um tipo de texto pode corresponder a duas situagôes diferentes: ou se trata de

identificar o tipo de texto, através do reconhecimento da superestrutura, ou de realizar

um texto de determinado tipo -

pela aplicagão, nesse caso, da superestrutura. Que as

superestruturas assumem um papel relevante tanto nas tarefas de interpretagão como

nas de produgão, é um facto que Van Dijk não deixa de assinalar:

De même que les macrostructures, les superstructures jouent un rôle

important dans le traitement cognitif des textes (production, compréhension,
mémorisation, reproduction).

VANDIJK 1981:77

Mas a par dessa fungão facilitadora nas tarefas individuais de tratamento de texto, pode

dizer-se também que as superestruturas constituem um factor de definigão e

estabilizagão cultural - através da definigão e estabilizagão de tipos textuais. Assim, e

como já foi referido, é a fixagão da superestrutura (ou a constituigão de uma

superestrutura esquemática) que institui um tipo de texto: trata-se de passar da elevada

frequência de textos com características idênticas - textos que preenchem a mesma

fungão e obedecem aos mesmos requisitos. num quadro de fungôes e requisitos

socialmente estabelecidos - â normalizagão da sua estrutura. Por outro lado, é ainda a

superestrutura esquemática que, reproduzindo-se em série, assume a fungão de

preservar esse produto normalizado que se pode considerar um tipo de texto -

questão a

ser retomada, com mais pormenor, no ponto seguinte.
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Fundamentalmente, o termo superestrutura é usado por van Dijk no sentido de estrutura

invariante (esquemática, ou característica); mostra-o, em particular, a referência â

possibilidade de alteragôes dessa mesma invariância:

Les superstructures n'ont pas toujours une structure "normale" ou

"canonique" telle qu'elle est définie par les rêgles. En pratique, certames

catégories peuvent être omises (par exemple la Morale d'un Récit) ou

l'ordre d'apparition de certaines catégones peut être modifié. Ce genre de

transformations se présente surtout dans les textes littéraires.

VAN Dijk 1981:77

Van Dijk poderá ter razão, quando considera que essas alteragôes se verificam

sobretudo em textos literários; seria no entanto mais exacto dizer que é tradicionalmente

ao discurso literário - como prática discursiva histôrica e socialmente determinada,

diferenciada de outras práticas discursivas como a religiosa, a académica ou a política37

-

que se permite mais margem de cnagão. a fazer-se sentir em termos textuais. e entre

outros aspectos, como criagão superestrutural. A questão que fica em causa é a das

convencionalidades ligadas a cada tipo de discurso - o que implica também uma

reflexão de ordem tipolôgica, a ser desenvolvida â frente - em articulagão com a

organizagão superestrutural do texto. O probiema, no entanto, é a flutuagão que

permanece associada a esta nogão. Com efeito, a leitura crítica da perspectiva de van

Dijk permite distinguir três possibilidades
- todas elas susceptíveis de serem designadas

pelo termo superestrutura:

• a superestrutura. ou estrutura formal, de um texto -

qualquer texto;

• a superestrutura, ou estrutura esquemática, associada ao que se pode considerar

como um tipo de texto;

• a superestrutura concreta de um (ou vários) texto(s), como variante(s) da

superestrutura associada ao tipo de texto.

37Sobre a nogão de prática discursiva, inicialmente definida por Foucault, veja-se nomeadamente
MAINGUENEAU 1976.
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1.3. Superestrutura, plano de texto e segmenta^ão

Num artigo de 1987, Jean-Michel Adam distingue superestrutura e plano de texto.

Tratando-se, em ambos os casos, de estruturas ordenadas de proposigôes
-

no quadro

do que o autor chamava então a "dimensão sequencial do texto" -

a superestrutura (SS)

seria adquirida culturalmente e, por isso, familiar ao ouvinte/leitor capaz de a reconhecer

como tal, ao contrário do plano de texto (PdeT), produto de uma construgão pontual.

Poder-se-ia associar a esta distingão o carácter convencional da superestrutura, por

oposigão ao plano de texto, mas não é esse o ponto de vista do autor:

Un P de T pouvant être tout å fait conventionnel, la différence majeure
réside dans le caractére acquis par une praxis et mémorisé (donc "profond")
des SS et le caractêre donné (donc plus "superficiel" et soumis â variation

dans le temps) des P de T.

ADAM 1987:57-58

Admitindo-se que um plano de texto, a que se associa um carácter episôdico, possa

coincidir com a convencionalidade da estrutura memorizada, e ficando de resto por

esclarecer em que circunstâncias (de acaso ou talento pessoal?) se verificaria essa

coincidência, pode parecer reduzida a operacionalidade da distingão proposta por Adam.

Ela deixa no entanto em evidência a problemática, a que Van Dijk não parece ter dado

relevo, da aquisigão de estruturas textuais globais -

ou, em termos mais gerais, da

competência textual. Apesar da questão ser tratada posteriormente, no contexto deste

trabalho, pode desde já admitir-se a hipôtese que uma efectiva competência textual

inclua quer a aquisigão de estruturas culturalmente enraízadas quer a capacidade de

lidar criativamente com esse saber interiorizado. Deste ponto de vista, poderá fazer

sentido tomar em consideragão a hipotese de dois tipos de estrutura, como propunha

Adam (designando-as como superestruturas e planos de texto): num dos casos, tratar-

se-ia de estruturas aprendidas, através das quais se preserva a convencionalidade

historica e culturalmente definida; no outro, estaríamos perante estruturas criadas -

que

não prescindem, ainda assim, da convencionalidade aprendida, relativamente ã qual se
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constituem como variantes. A análise do corpus constituirá uma etapa fundamental no

desenvolvimento e confirmagão desta mesma hipôtese
-

que se pode prever decisiva no

esclarecimento da nogão de competência textual.

A perspectiva de Adam modifica-se entretanto e em Les textes: types et prototypes, de

1992, rejeita a nogão de superestrutura
-

ao mesmo tempo que, seguindo um raciocínio

nem sempre muito claro. se distancia também da nogão de plano de texto. É o prôprio

autor que chama a atengão para o facto de deixar de falar em superestruturas

explicando que a nogão, que utilizara em trabalhos anteriores, se tornara entretanto

demasiado vaga: mostra-o, em seu entender, o facto de van Dijk utilizar o termo a

proposito tanto da narrativa e da argumentagão como do soneto, admitindo

superestruturas prosôdicas (no caso do soneto) e superestruturas semânticas (no caso

da narrativa)38. Curiosamente, no entanto, o abandono da nogão parece sobretudo

determinado pela eventual confusão com a nogão de plano de texto -

que, referida agora

num breve parêntese. aparece como responsável pela segmentagão visível/legivel do

texto escrito:

Toutefois, la confusion entre simple plan de texte (responsable de la

segmentation vi-lisible du texte écrit) et superstrucure introduit des

confusions comparables â celles d'Halliday et Hasan.

ADAM 1992:33

A proposta de Adam, no sentido de evitar ambiguidades e confusôes, consiste em

distinguir segmentagão, que considera associada ao estabelecimento de um plano de

texto, e sequencializagão
- termo que, na auséncia de uma definigão explícita, parece

dever ser entendido como sinônimo do que o autor considera como sequencialidade ou

estrutura sequenciaf39. Apesar da implicagão recíproca a que ficam votadas as nogôes

de segmentagão e plano de texto, o exemplo utilizado é razoavelmente esclarecedor.

38 Cf. ADAM 1992:32-3

39
Nogão a ser desenvolvida no ponto 111.2.2.1.
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Distinguindo o plano de texto do soneto elisabetiano (três quadras com sistemas

rimáticos diferentes e um dístico final) do plano de texto do soneto clássico italiano (duas

quadras e dois tercetos, obedecendo ao conhecido esquema rimático), o autor pode

concluir:

Un sonnet n'est donc qu'une segmentation canonique d'un texte dont la

structure sequentielle de base -

argumenĩative souvent aux XVIe et XVIIe

siécles, descriptive dans la poésie descnptive du XVI lle siécle ou encore

narrative - reste â examiner de prês (...).

ADAM 1992:33

A questão que Adam não resolve - nem parece mesmo chegar a colocar - é a de saber

como se processa, ou a que pnncípios obedece, a segmentagão
- sobretudo quando não

exista "segmentagão canonica" - o que será provavelmente a larga maioria dos casos.

De facto. os exemplos parecem escassear, Já em Eiéments de Linguistique Textuelle

(que data de 1990), Adam apontava também o soneto como forma regular de

segmentagão
-

e, por estranho que parega, a estrutura de jornais quotidianos40. Mesmo

não entrando em pormenor na questão, pode apontar-se a disparidade que tem de haver

entre a segmentagão de um texto e a de um conjunto de textos integrados no medium

que é o jornal quotidiano (envolvendo questôes da ordem da teoria geral da

comunicagão).

Curiosamente, a argumentagão de Adam vem afinal lembrar que o texto dito literário não

é sempre igualmente permissivo â não-convencionalidade: como já atrás ficou dito, o

discurso literário, ou qualquer outro, é uma prática histôrica, social e culturalmente

determinada -

e os períodos aureos do soneto atestam a convencionalidade estrutural

que uma determinada época privilegia. ou exige mesmo, aos "seus" textos. Mas a

40Cf. ADAM 1990:71.
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questão da convencionalidade é, na prática, evitada por Adam, que privilegia a

segmentagão "visivel" - como ele prôprio diz. Indicagôes de mudanga de capítulo e de

parágrafo, títulos e subtítulos, questôes de paginagão e de pontuagão e, mesmo,

conectores e organizadores textuais, são considerados, como se pode ver, mecanismos

susceptiveis de segmentarem o texto -

ou, o que é apresentado como equivalente, de

marcarem ou sublinharem um plano de texto:

Les phénoménes de démarcations graphiques locales et de marquage

global du plan de texte (segmentation) sont des aspects de la spatialisation
écrite de la chaîne verbale, un premier lieu d'instruction pour l'empaquetage
et le traitement des unités linguistiques. Je range dans ce plan particulier

d'organisation textuelle [connectivité] non seulement les indications de

changement de chapitre et de paragraphe, mais les titres et sous-titres, la

mise en vers et strophes en poésie, la mise en pages en général, le choix

des caractéres typographiques, la ponctuation. Organisateurs textuels et

connecteurs peuvent également venir souligner un plan de texte.

ADAM 1992:28

Apesar do interesse que guardam estas observagôes, parece-me importante salientar

um certo empobrecimento da nogão de plano de texto -

que parece reduzida a uma

segmentagão estritamente formal, se assim se pode dizer, tendo perdido a plasticidade

adaptativa e criativa que Ihe cabia, no artigo de 1987 atrás citado.

1.4. Estrutura^ão e competência textuais

Parece difícil dispensar uma perspectiva estrutural na descrigão e análise de textos. Com

efeito, a identidade semiôtica de um texto depende, a par de outras propriedades, do seu

carácter estrutural - ou "estruturalidadé', como Ihe chama Aguiar e Silva41:

41
As outras propnedades formais referidas por Aguiar e Silva (na sequência de Lotman) são a

expressividade e a delimitagão. Cf. SILVA 19835:562-563.

37



Estruturalidade: o texto possui uma organizagão interna que o configura
como um todo estrutural.

SILVA 19835:563

Em termos especificamente linguisticos, podem encontrar-se concepgôes diversificadas

de texto. No âmbito deste trabalho, a nogão implica o reconhecimento de uma fungão

comunicativa, assumindo-se portanto como iexto-em-situagão. Esta perspectiva, que se

pode dizer de ordem pragmática, enquadra-se na reorientagão que rapidamente sucedeu

âs tentativas de aplicar o modelo generativista âs gramáticas de frase -

reorientagão

preconizada, desde o princípio dos anos setenta, por Schmidt, e depois também por Van

Dijk, e que se fazia então sentir na defesa da linguística do texto, teoria do texto ou

ciência do texto (por oposigão ã gramática de texto, de cariz generativista). Â dimensão

pragmática veio juntar-se toda a problemática de ordem cognitiva que, como se sabe,

envolvem as tarefas de produgão e compreensão de textos -

e que atravessam portanto

a materialidade linguística de que aqueles se fazem.

Deste ponto de vista, a organizagão estrutural dos textos deixa de ser um factor

imanente: se bem que a estrutura seja inseparável do seu objecto, uma e outro, como a

implicagão que os une, deixam-se condicionar por factores cognitivos e cornunicacionais

ligados â situagão concreta (interlocutores envolvidos e respectivas competências

cognitivas, tema, objectivos e circunstâncias de comunicagão, entre outros aspectos).

Quer isto dizer que a questão da estruturalidade ultrapassa largamente a mera

segmentagão de unidades. Trata-se sobretudo de um trabalho de estruturagão

segundo o qual as unidades se delimitam reciprocamente, e se ordenam entre si -

em

fungão de critérios que são, como já se disse, de ordem cognitiva e comunicacional. Por

outras palavras, uma unidade não se constitui pelo facto de ser segmentável: é

segmentável pelo contrário, na medida em que se constitui como unidade temática e

funcional. É este ponto de vista que enfatiza Bakhtine, ao fazer intervir "o princípio

dialôgico" na estrutragão em parágrafos:
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Pénétrant plus avant dans l'essence linguistique des paragraphes, nous

nous convaincrons que dans certains de leurs traits essentiels, ils sont

analogues aux répliques d'un dialogue. II s'agit, en quelque sorte, de

dialogues affaiblis et transformés en énonciations-monologues. A la base

de la division du discours en parties, dénomées paragraphes dans leur

forme écrite, on trouve l'ajustement aux réactions prévues de l'auditeur

ou lecteur.

BAKHTINE in TODOROV 1981:158 (sublinhado meu)

O carácter estrutural do texto aparece assim como um processo
-

uma estruturagão
-

que se pode reconstituir através de marcas inscritas na superfície do texto -

marcas em

que o interlocutor/leitor se poderá apoiar, no seu prôprio percurso de compreensão.

Poder-se-á ver, na identificagão e descrigão dessas marcas, a tarefa específica da

linguística, face å organizagão estrutural dos textos. Uma linguística que se queira do

texto, no entanto, å identificagão de marcas juntará o interesse, não menor, por aquilo

que elas marcam: a 'disposigão' do texto, isto é, as partes, ou unidades, de que se

compôe, o critério, temático ou pragmático, que as configura, a ordem, mais ou menos

previsível, peia qual elas se dispôem. Face a esta estruturalidade, tanto se pode falar em

linguística do texto como em retôrica moderna -

que não pode ser senão uma retôrica

geral (insistentemente preconizada por García Berrio, na sua Teoría de la Literatura42). A

ela caberá a tarefa de identificar e descrever as formas de estruturagão "relativamente

estáveis" de que falava Bakhtine:

Pour parler nous nous servons toujours des genres du discours, autrement

dit, tous nos énoncés disposent d'une forme type et relativement stable, de

structuration d'un tout.

BAKHTINE 1984:284

Resta saber se, efectivamente, dispomos sempre de uma tal estabilidade -

ou, para

sermos mais precisos. se a escola assegura hoje a aquisigão dessa competência de

ordem textual que permite lidar, â vontade, com diferentes géneros43. Talvez a retôrica

moderna se possa investir também na tarefa de reestruturar a prática textual
-

insistindo,

42 Cf. BERRÍO 1989:140-174

43 Como â frente se verá, a nogão de género será assumida em termos de género de texto.
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sem se tornar necessariamente normativa, no reconhecimento, explicitagão, reprodugão

e recriagão de modelos.



2. Tipologias textuais e discursivas

Qualquer reflexão de ordem tipolôgica supôe naturalmente o reconhecimento prévio dos

objectos a tipologizar. Tratando-se de objectos verbais, esse reconhecimento implica um

certo número de opgôes teôricas sobre as nogôes de texto e discurso - a fazerem-se

sentir, em primeiro lugar, na escolha ao objecto a tipologizar: tratar-se-á, nuns casos, de

tipos de texto, noutros, de tipos de discurso. Por trás da opgão que assim se exprime

ainda se avolumam, no entanto, questôes que não se podem considerar de importância

menor: ao trabalhar numa perspectiva de tipologia de textos (ou de discursos), que

nogão de texto (ou de discurso) se elegeu? Em detrimento de que outras nogôes? Por

que motivos? E fundamentalmente, como se define a articulagão quer com outras

nogôes de texto (ou de discurso) quer com a nogão, inevitavelmente prôxima, de

discurso (ou de texto)? Por outro lado. qualquer reflexão de ordem tipolôgica envolve, de

forma mais ou menos explicita, a distingão entre tipos e géneros
- bem como opgôes,

também elas mais ou menos explicitadas, no que diz respeito å articulagão entre estas

categonas e os objectos a serem nelas incluídas. Vamos assim encontrar géneros de

discurso associados a tipos de discurso, géneros de texto associados a tipos de texto,

géneros de texto contrapostos a tipos de discurso.

As páginas que se seguem pretendem proporcionar uma panorâmica das tipologias

disponíveis - através da qual serão postas em evidência as questôes agora apontadas.

Em primeiro lugar, esbogar-se-á uma tipologia das tipologias de texto e discurso - de

acordo com PETITJEAN 1989. Num segundo momento, serão analisadas mais de perto

algumas propostas tipolôgicas, seleccionadas pelo seu carácter recente ou pela

especificidade das solugôes apresentadas
- de que se poderá esperar um contributo

significativo no contexto do presente trabalho. Procurar-se-á em seguida equacionar a

problemática dos géneros: refazendo sucintamente o percurso das tradigôes retôrica e
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literária que os consagraram â perspectiva linguística; confrontando e articulando as

nogôes de tipo e de género que estão em causa, em diferentes autores que se debrugam

sobre a matéria; e problematizando - de acordo com posigôes defendidas por autores

como Rastier e Bronckart, a associagão, que pode parecer dominante, entre géneros e

discursos. Serão por fim retomadas as perspectivas que, de alguma forma, abordam

questôes relacionadas com o critério que presidiu â constituigão do corpus
- isto é, a

relagão entre texto e saberes. Impôe-se naturalmente, a terminar, um ponto da situagão

- avaliando posigôes alheias e assumindo opgôes que orientem os passos seguintes.

2.1. Tipologias: um esbo^o de tipologia

Ainda que date já de 1989, "Les typologies textuelles" -

artigo de André Petitjean

publicado no número 62 da revista Pratiques -

permanece um ponto de referência

significativo quando se pretende uma visão de conjunto, sistematizada. das diferentes

perspectivas tipologicas disponibilizadas ao longo dos últimos vinte anos.

Optando o autor por reflectir sobre o proprio trabalho de tipologizagão, um dos primeiros

aspectos a pôr em destaque será a enumeragão dos parâmetros em que ele assenta:

• uma base tipolôgica, que envolve a definigão e explicitagão dos princípios a

utilizar na classificagão
- critério único ou critérios múltiplos, critérios

homogéneos ou heterogéneos, hierarquizados ou não;

• o domínio de aplicagão, que pode tomar a forma de um corpus ou

corresponder a todos os objectos que possuam as características

consideradas na base tipolôgica;

• a relagão entre a base e o domínio, isto é, a forma como a base se realiza no

domínio: segundo uma relagão de unicidade (no caso típico) por oposigão a

uma relagão mista (dita de heterogeneidade textual); numa relagão de

sucessividade (por exemplo, narrativa + diálogo + narrativa + descrigão) ou
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numa relagão de dominância hierarquizada (por exemplo, narrativa +

descrigão ao servigo de uma argumentagão).

Esclarecido este aspecto, Petijean distingue três grandes atitudes classificatôrias,

identificadas em fungão da base tipolôgica assumida:

• classificagôes homogéneas, que utilizam um critério único e homogéneo -

como as marcas linguísticas de superfície, na tipologia proposta por E.

Werlich;

• classificagôes intermédias, cuja base tipolôgica integra critérios heterogéneos

como o modo enunciativo, a intengão de comunicagão e as condigôes de

produgão
- todos no entanto associados, de alguma forma, â dimensão

situacional dos textos;

• classificagôes heterogéneas, construídas sobre uma base tipolôgica

totalmente heterogénea
- reunindo critérios de natureza diversa, como

intengão de comunicagão, modo enunciativo, estratégia ilocutôria, conteúdo

temático, marcas linguísticas de superíicie, índices paratextuais.

Poder-se-ia pensar que as tipologias heterogéneas seriam as mais adequadas para dar

conta da multiplicidade de aspectos envolvidos nos objectos a que chamamos textos -

complexidade que o prôprio Petijean refere, praticamente no início do artigo, ao

descrever os objectos a serem tipologizados:

Ce sont des verbalisations orales ou écrites, émises en situation, c'est-å-

dire des réalités sémiotiques complexes et multidimensionnelles. Dans la

mesure donc oû les textes sont stratifiés â des niveaux différents, il est

possible de leur trouver des propriétés communes trés hétérogénes et cela
suivant un nombre incalculable de combinaisons possibles.

PETITJEAN 1989:93-94

Petitjean reserva no entanto a nogão de tipos de texto ao resultado de classificagôes

homogéneas
-

o que significa, necessariamente, a redugão da nogão de texto a uma

unidimensionalidade mais estritamente linguística (como de resto confirma uma nota de

rodapé em que, citando Adam, o texto aparece definido como objecto abstracto,
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resultante da subtracgão do contexto ao objecto empírico que é o discurso44). A nogão

lata de texto -

como realidade semiotica complexa e pluridimensional - desdobra-se

assim em dois objectos de análise diferenciados: o texto, como objecto linguístico, e o

discurso, explicitamente associado â contextualizagão do texto45. Enquanto âs

classificagôes homogéneas correspondem tipos de texto, as classificagôes intermédias -

caracterizadas, como se viu, pelo facto de fazerem intervir vários critérios, todos

orientados para a dimensão situacional dos textos -disponibilizam, segundo o autor,

tipologias de discursos46. Restam as classificagôes heterogéneas
-

que Petijean associa

a géneros de textos, considerando que a heterogeneidade do género é consensual entre

linguistas, semiôticos e críticos literáros. como de resto pretendem provar citagôes de

Mikhaĩl Bakhtine, Jean-Marie Schaeffer e Catherine Kerbrat-Orecchioni. Retomaremos

em seguida cada uma das classes tipologicas identificadas.

2.1.1. Classificacôes homogéneas e tipos de texto

No que diz respeito a este primeiro primeiro grupo
-

classificagôes homogéneas e tipos

de texto - são referidas as tipologias propostas por E. Werlich47 e J.-M. Adam48. Apesar

de eu pôpria não ter tido acesso ao texto de Werlich, pareceu-me útil reproduzir a

apresentagão que dele faz Petitjean. No que diz respeito ã perspectiva de Adam, ela é

aqui rapidamente referida -

com base sobretudo nos aspectos evidenciados por

44
Cf. PETITJEAN 1989:97, n.21

45 A expressâo usada pelo autor é "mise en situation des textes". Cf. PETIJEAN 1989:98
46

Em última análise, as classificagôes intermédias sô se distingem das homogéneas pelo facto
de fazerem intervir vários critérios -

em cuja homogeneidade reside a distingão relativamente ås

classificagôes heterogéneas.
47

WERLICH, E.(1975), Typologie der Texte. Entwurf eines textlinguistischen Modells zur

Grundlegung einer Textgrammatik, Heidelberg, Quelle & Meyer
48Cf. ADAM 1985, 1987.
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Petitjean -

uma vez que será abordada em pormenor â frente49. Para além da

semelhanga que logo ressalta, ao confrontarem-se as propostas dos dois autores,

interessará salientar que, na perspectiva de Adam, os tipos de texto correspondem. de

forma expiícita, a tipos de sequências -

que o autor definiria posteriormrnte como

esquemas sequenciais prototípicos50. Apresentam-se em seguida, sob forma

esquemática, as duas perspectivas referidas.

Classifica$ão proposta em WERLICH 1975 (segundo PETITJEAN 1989:97)

Tipo Marcas linguísticas de superfície

Descritivo Ligado å percepcão no espaco Acumulacâo de ímperfeitos

Narrativo Ligado á percepc,ão no tempo Ocorrência do passé sitnpie

Expositivo
Ligado ã análise e síntese de

representacôes conceptuais

Acumulac,ão de conectores

lôgicos

Argumentativo
Ligado ao acto dejulgar e â tomada de

posic,ão

Acumula^ão de conectores

logicos

Instrutivo Ligado ã previsão de comportamento(s)

futuro(s)

Densidade de ímperativos e de

verbos de ac^ão no iníinitivo

Classificacão proposta em ADAM 1985. 1987 (segundo PETITJEAN 1989:98)

■'j
Estruturas sequenciais de base

Sequencialidade narrativa
Romance. novela, /<_./_■ divers, publicidade
narrativa....

Sequencialidade ínjuntiva-instrucional
Guia de montagem. ínstruc/.es. regulamentos, guia
de ítinerário, boletim metereolôgico....

Sequencialidade descritiva
Descncjio (no interior da narrativat, publicidade,

£uia turístico...

Sequencialidade argumentativa Editorial, publicidade, texto de tese. ...

Sequencialidade explicativa-expositiva
Págma de um manual, artigo de vulgari/.ac,ão, artigo
de informac.ão,...

Sequencialidade dialogal-conversacional
Conversa telefonica, entrevista, diálogo romanesco

ou teatral....

Sequencialidade poética-autotélica
Poema. prosa poética. slogans publicitários ou

políticos

49 Cf. III. 1.4 e III 2.2.2. Note-se que Petitjean enumera sete tipos sequenciais, de acordo com o

ponto de vista que Adam então defendia (ADAM 1985 e 1987); posteriormente, o leque virá a ser

reduzido a cinco tipos sequenciais: narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo e dialogal. Cf.
ADAM 1992.

50 Cf. ADAM 1992 e, aqui mesmo, o ponto III.1.4.
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Interessa ainda referir que tanto Werlich como Adam chamam a atengão para o facto de

serem raros os tipos puros
- verificando-se na maior parte dos casos uma sucessão

ordenada de tipos, ou de sequências típicas.

2.1.2. Classificacôes intermédias e tipos de discurso

No que diz respeito âs classificagôes intermédias, Petitjean desdobra-as em três

subgrupos: tipologias enunciativas, comunicacionais e situacionais.

2.1.2.1. Tipologias enunciativas

A origem das primeiras remonta, como é evidente, a Benveniste -

em termos gerais,

com a prôpria nogão de enunciagão e o repertôrio de marcas linguísticas que atestam a

inscrigão do sujeito no enunciado; em particular, com a identificagão dos dois sistemas

de organizagão dos tempos verbais, ou planos de enunciagão, que constituem o binômio

discurso/histôri&y Para além de Benveniste -

com quem a análise dos fenômenos

enunciativos apenas se iniciava -

Petitjean refere diversos trabalhos que viriam afinar, se

não mesmo reformular, a nogão de enunciagão. Merecem destaque, nesse conjunto, a

reflexão de C. Kerbrat-Orecchioni sobre a subjectividade na linguagem e o contributo de

O. Ducrot, com a nogão de polifonia enunciativa52. Por outro lado - tendo em conta

preocupagôes de ordem didáctica -

Petitjean sugere o interesse de distinguir planos de

Optei por usar o termo histôria - mais prôximo do usado pelo prôprio Benveniste - embora
Petitjean se refira a questão em termos de narratva C'récif'). A propôsito da vulganzagão do
binômio benvenistiano sob a forma discurso I narrativa ("discours I récit'), veja-se "Pour en finir
avec le couple récit /discours" -

artigo de J.-M. Adam, G. Lugrin e F.'Revaz, recentemente

publicado no número 100 da revista Praîiques (1998).
52 Cf. respectivamente KERBRAT-ORECCHIONI 1980 & DUCROT 1984.
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enunciagão e modos de inscrigão do locutor no enunciado53. Veja-se

a proposta:

Flanos de enunciagão

Locahzac,ão em funcao do

momento da enunciagão

Enunciagão deíctica

ou do tipo discurso

Localizacjio em disjungão com

o momento de enunciagão

Enunciagão anafôrica ou do tipo
narrativa

.ocali/.agão mista Enunciagao deíctica e anafônca

Modos de ínscngão do locutor

no enunciado

Textos objectivantes

Textos subjectivizantes

Pobres em marcas enunciativas

(axiolôgicas. modalizadoras. etc.)

Saturados pela presen^a de marcas

enunciativas

Por fim. Petitjean refere ainda duas tipologias que, em seu entender, permitem

ultrapassar algumas das contradigôes de que enfermavam as propostas de Benveniste
-

Jenny Simonin e Jean-Paul Bronckart54. 0 interesse de que se revestem estas duas

abordagens
-

em particular, no contexto do meu prôprio trabalho -

justifica que as

observemos com algum detalhe.

No que diz respeito å perspectiva de Jenny Simonin, o autor fica-se pela análise da

distingão entre discurso e histôna - dois dos cinco planos em que a autora desdobra a

percepgão original de Benveniste. a saber. discurso, historia, discurso indirecto, textos

teôricos e textos poéticos. Para além daquela mesma distingão (discurso / histôria), dar-

se-á aqui também conta da caractenzagão que a autora faz dos textos teôricos -

prevendo-se a sua utilidade no desenvolvimento do presente trabalho.

Partindo da constatagão de combinagôes excluídas pela distingão de Benveniste (como

53 A expressão usada por Petitjean é "modes d'engagement du locuteur dans son énoncé". Cf.

PETITJEAN 1989:104

54
Respectivamente SIMONIN 1975,1984 e BRONCKART 1985
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a e presente, ou primeira pessoa e pretérito perfeito / passé simple), a

oe uma reformulagão do binomio discurso/histôria, fazendo corresponder o

termo aos casos em que haja localizagão relativamente â situagão de

agão (notada Sit £)55 enquanto no segundo caso a localizagão se faz

ivamente ao prôprio texto - falando então a autora de "situagão de enunciado"

notada Sit E). Um primeiro esclarecimento que importa sublinhar é o facto de J.

Simonin, assumindo explicitamente a influência de Culioli, referir que a distingão Sit £ I

Sit E está mais prôxima da distingão entre discurso e histôria proposta por Benveniste do

que da forma como Culioli concebe o parâmetro situagão56. Veja-se como, insistindo na

diferenga introduzida relativamente â concepgão benvenistiana de discurso/histôria, a

autora liga explicitamente a situagão de enunciagão ao domínio do extralinguístico
-

posigão que se pode considerar diametralmente oposta â defendida por Culioli:

II ne s'agit donc plus de la présence ou de l'absence de shifters en surface,
mais du fait que les déterminations renvoient å la situation d'énonciation

(extra-linguistique) dans un cas, alors que, dans l'autre, elles renvoient au

texte lui-même.

SIMONIN1975:8757

Esclarecida esta questão, poder-se-ão observar as diferentes possibilidades de discurso

que a autora identifica, a seguir reproduzidas sob forma esquemática (incluindo alguns

dos exemplos):

55 Recorri ao tipo de letra "mistral", em substituigão dos simbolos bouclés que a autora usa, na

sequéncia de Culioli.

56 Cf. J. SIMONIN 1975:87, n.2. Recorde-se, em primeiro iugar, que a teoria de Culioli não é, de
forma alguma, uma teoria pragmática

-

como recentemente sublinharam Franckel e Paillard (Cf.
FRANCKEL & PAILLARD 1998:52); em segundo lugar, a forma como Culioli define situagão: £%.
(&o {SoJo)) - representa a localizagão-origem da enunciagão, em relagão â qual se localiza Siti,
que representa a situagão de locugão -

(Sit.íS-.T.)). Cf. CULIOLI 1990:135-156.
57
Veja-se também como Petitjean, ao dar conta da concepgão de discurso que a autora propôe,

explicita o entendimento subjacente de situagão de enunciagão: 'On appellera discours les textes

dans lesquels le repérage dit déictique se fait par rapport â la situation d'énonciation. A condition
de définir cette derniére comme le contexte non verbal constitué de toutes les données matérielles

partagées par le locuteur et l'allocutaire dans l'ici-maintenant de l'énonciation mais aussi de

l'ensemble des connaissances encyclopédiques et culturelles qui forment le savoir "partagé" des
participants å l'énonciation." Cf. PETITJEAN 1 989:1 06
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o

O

Q

Enunciados localizados

relativamente a Sit £

(Sit E = Sit £)

Textos

orais
Sit £ implícita

// fait chaud (implicite:
au moment et â l'endroit

oû je parle)

Textos

escritos

Verbalizagão

(pelo menos parcial)
de Sit £

// fait chaud ici / dans

cette piêce

Embora a localizagão
se faga relativamente a
Sit £ a situagão a que

se referem os

enunciados não é Sit £

(Sit E * Sit £)

Textos

orais

e escritos

Necessária verbalizagão
da situagão de

referência, sob forma de

SitE

II faisait chaud hier

(implicite: lâ oũ j'étais)
En Argentine, c'est l'été

(implicite: au moment

oû je parle)

No discurso há, portanto, localizagão relativamente a Sit £ -

podendo verificar-se duas

possibilidades: Sit E = Sit £ ou Sit E -* Sit £. A histôria caracteriza-se, pelo contrário, pela

ausência de relagão entre Sit E e Sit _-"- sendo proposta. para esse caso, a notagão Sit

E" (a incluir T* e S*)58. Através da análise de exemplos vários -

presente e formas de

terceira pessoa, presente associado quer a advérbios deícticos (como aujourd'hui ou

maintenant) quer a advérbios não deícticos (por exemplo, alors e la veille), primeira

pessoa e passé simple
- J. Simonin demonstra a possibilidade de ocorrência de "falsos

shifters" -

que reenviam para Sit E e não para Sit B - concluindo daí a duplicidade do seu

funcionamento:

C'est donc par l'absence de mise en relation avec Sit £que nous définirons

l'histoire. et non par l'absence de shifters, en tant qu'éléments de surface,

puisque ceux-ci - de même que les déterminants -

peuvent être la trace

d'opérations de repérage différentes, repérage soit par rapport â Sit £ . soit

par rapport â Sit E.

SIMONIN 1975:103

Como já atrás ficou dito, dar-se-á å frente conta da caracterizagão dos textos teôricos -

outro dos cinco planos de enunciagão considerados pela autora. Poder-se-á desde já

salientar, no entanto, o interesse de que esta perspectiva se pode revestir
- recorrendo a

instrumentos do quadro teôrico de Culioli para afinar a análise proposta por Benveniste.

58 Como se pode calcular, a autora remete para Culioli, no intuito de esclarecer o valor de
*

-

correspondente a 'nem igual nem diferente'. Cf. SIMONIN 1975:91. n.1.
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Também Jean-Paul Bronckart e colaboradores59 desenvolvem a distingão de planos de

enunciagão iniciada por Benveniste. Por razôes de espago, Petitjean não apresenta a

perspectiva destes autores -

que passo eu a abordar, dado o interesse de que se

reveste, nomeadamente pela forma como articula enunciagão e contexto. No intuito de

definir com clareza os parâmetros exteriores â linguagem que fazem sentir a sua

influência no texto, os autores distinguem três espagos: por um lado, o espago

referencial, entendido como um conjunto de préconstruídos -

que não desenvolverei de

momento; por outro, dois espagos ditos contextuais, através dos quais os autores

pretendem redefinir o que consideram ser a posigão enunciativa clássica60: o espago do

acto de produgão e o espago de interacgão social. O primeiro contem os parâmetros

físicos associados ao acto de produgão:

• produtor (ou locutor) da actividade da linguagem, enquanto instância física que

Ihe dá origem, a que está ligada a variável do modo de produgão (oral ou escrito);

• os coprodutores (ou interlocutores), enquanto indivíduos fisicamente presentes no

acto de produgão;

• o espago-tempo do acto de produgão
-

espago físico, situado relativamente a

coordenadas geográficas, e tempo físico, situado relativamente å cronologia

convencional.

Por sua vez, o espago de interacgão social contem os parâmetros psico-socio-culturais

(que articulam a actividade da linguagem com outras dimensôes da actividade humana):

• o espago social, entendido como zona de interacgão e cooperagão em que se

insere a actividade da linguagem;

Refiro-me a BRONCKART et al. 1985, sendo os colaboradores D. Bain. B. Schneuwly C
Davaud e A. Pasquier.

"Sur le plan du contexte, nous nous distancierons de la position énonciative classique en
définissant deux espaces clairement distincts: (...)" Cf.BRONCKART et al. 1 985:26
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• o destinatário, que representa o alvo, ou o público, a que se destina a

actividade da linguagem; resulta de uma representagão social e, como tal,

tem obviamente um estatuto diferente do do interlocutor;

• o enunciador, como instância social de que emana a actividade em causa; tal

como o destinatário, corresponde a uma representagão
- neste caso, uma

autorepresentagão;

• o objectivo, isto é, o efeito específico que a actividade da linguagem é

suposta produzir no destinatário.

A definigão destes parâmetros é necessária para que possa compreender a forma como

os autores entendem a estruturagão do que chamam "condutas verbais". Essa

estruturagão envolve operagôes diferenciadas de que interessa destacar, neste

momento, as operagôes de ancoragem discursiva ("ancrage")- que definem um tipo de

texto, entendido pelos autores como um conjunto específico (um "envelope") de

unidades linguísticas. Referindo explicitamente a origem culioliana do termo ancrage, os

autores integram-no no seu prôprio quadro teôrico -

designando então o conjunto de

operagôes que articulam os valores do espago referencial e do espago de interagão

social61.

Essas operagôes, ditas de ancoragem, correspondem a dois processos considerados de

carácter deíctico: a escolha do modo discursivo e a escolha do tipo de relagão com o

referente. O modo discursivo define-se pela relagão entre o conjunto de valores da

interacgão social e o conjunto de valores do acto de produgão, podendo verificar-se dois

casos: modo implicado, se os valores de interagão social (lugar social, destinatário,

61 "La notion d'"ancrage", empruntée a Culioli, désigne de maniére générale la modalité

d'articulation du discours á la situation énonciative dans laquelle il est produit. Plus précisément,
les opérations d'ancrage déterminent le mode d'insertion des structures propositionnelles (å base

référentielle) et des valeurs sociales dans l'espace de l'acte de production au sens oú nous

l'avons défini plus haut." Cf. BRONCKART et al 1985:43
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enunciador e objectivo) implicarem os valores do acto de produgão (produtor, coprodutor

e espago-tempo da produgão); modo autônomo se, pelo contrário, os valores de

interagão social forem autônomos relativamente aos valores do acto de produgão.

Podem também verificar-se dois tipos de relagão com o referente: relagão de conjungão,

se o conjunto dos valores do acto de produgão estiverem em conjungão com o conteúdo

dos enunciados (as estruturas proposicionais); relagão de disjungão, em caso oposto.

Combinando as quatro possibilidades associadas aos dois processos de ancoragem. os

autores identificam quatro tipos discursivos fundamentais:

Tipos discursivos fundamentais

Conjungão Disjungão

Modo

unplicado

Discurso em situacão

(DS»

Narrativa em situac,ão ou

narrativa conversacional

(NC)

Modo

autonomo

Discurso teorico (DTi Narra^ão (N)

segundo BRONCKART et al. 1985:43

Interessa sublinhar que os autores não atribuem â categorizagão proposta qualquer valor

normativo: os quatro tipos discursivos nela assinalados não são entendidos como textos-

modelo, correspondendo antes a conjuntos flexíveis de textos, designados como

gaiáxias. Por outro lado, os autores comentam a classificagão proposta, apontando a

necessidade de se ter também em conta a interacgão dos factores de classificagão, de

que pode resultar a redefinigão de distâncias entre galáxias consideradas. Admitem

assim que o modo implicado tende a anular a distingão entre os factores conjungão /

disjungão, tomando prôximos os dois tipos implicados (DS e NC)
-

pelo que seria

possível considerar apenas três tipos discursivos. Por outro lado, reconhecem que a

autonomia é consideravelmente mais significativa na narragão do que no discurso

teôrico: na maior parte dos casos, os textos que compôem esta última galáxia têm uma
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componente didáctica, polémica ou autobiográfica que os aproxima da galáxia dos

discursos em situagão.

Voltaremos ainda, em vários momentos, a esta proposta
- bem como â sua versão

recentemente actualizada. Vale a pena sublinhar desde já que, se quisermos considerá-

la - como Petitjean
-

uma tipologia de cariz enunciativo impôe-se um entendimento lato

de enunciagão, envolvendo a relagão entre o que os autores designam como espago do

acto de produgão e espago de interacgâo social. Como os prôprios autores dizem, ao

introduzirem a questão, trata-se. em última análise, de uma abordagem socio-

enunciativa:

Chaque action langagiére se réalise enfin sous la forme d'un ou plusieurs
discours (ou types discursifs) définis par leur mode d'ancrage socio-

enonciatif.

BRONCKART et al. 1985:11

A perspectiva em causa não é, portanto, estritamente linguística
-

o que não reduz o

interesse do contributo que possa trazer å análise linguística, numa perspectiva de

Teoria do texto.

2.1.2.2. Tipologias comunicacionais

As tipologias comunicacionais - também ditas funcionais -

dependem, segundo

Petitjean, de critérios como a intengâo de comunicagão e o macroacto de fala realizado.

O autor faz remontar a sua origem a Karl Búhler e Charles Morris e, em particular, a

Roman Jakobson -

que, assinalando a predominância de uma fungão, no conjunto das

fungôes que uma "mensagem" pode assumir, abre caminho ås tipologias definidas pela

fungão predominante (textos referenciais, expressivos, conativos, fáticos,

metalinguísticos e poéticos). Para além da referência a trabalhos que, de uma forma ou

de outra, prolongam a perspectiva de Jakobson, Petitjean salienta o desenvolvimento de
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trabalhos na área da pragmática e da anáiise do discurso, através dos quais se viria a

complexificar -

ou a reconhecer como complexa -

a análise da situagão de

comunicagão. A tipologia proposta por Schneuwly, que Petitjean pôe em destaque,

atesta bem a mudanga de perspectiva que desloca as fungôes, da "linguagem" para a

comunicagão, ou para a pragmática da comunicagão: as três fungôes comunicativas que

são identificadas - informar, activar e clarificar/explicar -

correspondem a diferentes

macroactos de fala e supôem uma configuragão diferente da situagão de comunicagão e,

em particular, da relagão entre os interiocutores62.

2.1.2.3. Tipologias situacionais

As tipologias situacionais, como indica a prôpria designagão, utilizam como critério

tipolôgico o enquadramento social em que os discursos são produzidos. A retôrica

antiga, como Petitjean não deixa de assinalar, teve bem consciência da importância que

essa dimensão, hoje dita institucional, assume na produgão do discurso. Na actualidade,

impôe-se destacar a reflexão de Bakhtine -

que constitui de resto referência constante

na bibliografia linguística sobre o texto e o discurso, na segunda metade do século vinte.

Está aqui em causa, em particular, o reconhecimento de diferentes tipos de

"comunicagão social" -

cuja sistematizagão, sendo naturalmente discutível, não deixa de

constituir ainda hoje uma base de trabalho significativa:

Considérant la vie de la société, nous pouvons aisément dégager, outre le

rapport de communication artistique, les types de communication sociale

exposés ci-aprés: 1) les rapports de production (dans les usines, les

ateliers, les kolkhozes, etc); 2) les rapports d'affaires (dans les

administrations, les organismes publics, etc); les rapports quotidiens (les
rencontres et les conversations dans la rue, dans les cantines, chez soi); et
enfin 4) les rapports idéologiques stricto sensu dans la propagande, l'école,
la science, l'activité philosophique sous toutes ses formes

BAKHTINEinTODOROV 1981:1 14

Cf. SCHNEUWLY 1988. Note-se que o autor, excluindo explicitamente a actividade poética
admite uma quarta fungão que consistiria em divertir.
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A partir dos anos sessenta toma forma a chamada escola francesa de análise do

discurso - fundamentalmente interessada, como se sabe, nas determinagôes

ideolôgicas, e inconscientes, do discurso; å influência decisiva de Althusser viria

acrescentar-se, se não mesmo sobrepôr-se, a de Foucault -

privilegiando-se então a

articulagão entre o discurso e os constrangimentos socioinstitucionais da situagão em

que é produzido. Resumindo as diferengas essenciais que decorrem destas duas

influências, Maingueneau dá simultaneamente a entender que a problemática do

discurso é indissociável do reconhecimento dos géneros em que pode circular:

Alors que la démarche althussenenne était analytique, Foucault récusait la

quête d'un sens caché et défendait plutôt une conception du discours

comme dispositif enonciatif et institutionnel. Lâ oú la démarche analytique
désarticule le discours, il cherchait å articuler les diverses composantes
d'un discours appréhendé comme genre de discours associé â un

espace social de production et de circulation spécifique.
MAINGUENEAU 1996:10 (sublinhado meu)

De facto, é sobre os géneros do discurso que se centram as tipologias situacionais. É

essa a perspectiva que Adam tem vindo a defender. e é o ponto de vista assumido por

Charaudeau (que Peitjean tambem cita):

C'est dans le cadre de la composante situationnelle que devront être décrits

des genres discursifs tels que "publicitaire", "politique", "scolaire",

"scientifique", etc

CHARAUDEAU 1983:89

Postulada por Foucault, a nogão de formagão discursiva tornar-se-ia central para a

escola francesa de análise do discurso (depois de rapidamente recuperada por Pêcheux

e colaboradores para a perspectiva de Análise Automática do Discurso63). A nogão de

formagão discursiva pode mesmo tornar-se parte integrante da prôpria nogão de

discurso, como assume a equipa de Bronckart:

63 "Nous avancerons, en nous appuyant sur un grand nombre de remarques contenues dans ce

qu'on appelle "les classiques du marxisme" que les fonctions idéologiques ainsi définies

comportent nécessairement, comme une de leurs composantes, une ou plusieurs formations

discursives interreliées qui déterminent ce qui peut être et doit être dit (articulé sous la forme

d'une harangue, d'un sermon, d'un pamphlet, d'un exposé, d'un programme, etc) å partir d'une

position donnee dans une conjonction donnee." HAROCHE. HENRY, PÊCHEUX 1971, citado por
PETITJEAN 1989:116. n.43
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Le concept de discours renvoie enfin â une entité plus large, celle de la

formation discursive â l'æuvre dans le texte, entité qui n'est appréhendable
qu'en prenant en compte un ensemble de paramétres de nature sociale.

BRONCKART et al 1985:11

Já atrás se fez referência ao que estes autores designam como espago de interacgão

social - tendo então sido enumerados os parâmetros que tomam em consideragão

(espago social, enunciador, destinatário e objectivo)64. Vem agora a propôsito retomar a

nogão de espago social- entendida, recorde-se, como a zona de cooperagão em que se

desenvolve uma determinada actividade humana de que participa, por sua vez, a

actividade da linguagem. Uma vez explicitada esta formulagão geral, os autores apontam

um conjunto de onze valores possíveis para este parâmetro. A enumeragão, que se

reconhece limitada âs sociedades ocidentais contemporâneas, não se pretende

exaustiva, sugerindo por outro lado o interesse de se distinguirem espagos propriamente

institucionais, susceptíveis de caracterizagão sociologica independentemente dos

discursos que acolhem, e espagos que, pelo contrário, se definem exactamente pelas

práticas discursivas que neles se desenvolvem. Estão no último caso o espago de

tempos livres e o espago de contactos quotidianos, sendo mais longa a lista dos espagos

institucionais: instituigôes econômicas e comerciais, instituigão política, instituigão

literána (explicitamente parafraseada como "literatura"), instituigão académico-científica,

instituigôes de saúde, instituigôes de repressão (justiga e polícia), instituigão escolar,

instituigão familiar, instituigôes mediáticas. Uma tentativa de sistematizagão como esta é

certamente útil -

proporcionando o enquadramento socioinstitucional que delimita uma

prática discursiva.

64
Aspectos já atrás referidos (páginas 50- 51).
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2.1.3. Classifica^ôes heterogéneas e géneros

Como já atrás ficou dito, as classificagôes heterogéneas, que fazem intervir criténos

múltiplos e diferenciados, são associadas por Petitjean a géneros de textos:

Lorsque la base typologique est totalement hétérogéne et comprend des

critéres qui relêvent de foyers classificatoires aussi différents que l'intention

communicative, le mode énonciatif, la stratégie illocutoire, le contenu

thématique, les marques linguistiques de surtace, les indices para

textuels. ..il conviendrait de parler de genres de textes pour désigner ce

type de classification.

PETITJEAN 1989:117

Com o objectivo de ilustrar a heterogeneidade de criténos de que resulta a categorizagão

por géneros, Petitjean apresenta algumas das conclusôes do trabalho que ele prôprio

realizara sobre o género fait divers, que exibem o recurso a duas vertentes de análise

(discursiva e textual). As conclusôes referidas podem ver-se a seguir sintetizadas, sob

forma esquemática:

Fait divers

Enquanto discurso

Multiplicac^ão dos agentes enunciadores e dos planos de enunciacáo

Inten^ão informativa (contar uma histôna). eventualmente associada a uma

intengão argumentativa ou explicativa

Dependente de factores situacionais - nomeadamente a política redaccional

dojornal

Enquanto texto

Construgão sequencial heterogénea: sequência narrativa dominante. com

inser^ão de diálogo e descrĸjão, transversalmente atravessada por aspectos

argumentativos ou explicativos

Por mais pertinentes que sejam estas conclusôes, elas ficam-se por um aproveitamento

bastante pobre da prôpria nogão de género
-

que parece afinal reduzir-se å conjungão

de factores susceptíveis de uma análise parcial (o factor discursivo-situacional, por um

lado, e por outro, o factor textual. entendido como uma estrutura linguística alheada do

primeiro aspecto). Como adiante se verá, no entanto, o género pode ser encarado como

um dos aspectos determinantes da articulagão entre as determinagôes discursivas e a

organizagão textual.
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2.2. Tipologias: alguns casos particulares

Data já de 89 o artigo em que Petitjean elabora a síntese que acaba de ser apresentada.

Se outra não houvesse, seria essa razão suficiente para que se verificasse se trabalhos

posteriores trouxeram contributos significativos sobre a matéria em causa. Impunha-se

em qualquer caso a referência a Les textes. Types et protypes
- volume que Adam

publica em 92 e que, como logo revela o título, assume como central a questão dos tipos

de texto. Pareceu-me também oportuno referir a posigão de Brassart - autor que, tendo

trabalhado com Adam e partilhando a mesma concepgão de tipos de texto, tem vindo a

apresentar. em artigos diversos, uma perspectiva global bastante diferente. Um dos

aspectos que nela ressalta -

e em que converge também Bouchard, outro autor a ser

tomado em conta - é o facto de o discurso não ser entendido (pelo menos não ser

predominantemente entendido) em fungão das determinagôes sociais e institucionais: o

que surge em primeira mão é uma concepgão de discurso prôxima de Benveniste e da

teoria dos actos de fala, isto é, o discurso enquanto relagão com o outro, ou o discurso

que dá forma â relagão com o outro. Em vez de tipos socioinstitucionais encontraremos,

nas propostas de Brassart e Bouchard, sugestôes tipologicas relativas â relagão

discursiva -

enquanto relagão pragmaticamente definida -

importando naturalmente

tomar em consideragão as consequências que daí advém, na articulagão entre tipos de

texto e tipos de discurso.

2.2.1. Tipos de sequências textuais

Em Les textes. Types e prototypes, Jean-Michel Adam condensa, e por vezes reformula,

a investigagão que vinha desenvolvendo há vários anos. Comegando por pôr em

destaque a complexidade do objecto textual -

a desafiar uma abordagem linguística que

se propôe, precisamente, fazer -

o autor admite que a única forma de iludir a resistência
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daquela mesma complexidade a qualquer esforgo de tipologizagão passa pela adopgão

de um ponto de vista modular:

La réflexion que'expose le présent ouvrage est dommée par la volonté de

penser Imguistiquement la nature compositionnelle profondément

hétérogêne de toute production langagiêre. Cette hétérogénéité est

généralement â la base du rejet des démarches typologiques. La

complexité textuelle est observable et abordable d'un point de vue

typologique å la seule condition d'adopter un point de vue modulaire.

ADAM 1992:16

Um primeiro aspecto a reter, na explanagão deste ponto de vista modular, passa pela

identificagão de diferentes planos (cada um deles susceptível de uma estruturagão em

môdulos): o plano do discurso, entendido como objecto produzido em situagão, sujeito

portanto a determinagôes sociais e ideolôgicas específicas65; o plano dos enunciados, ou

textos. enquanto objectos empíricos, orais ou escritos, e o plano do texto, como objecto

abstracto. oposto a discurso (isto é, resultante do apagamento da dimensão discursiva) e

reduzido assim a uma estrutura - entendida pelo autor como estrutura sequencial. A

cada um destes planos estão associados, segundo Adam, diferentes modulos -

constituindo cada um deles uma base possível de tipologizagão. É o que o autor

pretende mostrar. através do esquema que se pode ver reproduzido, na página seguinte.

Nos môdulos [1] e [2] situa Adam, respectivamente, tipos de discurso (como o discurso

religioso, jornalístico e literário, por exemplo) e géneros de discurso (por exemplo, a

oragão, o sermão, a hagiografia e a parábola como géneros do discurso religioso):

En [1] je situe les typologies discursives-situationnelles de Bakhtine-

Volochinov et en [2] les typologies des genres (littéraires et/ou sociaux).

ADAM 1992:16

65 Para além dos nomes de Cathenne Fuchs e Denis Slakta, expressamente referidos a propôsito
da nogão de discurso, ela assume também a influência de Bakhtine e da escola francesa de

análise do discurso (esta sô indirectamente referida, como se verá).
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reproduzido de ADAM 1992:17

No primeiro caso, trata-se de discursos que correspondem a diferentes formagôes

discursivas, enquanto no segundo se integram os géneros (de discurso) que cada

formagão discursiva produz, ou permite, e que por essa razão são ditos "literários e/ou

sociais"66. Dada a opgão do autor, no sentido de não privilegiar a análise da dimensão

discursiva, a relagão entre estes dois môdulos não é tratada, e os dois permanecerão

alheios aos restantes môdulos considerados.

Surgem depois as tipologias baseadas nas fungôes da linguagem e nos actos de fala

(môdulo [3]), em questôes de ordem enunciativa (môdulo [4]), temática (môdulo [5]) e

sequencial (môdulo [6])67. As tipologias correspondentes a cada um destes quatro casos

tomarão em conta aspectos parcelares - sendo por isso pertinentes, na perspectiva de

66 As posigôes de Adam, no que diz respeito a tipos e géneros, serão retomadas å frente.
67

Note-se que, no esquema de Adam, um único môduio -

o da conectividade - não constitui
base de tipologizagão.
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Adam; pelo contrário, as tipologias centradas em [7]
-

que pretendam abarcar a

globalidade textual - e as tipologias associadas aos môdulos [1] e [2]
- consideradas

como as menos linguísticas
- são rejeitadas por Adam:

Les réflexions typologiques situées en [7] me paraissent beaucoup trop
ambitieuses et impertinentes en raison de l'hétérogénéité compositionnelie
dont il a été question plus haut. Situer une réflexion typologique en [1] ou en

[2] me semble tout aussi ambitieux et difficile â tenir du point de vue

linguistique que j'ai choisi d'adopter ici.

ADAM 1992:16

Apesar de ser referida a complementaridade entre diferentes môdulos (nomeadamente a

propôsito dos môdulos enunciativo e sequencial), o rendimento desta perspectiva

modular acaba afinal por ser de ordem meramente teôrica: uma vez exposta, são

abandonados os môdulos demasiado ambiciosos ou não suficientemente linguísticos, e

o autor assume a opgão de considerar apenas o môdulo da sequencialidade. Adam não

deixa no entanto de sublinhar que se trata de uma redugão metodolôgica
- reiterando

com alguma insistência a idéia de que a tipologia sequencial que propôe é uma

abordagem parcial de um objecto heterogéneo.

Adam propôe-se então trabalhar sobre a hipotese de existência de um pequeno número

de tipos sequenciais de base -

tipos monogeridos narrativo, descritivo, argumentativo e

explicativo, e tipo poligerido dialogal68). Em síntese, a perspectiva em causa pode ver-se

esquematicamente sintetizada, como propôe o prôprio autor:

Cf. ponto III. 1.4.
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TEXÍE

CONriGUnATION

PRAGMATIQUE

|A|

SUITE DE

PnOPOSITIONS

|B|

Visée

illoctiloire

(cohc-rcĩncol

|A1|

Repérnges
énoncinttfs

|A2|

Cohésion

sémantiquc

(moiuics)

|A3|

Connexité Séquentialilé

l»M |B?|

reproduzido de ADAM 1992:21

Os tipos sequenciais são entendidos por Adam no sentido de sequências prototípicas -

assumindo o autor nogôes como as de protátipo, categoria, tipicalidade, basicamente

disponibilizadas a partir das pesquisas desenvolvidas por E. Rosch e cujo rendimento,

em termos de aplicagão linguística, se tem feito sentir, a diferentes níveis de análise

linguística69. A perspectiva de Adam assenta portanto na teoria do protôtipo, sendo

explicitamente assumido o paralelismo entre as chamadas categorias naturais e as

categorias textuais consideradas pelo autor:

De la même fagon que le prototype de l'oiseau -

généralement plutôt proche
du moineau ou du canari -

permet de distuinguer une mésange, une

chouette, une cigogne et même une autruche et un pingouin d'autres

animaux. il semble exister un schéma prototypique de la séquence narrative

qui permet de distinguer cette derniére d'une séquence descriptive,
argumentative ou autre. C'esĩ le schéma ou image mentale du prototype-
objet abstrait, construit â partir de propriétés typiques de la catégone, qui
permet la reconnaissance ultérieure de tel ou tei exemple comme plus ou

moins prototypique.

ADAM 1992:30-31

Falar em sequências prototípicas significa pois, simultaneamente, reconhecer que os

enunciados efectivamente produzidos não são todos igualmente representativos da

categoria em questão (da sequência prototípica em questão), podendo ser vistos num

69Veja-se em pamcular, Sémantique et cognition. Catégories, prototypes, typiclité, dirigido por
Daniéle Dubois (DUBOIS 1991), e de G. Kleiber, La sémantique du prototype. Catégories et sens
lexical (KLEIBER 1990).
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"gradiente" de tipicalidade. Por outro lado, Adam assume também que se trata de uma

tipologia de sequências elementares (prototípicas)
- raramente coincidindo, por si sôs,

com os textos efectivamente produzidos, que ostentam um outro nível de complexidade,

no que diz respeito â combinagão de sequências, ou estrutura sequencial70. Sem

invalidar, naturalmente, o interesse de que se pode revestir a caracterizagão, que Adam

se propôe fazer, dos cinco esquemas sequenciais prototípicos, parece-me necessário ter

presente que o seu contributo tem fundamentalmente a ver com uma tipologia de

sequências textuais -

que sô para um pequeno número de casos, nitidamente

excepcionais, se poderá fazer equivaler a uma tipologia de textos. Se a multiplicidade de

aspectos em causa num objecto complexo -

como é o texto -

se revela difícil de abarcar,

também a redugão metodologicamente controlada transforma, em última anáiise, o

objecto a analisar.

2.2.2. Tipos de escrito, tipos de texto e tipos de discurso: uma

perspectiva complementar

A nogão de esquemas textuais prototípicos é partilhada também por Dominique Brassart

- em cujas palavras, de resto, Adam se apoia, ao apresentar aquela mesma nogão71.

Para além deste aspecto, há divergências entre os dois autores, que assumem posigôes

relativamente diferenciadas: enquanto Adam se restringe, como já se viu, â perspectiva

linguistica, o ponto de vista de Brassart, sendo linguístico, é também enformado por

70
Sobre estruturas sequenciais veja-se o ponto III. 2. 2. 2..

71
"Pour ce qui est du traitement cognitif des textes, de nombreuses recherches modélisent les

processus de compréhension et de production en se référant á des schémas textuels

prototypiques définis comme "des représentations, progressivement élaborées par les sujets au

cours de leur développement, des propriétés structurelles des textes canoniques que leur culture

reconnaît et que, souvent, leur langue nomme. (Brassart 1990:300)" cf. ADAM 1992:7. Por outro

lado, o prôprio Brassart, num artigo recente e a propôsito do protôtipo de sequência
argumentativa, faz questão de sublinhar que em ADAM 1992 se retoma a formalizagão mínima

que ele prôprio propusera. Cf. BRASSART 1996:77.
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contributos da área da ciência cognitiva e preocupagôes de ordem didáctica, que

determinam, nomeadamente, a necessidade de uma articulagão teôrico-prática. Essa

perspectiva, que se poderá dizer mais globalizante, fica patente na forma como o autor

encara
-

em artigos relativamente recentes72 - as possibilidades de descrigão e

tipologizagão de textos escritos. Afastando-se da dicotomia entre texto e discurso,

equiparada por Adam, comojá atrás se mostrou, a linguístico e não-linguistico, Brassart

fala de documentos linguísticos - tomados, deprende-se, na sua globalidade empírica
-

para os sujeitar então a critérios de análise ou tipologizagão considerados

complementares: o ponto de vista do escrito, o ponto de vista do texto e o ponto de vista

do discurso. Poder-se-á dizer que se trata de uma perspectiva modular (como a de

Adam). Veja-se, esquematicamente sintetizada, a perspectiva do autor:

Pontos de vista complementares na tipologiza^ão de um documento escrito

ponto de vista do ESCRITO ponto de vista do TEXTO ponto de vista do DISCURSO

Diz respeito ã aparência
material imediata do

Diz respeito á estrutura interna do

documento - havendo a considerar

Di/ respeito âs interĸjôes de

comunicacão:

documento. que permite
identificá-lo. mesmo sem uma

um pequeno número de estruturas

fixadas culturalmente (estruturas

redigir uma mensagem envolve

um determinado objectivo
verdadeira leitura. como sendo

uma carta. uma tira de BD, um

narrativa, descritiva, argumentativa
e explicativa).

comunicacional. tendo em conta o

futuro leitor. e implica a escolha

anigo de jornal
ou uma entrada de dicionário,

por exemplo.

do tipo de escnto e do tipo de

texto que permitem atingi-Io.

Na medida em que se pretende
reali/.ar um (macro)acto de

Trata-se. neste caso, de uma A estrutura interna do documento

discurso (como prometer, avisar,

assertar, dar uma ordem.

argumentar).
abordagem em funcão do

TIPO DE ESCRITO

define-em termos de

TIPO DE TEXTO

trata-se do

TIPODEDISCURSO

segundo BRASSART 1996:70-71

Um dos aspectos particulares da proposta de Brassart tem a ver com o reconhecimento

e a relevância dada âs diferentes disposigôes tipográficas -

organizadas em "geografias"

72
Cf. BRASSART1996, 1998.
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que correspondem, na sua perspectiva, a diferentes tipos de escrito73. Esta dimensão -

que o autor considera acessível antes dos 6 anos - contribui para o desenvolvimento da

competência textual -

ou, para utilizar os prôprios termos de Brassart, da competência de

comunicagão escrita; trata-se no entanto de uma contribuigão marginal, que não

assegura, por si sô, o domínio (em termos de leitura ou de escrita) do documento em

causa. Um aspecto que pode corroborar a acessibiiidade desta nogão tem a ver com a

sua relativa operacionalidade, na medida em que a identificagão de tipos de escrito se

reduz, por definigão, aos escritos que apresentam uma aparência material visivelmente

diferenciada -

ou, por outras palavras. aos casos apontados por Brassart, a que se

poderá acrescentar o poema (ou poema em verso).

Como logo de início ficou assinalado. a nogão de tipo de texto que subscreve Brassart é

fundamentalmente idêntica âquela que assume Adam -

justificando-se a exclusão do

tipo dialogal pelo facto de aquele autor tratar exclusivamente de documentos escritos.

Vaie a pena, em qualquer caso, sublinhar dois aspectos; por um lado, a relagão

estabelecida por Brassart entre tipo de texto e ocorrência - de que resulta o carácter

abstracto do primeiro, por oposigão â(s) segunda(s); por outro, a identificagão do tipo de

texto em termos de superestrutura, a entender como uma estrutura prototípica (ou

esquema textual prototipico) interiorizada pelo sujeito. Vejam-se as palavras do prôprio

autor:

En tant que suite cohérente de phrases, le document peut être considéré

comme une réalisation token d'un type de texte (narratif, descnptif, explicatif
en pourquoi, argumentatif), caracténsable en tant qu'objet linguistique par

une superstructure typologique mentalement intériorisée par le sujet sous la

forme d'un schéma textuel prototypique.

BRASSART 1998:140, n.1

73 "En tant qu'objet matériel visible, les traces graphiques du "document" sont typographiquement
disposées selon certaines géographies propres â des types ô'écrits (lettre, article de presse,
article de dictionnaire...)." BRASSART 1998:140, n.1
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Posteriormente, neste mesmo artigo, Brassart refere os tipos textuais em termos de tipos

sequenciais
-

expressão que parece bastante mais exacta do que a primeira74. É de

lamentar, entretanto, que não aborde a ocorrência de diferentes tipos sequenciais
-

que

ocorre certamente na maioria dos documentos escritos.

Finalmente, a nogão de discurso que Brassart toma em consideragão pode considerar-se

prôxima da definigão dada por Benveniste75, sendo também obviamente marcada pela

teoria dos actos de fala de Austin e Searle -

em particular, na sua aplicagão ao texto,

enquanto nível de análise linguistica. Fica assim em evidência uma dimensão discursiva

que se poderá dizer predominantemente relacional -

no sentido de uma interacgão que é

necessariamente social, embora não se reduza â determinagão socioinstitucional

valorizada pela escola francesa de análise do discurso. Como assinala o prôprio autor, a

dificuldade em estabelecer uma tal tipologia prende-se com a quase impossibilidade de

repertoriar as situagôes de interacgão social (mais diversificadas e mais subtis do que as

situagôes institucionalizadas):

La liste des types de discours possible n'est pas aujourd'hui clairement
établie et peut-être ne peut-elle l'être tant l'identification des intentions de

communication paraît dépendante des contextes spécifiques d'interaction

sociale.

BRASSART 1996:71

Sujeitando-se, apesar deste comentário, â necessidade de concretizar, Brassart refere

as possibilidades que já atrás foram apontadas no quadro-síntese. Este esbogo de

tipologia resulta no entanto bastante pobre: em primeiro lugar, não parece capaz de

diferenciar efectivamente a grande massa dos discursos assertivos (em que o macroacto

Brassart atribui a expressão a uma revisão terminolôgica de Adam: "Le type textuel (ou
séquentiel, si l'on préfêre la terminologie revue de J.-M. Adam) (...)" Cf. BRASSART 1998:141.
Não parece no entanto que este último autor a use preferencialmente.
75 Em particular quando opôe os dois planos de enunciagão designados como histária e discurso:
"II faut entendre discours dans sa plus large extension: toute énonciation supposant un locuteur et
un auditeur, et chez le premier l'intention d'influencer l'autre en quelque maniére

"

Cf
BENVENISTE 1966:241-242
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corresponde a uma assergão); por outro lado, as diferenciagôes estabelecidas
- como os

macroactos dar uma ordem, prometer ou avisar - não parecem operacionais para outros

casos que não sejam discursos breves, de uso quotidiano76. Para além destas reservas.

a perspectiva, que se poderá dizer pragmática, determina a articulagão entre os pontos

de vista considerados - isto é, a relagão entre o macroacto de discurso visado e a

escolha do tipo de escrito e do tipo de texto. Este parece ser um dos aspectos

interessantes associados â perspectiva de Brassart -

que será â frente retomado e

concretizado, a propôsito do que o autor designa como géneros epistémicos. Outro

ponto fundamental diz respeito â articulagão entre tipo de texto e tipo de discurso -

que é

especificamente abordada a propôsito da dimensão argumentativa, associada quer ao

texto argumentativo quer ao discurso argumentativo. A coincidência entre os dois, que

pode evidentemente acontecer, não constitui o único quadro possível, como Brassart faz

questão de sublinhar: admitindo que um texto narrativo corresponda a uma intengão

argumentativa, o autor considera que se trata, nesse caso, de um acto indirecto; pelo

contráno, no caso de diálogos ou debates relatados, o texto argumentativo não

corresponde a uma intengão argumentativa (sendo então o redactor e o leitor meras

testemunhas, em vez de participantes implicados, do discurso argumentativo)77.

2.2.3. Tipos de discurso e critérios que os identificam

Fazendo explicitamente intervir a finalidade pragmática como um dos critérios de

tipologizagão dos discursos, Robert Bouchard distingue três possibilidades que parecem

susceptíveis de dar conta de produgôes linguísticas mais elaboradas e complexas do

que aquelas a que se referiria Brassart quando, no artigo anteriormente tratado,

apontava assertar, prometer, avisarou dar uma ordem como exemplos de macroactos

76
Poder-se-á provavelmente relacionar estes tipos de discurso com os "géneros primeiros" de

que íala Bakhtine
-

a serem referidos no ponto II.3.1.
77
Cf.BRASSART 1996:72
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de discurso. Antes de nos debrugarmos sobre esse aspecto convirá apresentar, em

termos mais gerais, o ponto de vista do autor. Um primeiro aspecto a ter em conta

prende-se com o facto de os objectos em análise serem discursos -

integrados num

quadro semiolôgico globalizante78, cujos pressupostos o autor sintetiza, no final do artigo

significativamente intitulado "Repêres pour un classement sémiologique des événements

communicatifs":

II vise ã rendre compte du fait que les regularités sinon linguistiques du

moins discursives, dépendent de phénoménes sémiologiques plus larges.
Le discours. oral mais aussi écrit, quelle que soit sa forme et sa longueur
n'est analysable que dans l'interaction â laquelle il participe, c'est-â-dire au
sein d'au moins un événement langagier de production/interprétation qui lui-
même s'inscrit dans au moins un événement matériel et social.

BOUCHARD 1991:57-58

Assim sendo, e parecendo não haver diferengas significativas na perspectiva do autor,

compreende-se que a proposta de tipologizagão que surge, num artigo de 96,

corresponda plenamente ao tipo de classificagão intermédia apontado em PETIJEAN

1989 - isto é. aquela que recorre a mais do que um critério de tipologizagão, sendo no

entanto esses critérios unificados pela convergência em torno da dimensão situacional

dos discursos. Com efeito, Bouchard apresenta três criténos susceptíveis de distinguirem

entre si os tipos de discurso - sendo de realgar que a combinagão diferenciada desses

critérios permite identificar nove possibilidades (a corresponderem a discursos integrais

ou partes de discurso). Reproduz-se na página seguinte, sob forma esquemática, a

proposta do autor.

'8Tributária de Hymes (a quem atribui o termo 'événement'), de M.A.K. Halliday (de quem
explicitamente recupera as nogôes de campo, tenor e modo), de Grize (pelo menos citado em

bibliografia).
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Critérios para a identificacão de tipos de discurso

semântico-referencial enunciativo pragmático

(natureza do referente) (tipo de repérage enunciativo) (finalidade pragmática)

TIPO NARRATIVO INTERVENCÔES: agir sobre o comportamento do

interlocutor -

classe de referentes: fone enraízamento na situacão TIPO INJUNTIVO

acontecimentos que se situam (manifestagôes exofôncas ímplícitas)
no tempo e papel de copilotagem du discurso

desempenhado pelo(s)
ínterlocutor(es)

TIPO DESCRITIVO DISCURSO ESCRITO permitir ao interlocutor construir

uma representacão cognmva de

classe de referentes: entidades (no sentido de Bcnveniste): um fenômeno do qual não tinha

que se situam no espa^o enraizamento situacional explícito. nenhuma ideia prévia
-

desta vez. e modo de producão TIPO EXPLICATIVO

monologal e monolôgico

TIPO EXPOSITIVO REALIZACÔES. transformar uma representagão

ORAISOUESCRITAS, cognitiva preexistente no

classe de referentes: nocôes ínterlocutor, suposta diferente ou

abstractas organizadas "autonomizadas" em relacão ã oposta ã que o enunciador

"logicamente" situa^ão de enunciacão. considera justa
-

por diferentes razôes TIPO ARGUMENTATIVO

práticas e ideolôgicas;

exemplos: narrativa histônca ou

literária. o discurso pedagôgico-
científico. os textos de autoridade

segundo BOUCHARD 1996:90-91

Está ausente deste quadro a problemática do texto. O facto ficar-se-á a dever, em

primeiro lugar, ao privilégio que o autor dá â dimensão comunicativa. Parece-me também

pertinente, no entanto, admitir que a organizagão textual releve dos géneros
-

entendidos por Bouchard como misturas de tipos, estabilizadas em contextos

institucionais (como a escola e a literatura) e num determinado período de tempo. Esta

questão será abordada â frente -

pelo que, de momento, interessará sobretudo

esclarecer alguns aspectos relativos â diferenciagão pragmática dos discursos. Assim,

sublinhe-se que os tipos injuntivo e explicativo constituem pôlos opostos: enquanto a

finalidade do primeiro consiste em actuar sobre o comportamento do interlocutor,

osegundo limita-se por assim dizer a fornecer o quadro que Ihe permitirá construir uma

nova representagão cognitiva. Veja-se a definigão proposta pelo prôprio autor:
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On définira ainsi le type explicatif comme un simple "dépliage", devant

l'interlocuteur, du contenu d'une notion dont ce dernier ne possédait que le

nom.

BOUCHARD 1996:91

O tipo argumentativo, por sua vez, é apresentado como intermédio entre os discursos

injuntivo e explicativo: trata-se nesse caso de convencer o interlocutor, fazendo-o aderir

a uma representagão cognitiva diferente da que possuía. A diferenga estabelecida entre

os discursos explicativo e argumentativo parece bastante oportuna
-

e será

provavelmente de grande utilidade. na análise do corpus constituído.
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3. A problemática dos géneros

A panorâmica até agora esbogada deixa em evidência como, associada a diferentes

escolhas tipolágicas, encontramos também diferentes objectos a serem tipologizados:

podem ser discursos, ora entendidos como práticas associadas a formagôes discursivas,

ora equivalentes a macroactos de discurso; e podem ser textos, nuns casos entendidos

como objectos abstractos, noutros como realidades semiôticas complexas. Veja-se,

esquematicamente representada, a síntese do que ficou dito:

Texto como objecto abstracto

î

Classificaeôes homogéneas
Tipos de texto

Classificacôes mtermédias
Tipos de discurso

Classif1ca9c.es heterogéneas Géneros de texto

Texto como realidade semiôtica

complexa e pluridimensional

Regularidades discursivas

associadas a diferentes

formacôes discursivas

Macroactos de discurso

Poder-se-á sublinhar, a este propbsito, o prego que exige qualquer redugão

metodolôgica, por necessária e útil que seja79; como sugere Brassart, o que fica em

causa é, em última análise, a opgão entre conhecimento em extensão ou conhecimento

em compreensão:

Dans tout entreprise de catégorisation, le niveau d'abstraction retenu par

rapport aux objets empiriques devrait être théorisé et évalué: il n'y a sans
doute pas de connaissance sans réduction et ce qu'on gagne en

'compréhension', on le perd en 'extension'.

BRASSART 1996:85, n.4

79 Serão apresentados, em II.4., alguns argumentos contra a ideia dominante de que não pode
haver conhecimento científico sem redugão metodolégica.

71



Por outro lado, constata-se também alguma confusão a propôsito da nogão de género: a

acrescentar â prôpria flutuagão entre géneros do discurso e géneros de texto, o termo

ora designa uma nogão oposta ã nogão de tipo (tipos de discurso e tipos de texto versus

géneros de texto), ora designa uma nogão subordinada â nogão de tipo (na articulagão

entre tipos de discurso e géneros de discurso). Em termos esquemáticos:

Tipos

de texto

de discurso

V

Géncros de texto <r

discursos associados

a forma^ôes
discursivas

Macroactos de

discurso

géneros do diseurso

(modalidades cm que

circula um tipo de a

discurso

No intuito de esclarecer, tanto quanto possível, as questôres levantadas, será útil uma

abordagem específica da problemática dos géneros
- através da qual ficará em

destaque o interesse de que a nogão se tem vindo a revestir, na perspectiva de

diferentes autores.

3.1. Dos géneros retôricos e literários aos géneros do discurso

A problemática dos géneros pode entroncar em duas linhas de orientagão diferentes,

ambas oriundas da Antiguidade e ambas devedoras de Aristôteles. Temos por um lado,

na Retônca, a caracterizagão dos géneros retôricos, ou géneros oratôrios, que

correspondiam âs três situagôes em que se impunha o recurso â arte retôrica. Eles são

fundamentalmente identificados em fungão do papel que cabe ao ouvinte: espectador, no

género epidíctico, juíz no género judicial e deliberante no género deliberativo80. De

80 Nos termos de Aristôteles, o ouvinte é juíz nos géneros judicial e deliberativo -

pronunciando-
se sobre acontecimentos passados, no primeiro caso, ou futuros, no segundo. Para uma

apresentagão mais completa dos três géneros retôricos, veja-se nomeadamente BARTHES 1970

PLETT 1981, ROUSSIN 1995, GARDES-TAMINE 1996.
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acordo com a especificidade do ouvinte, organizam-se as outras características que

diferenciam os três géneros, podendo o conjunto esquematizar-se como se segue:

GKNEROS RETORICOS

deliberativo Judicial epidíctico

0 ouvinte -

por exemplo. o

membro da assembleia -

deve pronunciar-se sobre

algo a acontecer no futuro

0 ouvinte -

o juíz - deve

pronunciar-se sobre actos já
reahzados no passado

0 ouvinte - um espectador
- tem

apenas que apreciar o talento do

orador, no presente

0 orador

aconselha/desaconselha.

tendo como objectivo

o útil e o prejudicial

0 orador acusa/defende,

tendo como objectivo
o justo e o injusto

0 orador louva/acusa,

tendo como objectivo
o belo e o feio

Cf. BARTHES 1970:210. PLETT 1981:143-144: ROUSSIN 1995:142-143: GARDES-TAMINE 1996:63

Por outro lado, há a longa tradigão dos géneros literários, profundamente marcada por

Platão e pela Poética de Aristôteles -

numa histôria de interpretagôes e reinterpretagôes

de que Genette deu conta em Introduction â l'architexte8^ . Em termos gerais, pode dizer-

se que os géneros literários nunca deixaram de estar no centro da reflexão e crítica

literárias - mesmo quando, no termo do período áureo, do renascimento ao

neoclassicismo, se tomaram objecto de contestagão e recusa por parte da estética

romântica, ou ainda mais recentemente, quando a pertinência da categorizagão foi

explicitamente posta em causa. nomeadamente por autores como Blanchot e Barthes82.

Tendências como estas parecem hoje de novo relativizadas - em particular pelo

reequacionar da questão em termos discursivos. É o que parece mostrar o ponto de vista

de J.-M. Schaeffer, que assina o artigo "Genres littéraires", na recente reedigão do

Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage 83:

81 Cf. GENETTE1979.

82 O ponto de vista destes autores já em 1972 era assinalado por Todorov, no artigo intitulado

"Genres littéraires", integrado no Dictionnaire Encyclopédique des sciences du langage (Cf.
DUCROT e TODOROV 1972).
83

Cf . DUCROT, O. e J.-M. SCHAEFFER 1 995.
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Qu'on accepte ou non l'idéal subversif (qui est aussi un idéal générique) au
nom duquel la notion de genre a été remise en question, il demeure qu'au
niveau descnptif, la thése de l'agénéricité du texte littéraire moderne n'est

guére plausible, s'il est vrai qu'un message verbal ne peut se constituer que
dans le cadre de certaines conventions pragmatiques fondamentales qui

regissent les échanges discursifs et qui s'imposent â lui autant que les

conventions du code linguistique.

SCHAEFFER 1995:521

Ao contrário dos géneros literários, os géneros retôricos deixaram-se praticamente

silenciar. A ausência de articulagão entre uns e outros ficará a dever-se, como assmala

K.Varga, ao facto de os géneros retôricos, ao contrário dos literários, estarem

associados a situagôes sociais claramente identificadas, em que quem fala sabe

exactamente a quem se dirige e em que circunstâncias84. No entanto, essa mesma

característica poderá ser apontada para sublinhar, na concepgão dos géneros retôricos.

a dimensâo que podemos hoje dizer discursiva ou pragmática - conferindo-lhe uma

actualidade que se sobrepôe ao facto de os três géneros identificados por Aristoteles

terem naturalmente perdido operacionalidade â medida que se diversificavam as

situagôes susceptíveis de exigirem o exercício da arte retôrica (que nessa mesma

medida se tornava obsoleta e desintegrada). É de resto essa articulagão entre a

produgão verbal e a situagão em que ela se insere que determina a concepgão, mais lata

e de ordem predominantemente linguística, de géneros do discurso -

que tendeu a

impor-se, englobando o caso particular dos géneros literános.

Quando em 1972 publica, com Ducrot, o Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du

Langage, Todorov articula já a questão dos géneros com a problemática mais geral dos

discursos; devido aos poucos dados que o autor considerava disponíveis, nesse campo,

8 "

Ce qui caractérise les formes rhétoriques, c'est qu'elles sont toujours solidement rattachées â
une situation sociale bien déterminée: le destinateur sait å qui il s'adresse, et dans quelles
circonstances. S'il n'est pas facile d'établir des analogies entre les formes littéraires et les formes

rhétonques, c'est que le statut social de celles-lå est beaucoup moins net: (...). Les genres
littéraires ont, comme tout texte, un statut rhétonque: on peut estimer en effet que tout texte

comporte un message, que tout texte est par conséquent persuasif. Mais leur rapport avec des

situations sociales bien déterminées est beaucoup moins marquée." Cf. VARGA 1981:218-219
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será ainda afinal de géneros literários que se ocupará o artigo em causa (precisamente

intitulado "Genres littéraires"):

On considêre aujourd'hui que ce probléme [le problême des genres] reléve,
de maniêre générale, de la typologie structurale des discours, dont le

discours littéraire n'est qu'un cas particulier. Comme cependant cette

typologie est - dans sa généralité - relativement peu élaborée, il est

préférable d'en aborder I "etude par le biais des genres littéraires.

TODOROV 1972:193

Retomando a problemática que, nesta passagem, se limita a apontar, Todorov trabalha

questôes suscitadas pela nogão, que então se oferecia como largamente promissora, de

discurso -

quer na versão filosôfica de Althusser e Foulcault, que determinaria a escola

francesa de análise do discurso, quer através dos trabalhos de Benveniste e Harris que,

por vias diferentes, convergiam num alargamento do objecto de análise linguística. Veja-

se como Todorov, assumindo o binômio língua/discurso, pôe em foco as codificagôes

associadas ao último:

N'importe quelle propnéte verbale. facultative au niveau de la langue, peut
être rendue obligatoire dans le discours; le choix opere par une societe

parmi toutes les codificatios possibles du discours détermine ce qu'on

appellera son systême de genres.

TODOROV 1978:23

Admitindo a existência de discursos diversificados e reconhecendo uma fungão social

normativa, associada â produgão dos discursos, Todorov contribui de forma significativa

para reequacionar os géneros como géneros do discurso:

Dans une société, on institutionnalise la recurrence de certames propriétés
discursives, et les textes individuels sont produits et pergus par rapport ã la

norme que constitue cette codification. Un genre, littéraire ou non, n'est rien

d'autre que cette codification de propriétés discursives.

TODOROV 1978:49

Outra referência que se pode hoje considerar fundamental, a propôsito de géneros do

discurso, é Bakhtine - em particular em "Les genres du discours", texto do início da

75



década de cinquenta que integra o volume Esthétique de La création verbale85, onde o

autor expôe uma abordagem linguística da matéria em causa.

Partindo da constatagão do uso constante da linguagem nas diferentes esferas de

actividade humana, Bakhtine considera que os enunciados produzidos em cada uma

dessas mesmas esferas reflectem a especificidade da actividade em causa,

apresentando por isso aspectos idênticos no que diz respeito ao conteúdo temático, ao

estilo e sobretudo å construgão composicional. É a regularidade destes três aspectos,

em produgôes verbais (orais ou escritas) ligadas a uma determinada esfera de

actividade, que definem o que Bakhtine chama géneros do discurso:

Ces trois éléments (contenu thématique, style et construction

compositionnelle) fusionnent indissolublement dans le tout que constitue

l'énoncé, et chacun d'eux est marqué par la spécificité d'une sphére

d'échange. Tout énoncé pris isolément est, bien entendu, individuel, mais

chaque sphere d'utilisation de la iangue élabore ses types relativement

stables d'énoncés. et c'est ce que nous appelons les genres du discours.

BAKHTINE 1979:265

Bakhtine refere como exemplos a réplica breve do diálogo quotidiano, a narrativa

familiar, a ordem militar estandardizada, o repertôrio de documentos oficiais, o discurso

dos publicitários - sendo este último termo, curiosamente, tomado em sentido lato, de

forma a abarcar a vida social e política; são ainda explicitamente associados aos

géneros do discurso as produgôes literárias (sublinhando aliás Bakhtine o facto de serem

os géneros literários os mais estudados) e as produgôes científicas -

ou, mais

exactamente, "as formas variadas da exposigão científica"86. Ficam assim sugeridas

áreas de utilizagão da linguagem, que variam entre as situagôes menos formais (como

as do quotidiano) e os contextos sociais e institucionais a que, de alguma forma, se

ligam práticas socioprofissionais (instituigão militar, publicidade, actividade política,

85
Publicado postumamente em 1979, em Moscovo, data de 1984 a edigão francesa de

Esthétique de la création verbale, da responsabilidade da Gallimard. Vale a pena lembrar o papel
de Todorov -

que prefacia o volume referido - na tradugão da obra de Bakhtine e na divulgagão
do seu pensamento.
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literária e científica) - onde se podem ver prefigurados os "espagos sociais" definidos e

enumerados por Bronckart e colaboradores87.

O práprio Bakhtine não deixa de assinalar a dificuldade de descrigão associada å grande

heterogeneidade dos géneros do discurso. Estabelece então uma distingão susceptível

de organizar. ainda que parcialmente, essa mesma heterogeneidade: são considerados,

por um lado, os géneros de discurso pnmeiros (ou simples), associados a trocas verbais

espontâneas; e por outro, os géneros do discurso segundos (complexos), como o

romance, o teatro, o discurso científico ou ideolôgico. Associados a circunstâncias

culturais mais complexas, de natureza artística, científica ou sociopolítica, e privilegiando

normalmente a modalidade do escrito, os géneros de discurso segundos constituem-se

por absorgão e reorganizagão dos géneros primeiros.

A par desta distingão
-

cuja utilidade será å frente comentada - vale a pena evidenciar

outros aspectos da concepgão de Bakhtine, que parecem particularmente interessantes.

Um deies tem a ver com facto de o autor postular uma relagão indissociável entre género

e estilo -

o que o leva a distinguir estilos individuais e estilos de língua. Os primeiros

traduziriam a individualidade do sujeito que fala ou que escreve
- havendo então a

distinguir géneros permissivos ao estilo individual (de que os géneros literários seriam o

melhor exemplo) e géneros que, exigindo uma forma altamente estandardizada, o

rejeitam em absoluto (como os documentos oficiais e militares). Apesar dessa distingão,

Bakhtine acaba por definir o estilo individual como um epifenômeno, meramente

complementar, que nåo participa propriamente dos objectivos do enunciado -

constituindo naturalmente excepgôes a esta constatagão os géneros ditos artísticos ou

literários. Será então o que Bakhtine chama estilo de lingua (ou estilo de fungão) que

86 Cf. BAKHTINE 1984:266

87 Cf BRONCKART et al. 1985 e aqui mesmo, pp. 56-57
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surge como inerente ao género, justificando-se este, por sua vez, em termos de

adequagão â esfera de comunicagão em causa:

En fait, le style de langue ou de fonction n'est rien d'autre que le style d'un

genre propre â une sphêre donnée de l'activité et de la communication

humaine. Chaque sphére connaît ses genres, appropriés â sa spécificité,
auxquels correspondent des styles déterminés.

BAKHTINE 1984:269

Explicitando, na sequência desta passagem, a dupla articulagão do géneros com a

fungão que assume o discurso e com as condigôes específicas de cada esfera de

comunicagão, Bakhtine reitera também a ideia de que cada género se caracteriza por

uma relativa estabilidade, a verificar-se nos planos temático, composicional e estilístico.

Embora â primeira vista estes três aspectos paregam em pé de igualdade, o plano

estilístico assume afinal uma posigão de destaque, determinando os outros dois (ou

sendo por eles determinado):

Une fonction donnée (scientifique, technique, idéologique, officielle,

quotidienne) et des conditions données, spécifiques pour chacune des

sphêres de l'échange verbal, engendrent un genre donné, autrement dit, un

type d'énoncé donné, relativemenî stable du point de vue thématique,
compositionnel et stylistique. Le style est indissociablement lie å des

unités thématiques déterminées et, ce qui est particuliêrement
important, å des unités compositionnelles: type de structuration et de fini

d'un tout, type de rapport entre le locuteur et les autres partenaires de

l'échange verbal (rapport â l'auditeur, ou au lecteur, â l'interlocuteur, au
discours d'autrui, etc). Le style entre au titre d'élément dans l'unité de

genre d'un énoncé.

BAKHTINE 1984:269 (sublinhado meu)

Vale ainda a pena sublinhar que, embora o estilo aparega articulado a unidades

temáticas e composicionais, o autor nada dz sobre as primeiras - remetendo os

exemplos que aponta para as segundas e para o que se poderá tavez designar como

unidades discursivas, no sentido de ocorrências que instituem / marcam uma

determinada relagão discursiva (que, na perspectiva de Bakhtine, deverá ser tomada

como uma questão de estilo).
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Uma das circunstâncias em que se revela, de forma particular, a indissociabilidade entre

estilo (de língua) e género (do discurso) é, segundo o prôprio Bakhtine, o processo de

mudanga dos géneros, precisamente marcado pela impossibilidade de uma mera

importagão de um estilo, do género a que pertence para outro:

Lâ oû il y a style il y a genre. Quand on fait passer le style d'un genre å un

autre on ne se borne pas â modifier la résonance de ce style â la faveur de

son insertion dans un genre qui ne lui est pas propre, on fait éclater et on

renouvelle le genre donné.

BAKHTINE 1984: 271

Por outro lado -

e será provavelmente um aspecto fundamental da reflexão de Bakhtine

-

a tomada da palavra, tanto oralmente como por escrito, é tida como indissociável da

formatagão por um determinado género. Assim, no entender do autor, os falantes

adquirem e dominam os géneros que usam, ainda que não tenham qualquer elaboragão

teôrica da sua existência:

Pour parler nous nous servons toujours des genres du discours, autrement

dit, tous nos énoncés disposent d'une forme type et relativement stable, de

structuration d'un tout. Nous possédons un riche répertoire des genres du

discours oraux (et écrits). Dans la pratique, nous en usons avec assurance

et adresse, mais nous pouvons en ignorer totalement l'existence théonque.
Comme Jourdain chez Moliére, qui parlait en prose sans le soupgonner,

nous parlons en genres
- variés -

sans en soupgonner l'existence.

BAKHTINE 1984:284

Podemos hoje perguntar-nos se o repertorio de géneros, em particular dos géneros

escritos, será efectivamente tão rico como o avaliava Bakhtine, no seu tempo. A questão

prende-se, como é evidente, com as condigôes de aquisigão e conhecimento

(implícito) dos géneros -

ou, por outras palavras, com a problemátiva da competência

textual.
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3.2. Tipos e géneros - uma questão de varia^ão?

Uma das razôes para abordar mais de perto a questão dos géneros foi suscitada, em

particular, pelas ambiguidades que se observaram no uso do termo88 -prendendo-se

uma delas com a oposigão entre tipos de texto e géneros de texto. Deixando neste

momento de lado as diferentes concepgôes de texto que, como atrás se viu, estarão

subjacentes a cada uma das expressôes, tentar-se-á destringar as opgôes associadas

ao uso dos termos tipo ou género.

A questão foi repetidamente abordada por Todorov
-

cujas posigôes importa por isso

lembrar. Em Introduction ã la littérature fantastique89, o autor distingue géneros histôncos

e géneros teôricos -

que virão a corresponder, numa etapa posterior, a géneros e tipos.

Com efeito. numa segunda etapa a ter em atengão
-

o artigo dedicado aos géneros

literários que data de 72, já atrás referido - o autor associa os géneros a uma

abordagem indutiva (que os verificaria através da análise de um determinado período

histôrico), enquanto os tipos resultariam de uma abordagem dedutiva (que os postularia

a partir da prôpria teoria do discurso literário). A oposigão entre género, como categoria

historicamente determinada, e tipo, como invariante metahistôrica90, é no entanto

relativizada pelo prôprio autor, um pouco å frente:

L'opposition du type et du genre peut être trés éclairante; mais ne faut pas
la considérer comme absolue. II n'ya pas de l'un á l'autre rupture entre

systéme et histoire, mais plutôt différents degrés d'inscnption dans le

temps. Cette inscription est plus faible dans le cas du type; mais comme on

vient de le voir, celui-ci n'est pas non plus atemporel.
TODOROV in DUCROT &TODOROV 1972:196

88
Vale a pena assinalar que o problema é também colocado por Aguiar e Silva que, justificando

por razôes de ordem expositiva e didáctica o recurso ao termo, o reconhece equívocco: "Com
efeito, o termo "género" ora se refere a categorias acrônicas e universais -

a lírica, a narrativa,
etc. -,ora se refere a categorias histôricas e socioculturais -

o romance, o romance historico, a
ode. a ode pindánca, o soneto, etc.

"

Cf. AGUIAR e SILVA 19835:385
89

Cf. TODOROV1970
90

A este mesmo propôsito, Aguiar e Silva refere também Låmrnert, a quem se deverá uma

distmgão equivalente å proposta porTodorov. Cf. AGUIAR e SILVA 19835:388.
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Em Les genres du discours, que data de 1978, Todorov deixará mesmo de reconhecer

como útil a nogão isolada de tipo, ou género teôrico -

uma vez que os géneros histáricos

são teôricos mas o contrário não é necessariamente verdadeiro. Esta explicagão, dada

em nota de rodapé91, é suscitada pela restrigão do âmbito do termo (e da problemática)

aos géneros historicamente atestados:

Je pense qu'on resterait en accord avec l'usage courant du mot et qu'en
même temps on disposerait d'une notion commode et opérante si l'on

convenait d'appeler genres les seules classes de textes qui ont été pergues
comme telles au cours de l'histoire.

TODOROV 1978:48-49

Para além das posigôes datadas, a reflexão de Todorov constitui um marco de referência

nesta matéria -

e a distingão entre categorias historicamente determinadas e categorias

(predominantemente) invariantes poderá guardar alguma capacidade descritiva. Com

efeito, o mesmo tipo de distingão é retomado por Robert Bouchard -

que a redefine

fazendo intervir o papel estabilizador, ou mesmo normativo. das instituigôes. Os tipos

constituem assim, para este autor, categorias gerais e estáveis, enquanto os géneros -

atestados nos textos efectivamente produzidos -

correspondem a combinagôes de tipos,

temporariamente estabilizadas no mterior de instituigôes como a escola ou a literatura:

Les genres, attestés dans les documents verbaux que nous

entendons/lisons tous les jours sont des mélanges (momentanément)
stabilisés de types. Ces mélanges ont été provisoirement fixés par une

institution donnée (presse, école, littérature...) á une période donnée de son

développement. Les types par contre auraient une existence plus générale,
mdépendante des institutions et stable dans la durée.

BOUCHARD 1996:90

Vale a pena sublinhar que são os tipos, assim definidos, que Bouchard pretende

distinguir através dos três critérios já apontados (critério semântico-referencial, critério

Cf. TODOROV 1978:49, n.1
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enunciativo e critério pragmático)92. Note-se no entanto que os prôprios tipos são

entendidos como categorias mistas - combinando portanto de forma diferenciada as

possibilidades que aqueles três critérios determinam:

Les trois critêres, qui se combinent lors de toute énonciation, donnent
naissance â neuf types "mixtes" qui peuvent caractériser tout ou une partie
d'un discours.

BOUCHARD 1996:90

A distingão entre tipos e géneros parece assim largamente determinada, em última

análise, por um critério empírico: os segundos, como assegura a determinagão histôrica

e institucional que os caracteriza, corresponderão necessariamente a objectos

efectivamente produzidos -

a que Bouchard chama "documentos verbais", evitando

assim a polémica distingão entre discurso e texto.

De uma forma mais geral, e ainda que a nogão de tipo de discurso permanega menos

evidente, poderá considerar-se praticamente estabilizada a nogão de género como

'modalidade' de comunicagão historica e socioinstitucionalmente definida -

e como tal

necessariamente associada a produgôes atestadas. Para isso aponta, por exemplo, a

posigão assumida por Maingueneau, em Les termes clés de l'analyse du discours:

Certains emploient indifféremment genre de discours et type de discours.

Mais on tend plutôt å employer genre de discours pour des dispositifs de
communication socio-historiquement définis: le fait divers, l'éditorial, la

consultation médicale, l'interrogatoire policier, les petites annonces, la

conférence universitaire, le rapport de stage, etc.

MAINGUENEAU 1996:4493

Embora menos explícito sobre a nogão de género, é a mesma perspectiva que parece

subscrever Adam. Note-se que este autor assume uma tipologizagão de ordem

92
Cf. p.69. Revendo o quadro-síntese da proposta do autor visualizar-se-á talvez melhor a

concepgão dos géneros como misturas de tipos, provisoriamente estabilizadas - combinando

portanto, de forma particular, as diferentes possibilidades identificadas.
93 É evidente o cuidado de Maingueneau em assegurar a diversidade dos exemplos -

e,

sobretudo, a sua não coincidência com géneros literários.
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situacional, explicitamente referida a Bakhtine94 -

cuja influência, já antes convocada a

propôsito da distingão entre discurso (objecto pluridisciplinar) e texto (objecto linguístico),

desliza aliás, sem nenhuma indicagão explícita, para a influência da chamada escola

francesa de análise do discurso (a que predominantemente se ligam termos como

prática discursiva e, sobretudo, formagão discursiva):

(...) je propose de distinguer les concepts de TEXTE et de DISCOURS en

partant du fait que les pratiques discursives - dont parle surtout Bakhtine -

sont des formes élaborées et des objets par excellence pluridisciplinaires.
On peut parler de formations discursives religieuse, journalistique. politique
ou littéraire dans lesquelles sont produits des genres du discours religieux
comme la priere, le sermon, l'hagiographie, la parabole; des genres du

discours journalistique comme le fait divers, le reportage, l'éditorial, la

bréve; des genres du discours littéraire (...).

ADAM 1992:15

Retendo em particular, como se pode ver, as influências de Bakhtine e da escola

francesa de análise do discurso, o autor liga a cada tipo de discurso (como o jornalístico,

o religioso e o literáno), um conjunto de géneros disponíveis, ditos literários e/ou sociais.

Dever-se-á talvez ao facto de Adam não se propor analisar estas questôes o facto de

não parecer dar peso significativo â contextualizagão histôrica dos géneros
-

como se

faz sentir quando refere, como géneros do discurso religioso, a par da oragão, o sermão,

a hagiografia e a parábola, cuja actualidade se pode considerar discutível (admitindo por

exemplo que a homília se tenha substituído, como género, ao sermão).

Interessa por outro lado sublinhar uma diferenga considerável a assinalar, no que diz

respeito â nogão de tipo associada aos tipos de texto com que trabalha Adam -

e

também Brassart, como já se viu. A nogão inscreve-se, nesse caso, na teoha do

protôtipo95 - valendo talvez a pena lembrar que o prototipo corresponde, neste quadro,

ao melhor exemplar, ou melhor representante, de uma categoria, admitindo-se que um

94 "En [1] je situe les typologies discursives-situationnelles de Bakhtine-Volochinov et en [2] les

typologies des genres (littéraires et/ou sociaux)." Cf. ADAM 1992:16
95 Sobre a articulagão entre a perspectiva de Adam e a teoria do protôtipo, reveja-se o que já
ficou dito nas páginas 62-63.
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determinado exemplar é considerado mais representativo do que outro pelo facto de

apresentar as propriedades tidas como típicas da categoria96. Como assinala Kleiber, ao

fazerem-se intervir as propriedades típicas o prototipo deixa de corresponder

necessariamente ao melhor exemplar da categoria
-

passando a identificar-se com uma

instância típica da categoria que é, em última análise, um objecto abstracto, resultante

de uma construgão cognitiva:

Nous sommes loin de la version de départ oú le prototype s'assimiiait au

meilleur exemplaire d'une catégorie. II se peut fort bien qu'il n'y ait pas
d'instance qui lui corresponde: "Le prototype, écrit D.Dubois (1986, p.135),
peut être formé d'une combinaison jamais rencontrée de valeurs, même si

chacune de ces valeurs se trouve le plus fréquemment rencontrée." (...)
L'important est de souligner qu'il ne s!agit plus obligatoirement d'un

exemplaire. d'instance ou ou de représentant réel de la catégorie, mais

d'une entité abstraite construite sur la base des propriétés typiques de la

catégorie.
KLEIBER 1990:63

Esta observagão de Kleiber -

em que imediatamente se reconhece a posigão de Adam -

permite compreender que, para este autor, o tipo de texto não corresponda

necessariamente a textos efectivamente produzidos: o tipo de texto é um objecto

abstracto, construído através da discriminagão e combinagão de propriedades típicas.

Como acabou de se ver atrás, os géneros são, para Adam, uma questão de discurso, â

margem do tipo de texto -

ao contráno de Brassart que aponta, ainda que apenas em

nota, o interesse de articular as nogôes de tipo de texto e género de texto -

sugerindo

assim a articulagão entre o tipo, como objecto abstracto, e os géneros, como objectos

atestados:

On pourrait introduire la notion complémentaire de 'genre de texte' pour

distinguer â l'intérieur d'un type, narratif par exemple, des cariantes

relativement stables comme le récit de presse, le conte voire le roman...

BRASSART 1996:85, n.4

96 Esta nogão corresponde ao que Kleiber considera a versão standard da teoria, de acordo com
os primeiros trabalhos de Eleonor Rosch -

a distinguir de uma versão posterior Cf KLEIBER
1990.
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Apesar de a posigão de Rastier ser apresentada â frente, será pertinente sublinhar

desde já que o nível de invariância que alguns autores associam ao tipo, como acaba de

se ver, é ocupado, segundo este autor, pelos géneros
-

a que se contrapôem os textos

efectivamente produzidos. É essa a posigão assumida no artigo "Type/occurrence" que o

autor assina, no recente Vocabulaire des sciences cognitives:

(...), au niveau du texte, les genres sont les types dont relêvent les textes-

occurrences.

RASTIER IN HOUDÉ et al. 1998:398

3.3. Géneros de discurso ou géneros de texto?

Como mostram os dois pontos anteriores, os géneros são predominantemente

entendidos como géneros de discurso: para além de eventuais divergências, essa

questão parece consensual em Todorov, Bakhtine, Bouchard, Maingueneau e Adam.

Uma tal consensualidade não é isenta de conflitos: apesar de todos os autores referidos

falarem de géneros de discurso, nem sempre os conteúdos são rigorosamente

coincidentes, como também se terá já podido verificar. Seja como for, não se trata nunca

de géneros de texto.

Apesar de minoritárias, encontram-se orientagôes diversas
-

que importaria tomar em

conta, ainda que não correspondessem â opgão que, antecipando conclusôes, posso

dizer que virá a ser a minha. Se também entre elas há pontos de divergência, vale a

pena desde já sublinhar que, em todas, os textos são tomados como realidades

semiôticas complexas que cumprem fungôes comunicativas concretas. Trata-se portanto

de objectos empíricos, atestados.
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3.3.1. Os géneros - entre discurso e texto

Pelo menos desde 1989 - de que data Sens et textualité -

Frangois Rastier vem

defendendo que o sentido de um texto é imanente â situagão de comunicagão, sendo

asssim o carácter tipificado das situagôes a determinar os tipos de texto97. Essa

indissociabilidade entre texto e situagão comunicativa implica que se tomem em

consideragão a pluralidade de sistemas semiôticos em causa, o que leva o autor a

deslocar a questão da tipologia de textos para a problemática dos géneros
- entendidos

estes como uma das codificagôes sociais que se faz exercer, e a que nenhum texto se

pode furtar:

II n'existe pas de texte (ni même d'énoncé) qui puisse être produit par le

seul systême fonctionnel de la langue (au sens restreint de mise en

linguistique). En d'autres termes, la langue n'est jamais le seul systéme
semiotique â l'ceuvre dans une suite linguistique, car d'autres codifications

sociales, le genre notamment, sont â l'ceuvre dans toute communication

verbale.

RASTIER 1989:37

Esta "omnipresenga dos géneros" (para utilizar palavras do prôprio autor), assenta, de

forma decisiva, na consciência do uso da língua como actividade social -

a distinguir da

ilusão de uma mera transmissão de mensagens, que Rastier imputa quer â tradigão

estrutural (referindo ironicamente, a propôsito de interlocutores idealizados, o Emissore

Receptorde Saussure, A e B de Jakobson, e Jille Jack de Bloomfield) quer â pragmática

conversacional (que, fixando-se na conversagão interpessoal e, nessa mesma medida,

iludindo os géneros da conversagão, perpetuaria aquela mesma idealizagão)98. Opondo-

se portanto a estas duas tendências, Rastier considera que qualquer situagão de

comunicagão é determinada por uma prática sociai -

e que a cada prática social está

"Puisque le sens d'un texte est immanent â une situation de communication, et que les
situations typiques determinent des types de textes. les parcours interprétatifs qui permettent de
(re)construire le sens textuel sont déterminés par le type du texte." Cf. RASTIER 1989:35
98

Cf. RASTIER 1989:39; e 39, n.10
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associado um conjunto de usos linguísticos a que chama discurso. É neste quadro que

se insere a nogão de género
-

a ser vista num entrelagar de relagôes prôximas, que

passo a enumerar:

• a de situagão de comunicagão
-

enquanto circunstância de uso da língua,

determinada por uma prática social;

• a de tipo de discurso- enquanto prática linguística codificada, associada a um

determinado tipo de prática social (por exemplo, o discurso político, jurídico ou

médico);

• a de género
- como conjunto de prescrigôes que regulam diferentes

possibilidades para um mesmo tipo de discurso, correspondendo ã

diferenciagão de práticas que pode ocorrer no quadro de uma prática social

(por exemplo, o resumo de observagão, o artigo científico e a carta ao colega,

no quadro do discurso médico) 99;

• a de texto -

enquanto sequência linguística inevitavelmente determinada, em

termos de produgão ou de interpretagão, por regulagôes de género,

determinado este, por sua vez, por um tipo de discurso.

Vale a pena reter as palavras de síntese do prôprio autor:

En somme, un discours s'articule en divers genres, qui correspondent ã

autant de pratiques sociales différenciées â l'intérieur d'un méme champ. Si

bien qu' un genre est ce qui rattache un texte á un type de discours.

RASTIER 1989:40

Esta articulagão entre texto e discurso, através do género, explica que Rastier fale de

géneros textuais (ou apenas de géneros). pelo que, quando anuncia a intengão de

identificar critérios linguísticos susceptíveis de fundarem uma tipologia textual100, esta

"Confronte-se a definigão do glossário:"Genre: programme de prescriptions positives et

négatives (et de licences) qui rêglent la production et l'interprétation des textes. Tout texte reléve

d'un genre et tout genre, d'un discours. Les genres n'appartiennent pas au systême de la langue,
au sens strict, mais â d'autres normes sociales."RASTIER 1989:278

100Cf. RASTIER 1989:43
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expressão terá que ser entendida como 'tipologia de textos regulados por convengôes de

género' ou em última análise, por redugão metonímica, tipologia de géneros.

Por outro lado, o autor sublinha que os prôprios géneros literános podem corresponder

(ou ter correspondido, na sua origem) a práticas sociais diferenciadas - lembrando que

géneros como o hino, a ode, o ditirambo, o treno e o epitalâmio estiveram associados, na

Grécia antiga, a fungôes sociais específicas. A origem e evolugão dos géneros (literários

e não literários) está assim fundamentalmente relacionada, em seu entender, com a

diferenciagão, sincrônica e diacrônica, das práticas sociais; este ponto de vista,

suscitando um breve comentário a Todorov, permite também enunciar todo um programa

de investigagão:

Et il ne suffit pas de dire , avec Todorov, que nos genres sont issus de ceux

qui les précédaient; il faudrait encore montrer comment nos genres se

forment, évoluent et tendent â disparaître avec les pratiques sociales

auxquelles ils sont associés.

RASTIER 1989:40

Que os géneros devam ser objecto de análise linguística, defende-o o autor

explicitamente. Nesse sentido, demarca-se da tradigão de uma linguística, dita "restrita",

exclusivamente centrada na forma e incapaz de lidar com a substância -

que, sendo

semioticamente estruturada por outros sistemas (entre os quais o dos géneros) articula a

língua com outras instituigôes sociais, como bem assinalou Hjelmslev101. Ainda que este

ponto de vista tenha sido mais fértil em semiôtica do que em linguística, Rastier não

hesita em recuperar terreno
-

reapropnando a linguística da globalidade do fenômeno

linguístico (de que a teria destituído mais a tradigão pôs-saussuriana, a comegar pelos

editores do Cours de Linguistique Générale, do que o prôprio Saussure102):

"C'est cette "substance sémiotiquement formée" constituée par des systêmes non décrits par
la linguistique (dont les genres), mais å l'æuvre dans tout texte, qui constitue selon Hjelmslev, le
"point de contact de la langue avec les autres institutions sociales" cf. RASTIER 1989:38.
102

Reveja-se a este propôsito, na edigão do Cours de Linguistique Générale comentada por Tulio
de Mauro, a nota 305 -

que pôe em questão a origem propriamente saussuriana da célebre frase
que conclui a obra, tal como foi publicada.
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Est-ce â dire que l'étude des genres textuels relêve de la sémiotique mais

non de la linguistique? Convenons plutôt que rien de langagier ne devrait

échapper â la linguistique, et que la sémiotique textuelle n'a fait que pallier

les msuffisances d'une linguistique trop restreinte. Bref, l'étude des genres

reléve de plein droit de la linguistique.
RASTIER 1989:38

A descrigão linguística dos géneros insere-se no quadro de uma semântica unificada -

cuja definigão surgirá de forma mais clara em trabalhos posteriores103, embora se

encontrem já, neste mesmo texto de 89, os seus aspectos fundamentais. Trata-se, por

um lado, da identificagão de quatro componentes de descrigão semântica, entendidas

como um dispositivo em interacgão não sequencial: a temática diz respeito aos

conteúdos em causa e respectivas estruturas paradigmáticas; a dialéctica trata da

organizagão temporal e aspectual (intervalos de tempo, sucessão de estados entre

intervalos, caracterizagão aspectual dos processos); a dialôgica está relacionada com o

que o autor designa como enunciagão representada (por oposigão â enunciagão

propriamente dita), envolvendo modalidades e avaliagôes; a táctica dá conta

dalinearidade do significado, isto é, a ordem pela qual se dispôem e são interpretadas as

unidades semânticas104. Por outro lado. Rastier refere três planos de sistematicidade -

língua, sociolecto e idiolecto -

que considera actuantes em qualquer texto (e em cada

uma das componentes semânticas). Recnminando a linguística por se fixar, ainda então

de forma quase exclusiva, no sistema funcional da língua, o autor considera o sociolecto

associado a uma prática social (mais do que a um grupo social) e define o idiolecto como

um sistema de normas textuais prôprias de um sujeito105. Apesar do cuidado posto em

apontar casos extremos (o do texto literário, como particularmente dado a formagôes

idiolectais, e o dos géneros que as rejeitam, como a carta administrativa), o autor admite

que urr sistema idiolectal possa subverter as convengôes de género ou mesmo de

103
Veja-se nomeadamente RASTIER 1994: 25-27

104 A componente táctica será retomada ã frente, a propôsito da nogão de sequencialidade. Cf.

III. 2.2.5.

105 Rastier fala de "émetteur" -

que corresponde, na sua perspectiva, ao lugar ocupado pelo actor

da enunciagão, a distinguir da pessoa (psicologica e sociologicamente determinada) que pode

ocupar esse mesmo lugar
-

e que é dotada de competências para produzir e interpretar textos.
Cf. RASTIER 1989:47-48
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língua106. Num artigo de 1994, especificamente dedicado a questôes de estilo107, Rastier

retoma, de forma talvez mais esclarecedora, os diferentes graus de sistematicidade em

causa num texto. Em primeiro lugar, opta agora por falar de dialecto a propôsito do

sistema funcional da língua
- fazendo assim questão de evitar qualquer ilusão de

homogeneidade. O segundo plano considerado é o das normas sociais que definem

sociolectos - entendidos estes como tipo de discurso associados a diferentes práticas

sociais e articulados em diferentes géneros textuais. Determinado por "disposigôes

particulares do emissor". o idioĩectc corresponde a um conjunto de regulandades

pessoais, ou normas individuais (distinguindo-se portanto de particularidades mais ou

menos ocasionais). Note-se que o seu alcance é aqui claramente valorizado, na medida

em que se assumem as formagôes idiolectais como estilos (ou estilos linguísticos) -

a

englobarem o caso dos estilos literários, que se particularizam pelo facto de serem os

mais sistematizados108.

Para além das reservas de ordem estética -

que o autor considera justificadas -

o facto

de não se tomarem normalmente em consideragão formagôes idiolectais que não sejam

literárias assenta, segundo Rastier, em pressupostos epistemolôgicos.

Au demeurant fort peu étudiées, non seulement parce qu'une linguistique
de la parole (au sens saussurien) continue d'inquiéter, mais parce qu'une
linguistique différentielle, homologue de la psychologie différentielle, reste
inconcevable pour les linguistiques universelles qui tiennent encore le

devant de la scéne académique. Le statut épistémologique de la

linguistique se trouve ainsi mis en jeu: une discipline formelle ne peut
naturellement pas rendre compte du particulier, et interprête en son sens le

plus fort la maxime anstotélicienne qu'il n'est de science que du général. En
revanche une discipline descriptive trouve son aboutissement dans la

description du particulier.

RASTIER 1994:276, n.26

106 Cf. RASTIER 1989:49

107Cf. RASTIER1994a.
108

"Les idiolectes littéraíres sont les plus systématisés. Mais rien ne permet, sauf préjugé
esthétique souvent légitime, d'écarter les autres formations idiolectales. En d'autres termes, si l'on
convient d'appeler styles les formations idiolectales, les styles littéraires ne comptent que pour une

part des styles linguistiques." Cf. RASTIER 1994:275-6

90



A articulagão entre os dois aspectos considerados
-

quatro componentes semânticas e

três níveis de sistematicidade - constitui em última análise uma etapa decisiva no quadro

teorico de Rastier. Do ponto de vista semântico que é o seu, o género corresponderá a

uma interacgão sociolectal entre componentes -enquanto o estilo se definirá como uma

interacgão idiolectal entre componentes109.

Chamando a atengão, como faz o prôprio autor, para o facto de estes três níveis de

sistematicidade serem relativos esoa análise, perante um corpus, permitir identificar o

que diz respeito a cada um deles, poder-se-á dar todo o destaque â sua presenga em

qualquertexto:

L'essentiel pour notre propos, c'est d'admettre que tout texte se rattache â

une langue par son dialecte, á un sociolecte par son genre, ã un idiolecte

par son style.

RASTIER 1994:276

3.3.2. Géneros de texto e tipos de discurso

Uma última perspectiva a ter em conta -

que será de resto decisiva - é a que defende

Bronckart em Activité langagiêre, textes et discours. Pourun interactionisme socio-

discursif, que data de 1997. Assumindo-se explícitamente, desde as primeiras linhas da

introdugão, na continuidade de Le fonctionnement des discours (de 1985, publicado em

co-autoria), são também anunciadas, desde logo, importantes alteragôes do quadro

teôrico -

que se prendem, fundamentalmente, com o facto de o autor abandonar a nogão

de tipo de texto, passando agora a lidar com géneros de texto e tipos de discurso -

nogôes que importa justificar e esclarecer.

09 Cf. RASTIER 1989:278; note-se que, um pouco antes, o género aparecia definido como uma

interacgão típica entre componentes.
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Como já acontecia em Le fonctionnement des discours, Bronckart insere-se numa

perspectiva de psicologia da linguagem claramente orientada em termos de

interaccionismo social - posigão epistemolôgica que rejeita o postulado segundo o qual a

linguagem se limitaria a re-codificar representagôes cognitivas prévias (acedendo os

sujeitos humanos, através das suas capacidades de representagão e cognigão, a um

mundo empírico prévio). A este ponto de vista, de tradigão anstotélica e assumido

actualmente por diversas correntes das ciências sociais e humanas, contrapôe-se a

perspectiva epistemolôgica do interaccionismo social, bem como a versão específica de

interaccionismo sociodiscursivo que o prôprio Bronckart propôe
- remontando as

influências de Spinoza, Hegel. Marx e Engels, e decisivamente marcada pelas

abordagens sociofilosôficas de Habermas e Ricoeur e ainda, de forma mais específica

nas área da psicologia e da linguística, pelo pensamento de Vygotsky e Bakhtine.

Concebendo de forma totalmente oposta a questão das relagôes entre linguagem e

conhecimento, sustenta-se aqui o papel dos processos (ontogenéticos e filogenéticos) de

socializagão na emergência do pensamento consciente (que se materializa em textos) e,

em última análise, na prôpria constituigão da pessoa:

C'est dans le cadre des évaluations socio-langagiéres de l'activité que sont

délimitées des actions et des texîes imputables å des agents humains

singuliers. C'est ensuite par l'appropriation et l'inténonsation des propriétés
socio-sémiotiques de ces évaluations que se construisent des agents ou

personnes susceptibles de se repésenter les contextes d'action et d'agir.
BRONCKART 1996:109

Apesar de se reconhecerem neste posicionamento epistemolôgico diferentes correntes

da filosofia e das ciências humanas, ele permanece alheio a opgôes relevantes nas

áreas da psicologia e da linguística - facto que Bronckart sublinha ostensivamente:

(...) notre démarche se situe en opposition radicale avec les courants

mentalistes et biologisants qui dominent actuellement les sciences

humaines: en particulier avec les diverses vanantes de cognitivisme en

psychologie et avec le chomskysme en linguistique.
BRONCKART 1996:12
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Como facilmente se compreenderá, a opgão epistemolôgica do autor não poderia deixar

de determinar que a abordagem linguística se centrasse sobre "unidades globais"

empiricamente atestadas (em oposigão portanto a unidades construídas por abstracgão

como a frase ou o morfema)
-

e que atestam, materializando-as, as acgôes humanas da

ordem da linguagem110. Dir-se-á que essas unidades são textos - unidades diversas e

empíricas de produgão verbal oral ou escrita, situada, acabada e autosuficiente, que

realizam uma fungão comunicativa. Mas não é tudo. Na medida em que os textos

correspondem a 'acgôes de linguagem', a sua produgão mobiliza as representagão que o

sujeito tem do contexto de acgão e o seu conhecimento efectivo de diferentes géneros
-

'formas comunicativas' elaboradas pela actividade de geragôes precedentes e

sincronicamente disponíveis, em termos de intertexto, como instrumentos ou modelos

que, no dizer de Bronckart, se apresentam aos utentes da língua sob a forma de

nebulosa (onde coexistem géneros estabilizados e conjuntos de textos sem fronteiras

fixas ou nítidas). Qualquer texto se inscreve assim num género, que a avaliagão da

situagão retem como mais adequado, de entre o conjunto de géneros disponíveis (ou de

entre as possibilidades identificadas, dado que, pelo carácter fundamentalmente histôrico

das produgôes textuais, os géneros de texto se organizam de forma vaga e instável).

Tomando ainda em conta, relativamente ã diversidade das línguas, a especificidade do

sistema linguístico em causa, pode sublinhar-se que a produgão textual (enquanto acgão

de linguagem, nos termos de Bronckart) resulta de um funcionamento em interface,

articulando o conhecimento da situagão, o conhecimento do sistema (maleável) dos

géneros de texto e o conhecimento da língua111. É deste processo que resulta o texto

110 "D'une part les textes et/ou discours constituent les seules manifestations empiriquement
attestables des actions langagiéres humaines (la langue n'est qu'un construct, les phrases et les

morphémes ne sont que des "découpes abstraites"), et d'autre part c'est au niveau de ces unités

globales que se manifestent le plus nettement les relations d'interdépendance entre les

productions langagiéres et leur contexte actionnel et social." Cf. BRONCKART 1996:12
111

"(...) I'agent qui entreprend une action langagiére doit nécessairement mettre en interface la

connaissance de sa situation d'action et celle des genres de textes, tels qu'ils sont indexés dans
l'intertexte et tels qu'ils mobilisent les ressources et les préconstruits particuliers d'une langue
naturelle

"

Cf. BRONCKART 1996:110
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empírico, estabelecido por referência a um género de que, simultaneamente, diverge

(através, uma vez mais, da avaliagão da situagão concreta):

Tout texte empirique est le produit d'une action langagiêre, il en est le

pendant, le correspondant verbal ou sémiotique; tout texte empirique est

realisé par emprunt a un genre, et il reléve donc lui-même toujours d'un

genre; tout texte empirique procéde cependant aussi d'une adaptation du

genre-modêle aux valeurs attribuées par l'agent â sa situation d'action, et
dés lors, outre les caractéristiques communes au genre emprunté, il exhibe

également des propriétés singuliéres, qui définissent son style propre.
BRONCKART 1996:111

Será talvez útil reter os termos em que o autor dá conta das suas prôprias opgôes

teôrico-terminolôgicas, a propôsito da questão que acabamos de abordar:

Nous avons qualifié de texte toute unité de production verbale située. finie

et auto-suffisante (du point de vue actionnel ou communicationnel). Et dans
la mesure oû tout texte s'inscrit nécessairement dans un ensemble ou dans

un genre. nous avons adopté l'expression de genre de texte, de préférence
â celle de genre de discours.

BRONCKART 1996:78

Dada a maleabilidade que os caracteriza -

e pela qual se deixam continuamente

reformular e multiplicar, os géneros de texto não podem ser objecto de uma classificagão

estável. Bronckart considera no entanto que, na sua constituigão, entram segmentos que

se podem diferenciar através de caracteristĩcas linguísticas estáveis, e que constituem

um conjunto limitado (permitindo por isso mesmo as possibilidades ilimitadas dos

generos). São esses segmentos que Bronkart designa como discurso - considerando

ainda que, pela forte regulandade linguística que os caracteriza, se trata de tipos de

discurso:

Ces segments différents entrant dans la composition d'un genre constituent
le produit d'un travail particulier de semiotisation ou de mise en forme

discursive, et c'est pour cette raison que nous les qualifierons désormais de
discours. Dans la mesure oû ils présentent de fortes régularités de

strucutration linguistique , nous considérerons qu'ils relêvent de types, et

nous utiliserons donc pour les désigner l'expression de type de discoûrs,
de preférence a celle de type textuei.

BRONCKART 1996:78
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Colocando Bronckart o seu prôprio trabalho na esteira dos contributos de Benveniste

(em particular com a distingão discours I histoire), Jenny Simonin-Grumbach (com o

artigo 'Pour une typologie des discours", que considera lamentavelmente pouco

conhecido) e Cuiioli (já por sua vez referência fundamental no artigo de Simonin-

Grumbach), torna-se claro que os tipos de discurso correspondem a diferentes planos de

enunciagão, identificáveis através de "configuragôes" de unidades linguísticas
- trabalho

que fora já de resto empreendido em Le fonctionnement des discours. Para se

compreender todo o dispositivo de análise é necessário ter ainda presente, no entanto,

que os tipos de discurso são formas linguísticas que, sendo naturalmente dependentes

das características da iíngua em questão, vão de par com a construgão de mundos

virtuais distintos do "mundo normal" -

enquanto conjunto de representagôes trans-

individuais que, na sequência de Popper e, sobretudo, Habermas, correspondem a

mundos representados (mundo objectivo, mundo social e mundo subjectivo)112. Algumas

dessas representagôes são mobilizadas face â tarefa de produzir um texto, fazendo-se

necessariamente sentir as representagôes associadas ao contexto de produgão e ao

conteúoo temático (ou referente)
-

que interessará voltar a referir.

As coordenadas do contexto de produgão
-

a subdividir-se em contexto ffsico e contexto

sociosuojectivo
-

pouco diferem do que já fora apresentado em Le fonctionnement des

discours, e que ficou também aqui já exposto113. Por essa mesma razão retomá-las-ei

rapidamente, recorrendo â apresentagão esquemática que se segue114:

112Traduzi por mundo normal a expressão "monde ordinaire" que usa Bronckart para dar conta
-

por comodidade de expressão, como explica
- dos três mundos postulados em Habermas 1987.

Cf. BRONCKART 1996:153, n.6.
113 Cf. pp. 50-51.

114
O exposto assenta fundamentalmente no capítulo 3 de Activité langagiêre, textes et discours

(BRONCKART 1996: 93-106).
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Parâmetros do contexto de producão
Contexto físico Contexto sociosubjectivo

Espaco de produgão Espaco social

Momento de producy*ão
Emissor j Entidade que produz
ou agente produtor fisicamente o texto (ser

(ou locutor) i humano ou máquina)

Enunciador j estatuto conferido pela posĸ;ão
: social do emissor

Receptor | Pessoa(s) suposta(s)

| receber(em) o texto

Destinatário i estatuto confendo pela posi^âo

| social do receptor

Objectivo(s) | Efeito(s) sobre o destinatário

! pretendido(s) pelo enunciador

Convém salientar algumas observagôes do autor, no que diz respeito, em particular, ås

designagôes de emissor e enunciador. Em primeiro lugar, Bronckart sublinha que,

normalmente, é apenas uma a entidade responsável pela produgão de um texto,

embora, do ponto de vista da análise, convenha distmguir a entidade física e o estatuto

sociosubjectivo que ela assume; por essa razão, e para evitar uma expressão pouco

elegante (como seria emissor-enunciador), o autor opta por utilizar agente produtor (ou

autot) para designar aquela entidade.

O conteúdo temático (ou referente) diz respeito ao conjunto de informagôes

explicitamente apresentadas, que correspondem a conhecimentos do agente produtor,

previamente disponíveis (relativamente â produgão textual) no seu stock memorial -

e

que dependem portanto da sua experiência e nível de desenvolvimento. A passagem do

plano cognitivo ao plano linguístico não é propriamente um processo automático -

sem

qualquer incidência sobre os prápnos conhecimentos prévios. Se estes coexistem em

simultâneo no stock memorial, organizados de forma lôgica ou hierárquica, a sua

mobilizagão na tarefa de produzir um texto obriga a uma reconversão em termos da

sucessividade exigida pela representagão linguística. Por outro lado, os conhecimentos

prévios são também reorganizados no quadro de diferentes formas linguísticas -

ou tipos

de discurso -

consoante a avaliagão que é feita da acgão específica ('acgão de
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linguagem', nos termos de Bronckart115). Os conhecimentos expostos no texto são

sempre necessariamente uma reorganizagão e reestrutragão de conhecimentos prévios,

e não a sua mera copia.

Embora os mundos represesentados sejam mobilizados face å tarefa de produzir um

texto - fazendo-se necessariamente sentir as representagôes associadas ao contexto de

produgáo e ao conteúdo temático - eles são substituídos por mundos virtuais, inerentes

â produgão textual, que Bronckart designa como mundos discursivos. São sistemas de

coordenadas formais que se distinguem dos sistemas de coordenadas do mundo normal

(ou mundos representados)
- exibindo ao mesmo tempo o tipo de relagão que com elas

estabelecem. Há assim a considerar, segundo Brockart, dois tipos diferentes de relagão,

desdobrando-se cada uma delas em duas possibilidades:

Relacão entre as coordenadas que organizam o conteúdo temático de um texto

e as coordenadas do mundo normal:

Relacão de disjun^ão Relacão de conjuncão

a organizacão das representacôes mobilizadas. ou

conteúdos, depende de uma ongem espacio-
temooral que especifica o tipo de disjuncão

operada; trata-se. neste caso,

de contar os os factos

na ausência de uma ongem explícita, as

representacôes mobilizadas organizam-se em

funcão das coordenadas do mundo em que decorre a

accão (ou mundo normal); trata-se neste caso de

mostrar ou expor os factos

Rela_*ão entre as instâncias de agentividade (personagens. grupos, instituicôes, etc.) com a respectiva

ínscri^ão espacio-temporai e os parâmetros físicos da accão (agente produtor, interlocutor, espa?o e tempo

de produ^ão):

Relacão de implicacão Relacão de autonomia

se. através de ocorrências deícticas, o texto

mobiliza ou implica os parâmetros físicos

(necessitando assim a interpretacão de ter acesso âs

condigôes de producão):

se, na ausêneia de qualquer explicitacão, as

instâncias de agentividade permanecem

independentes dos parâmetros físicos da ac?ão (não

sendo necessário, para a interpreta^ão, o

conhecimento das condicôes de producão)

115
"(...) la notion d'action langagiêre fédére et intêgre donc les représentations des paramétres

du contexte de production et du contenu thématique ,
telles qu'un agent déterminé les mobilise

lorsqu'il entreprend une intervention verbale." BRONCKART 1996:102.
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A conjugagão destas possibilidades determina quatro mundos discursivos que podem

ser abordados de dois pontos de vista diferentes: na perspectiva das operagôes

psicolôgicas que Ihes são subjacentes, tidas como gerais, isto é, independentes das

características particulares de cada língua, ou através das marcas linguísticas em

ocorrência, necessariamente dependentes das propriedades específicas da língua em

causa. É neste sentido que Bronckart distingue arquétipos psicolágicos, entendidos

como entidades abstractas, depuradas das diferengas decorrentes da diversidade das

línguas, e tipos linguísticos
-

correspondendo estes a diferentes tipos de discurso, tal

como a sua produgão é condicionada pelas características de uma língua especifica.

cuja estabilidade se deixa verificar pela recorrência de uma mesma configuragão de

unidades linguísticas, O quadro que se segue dá conta dos quatro arquétipos

psicolôgicos identificados por Bronckart116; a cada uma das possibilidades corresponde

um tipo de discurso.

Coordenadas gerais dos mundos

Coniuncão Disjungão
EXPOR CONTAR

Rela^ão com o acto

de producão

Implicacão Discurso intcractivo Narrativa interactiva

Autonomia Discurso teôrico Narra^ão

Apresenta-se em seguida, de forma esquematizada, a descrigão que o autor propôe do

discurso teôrico. Relativa ao francês, ela não poderá, por definigão, ser generalizada;

vale no entanto, a título de exemplo, e como instrumento de referência - a confrontar

com dados do português.

Identificagão que, para além de algumas designacôes diferentes, se inscreve directamente
contmuidade de Le fonctionnement des discours.
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DISCURSO TEÔRICO

Carácter monologado e escrito

Traduz-se em panicular pela ausência de frases não declarativas

Marcas que atestam as relacôes de conjun^ão e autonomia

• Dominância das formas do presente e ausência quase total de formas do futuro

• Presente e passé composé com valor genérico (ao contrário do discurso interactivo. em que

apresentam normalmente valor deíctico)

• Ausência de unidades - como os deícticos espaciais e temporais
-

que reenviem para os

parâmetros do contexto de producão (agentes, espaco. tempo)

• Ausência de nomes proprios, e de pronomes de 1* e 2a pessoas do singular (com valor claramente

exofôrico). A ocorrência de formas de 2" pessoa do plural e de "on" não reenvia para os

protagonistas concretos. mas para pôlos inerentes a qualquer interac^âo verbal

Presen^a de múltiplos organizadores com funcão logico-argumentativa

Exemplos: "comme d'autre part", "en effet". "et tout d'abord". "mais"

Processos metatextuais, intratextuais e intertextuais

• Os processos metatextuais, apresentados como estratégias de evidencia^ão de certos segmentos do

texto, são exemplificados com expressôes assinaladas com aspas e reformulacôes parentetizadas.

• Os processos intratextuais e intertextuais correspondem a reenvios para outras partes do texto (por

exemplo, através de asteriscos que reenviam para outras definicôes. no mesmo dicionáno) ou para

o intertexto científico (exemplificados com anotacôes expli'ctas de obras/capítulos de referência)

Outras características

• Elsvada frequência de anáforas (pronominais e nominais) bem como de processos de construcão

de referência deíctica intratextual

• Presenca de numerosas frases passivas (frequentemente passivas truncadas)

Segundo BRONCKART 1996:172-175
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4. Textos, géneros e competência textual

O carácter globalizante que se pode atribuir a uma área de conhecimento designada

como Teoria do texto, em que situei a investigagão a desenvolver, obrigava a que se

articulassem as problemáticas do texto e do discurso -

que podem naturalmente ver-se

dissociadas, em fungão de opgôes teôrico-metodolôgicas ou limites disciplinares

assumidos. Exigia-se assim, também, que se elaborassem as proprias nogôes em causa,

identificando os enquadramentos teôrico-disciplinares de que relevam originalmente,

explicitando e justificando, quando necessário, os ajustamentos ou reconversôes de que

possam ser objecto. na constituigão do meu prôprio aparato tebrico. Por outro lado,

colocando-se a problemática da competência textual no centro da investigagão, ficavam

em causa questôes de categorizagão textual - admitindo-se â partida a hipôtese de que

os mecanismos sequenciais de um texto dependam da classe, ou categoria, de que

participa. O reconhecimento de categorias textuais não oferecia, no entanto, qualquer

evidência, dada a divergência das propostas teôricas nessa matéria -

pelo que se

impunha clarificar as nogôes de tipo e género e, em particular, articulá-las em termos

textuais e discursivos. O objectivo de trabalhar sobre textos que envolvessem, de forma

privilegiada, a elaboragão de conhecimentos, constituindo um factor de homogeneizagão

do corpus, reintroduzia também a problemática da categorizagão
- facilmente constatada

a insuficiência do critério utilizado para a constituigão do corpus que, nessa fase prévia,

pôde ser considerado, de forma vaga e imprecisa, em termos de "carácter ensaístico".

Em fungão deste conjunto de factores, considerei oportuno dedicar um capítulo a

questôes de categorizagão textual e discursiva - através do qual me foi possível definir e

sustentar algumas opgôes teôricas (e terminolôgicas), que serão agora retomadas e

explicitadas.
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Um primeiro elemento a ter em conta é o facto de a nogão de tipo de texto, tal como é

defendida por Adam e Brassart - e como tende a ser compreendida, na sequência dos

trabalhcs do primeiro, sobretudo -

corresponder efectivamente a tipos de sequências

textuaiíi117. Esta expressão - de que eu prôpria farei uso, admitindo ficar

suficientemente esclarecida a sua articulagão com a nogão que se deve, sobretudo, a

Adam -

parece-me evitar alguma ambiguidade, impedindo também, simultaneamente, o

custo de sobrepôr uma concepgão particular (a de sequência protípica abstracta) ao

sentido que é normalmente atribuído ao termo texto -fortemente enraízado na

metalinguagem não especializada. Idêntica argumentagão é utilizada por Beacco para

justificar o interesse que possa haver em lidar com as categorias de textos, tal como elas

são conhecidas e nomeadas por uma metalinguagem que, sendo embora

necessariamente construída, se poderá dizer natural na medida em que não é teôrica ou

científica:

II en va des types de textes comme des types de mots: ces catégories
préexistent chez les locuteurs d'une communauté linguistique, comme

représentations diffuses ou confuses, avec de fortes variations, aux

analyses que peut en fournir la linguistique ou, au-delâ de notre horizon

théorique immédiat, la tradition descriptive des langues. Ces désignations
des mots ont fini par s'inscrire dans le métalangage naturel (nom, verbe,

sujet, préposition,...) même si elles résultent d'une inculcation.elles sont

susceptibles d'un usage courant qui, tout approximatif et flou qu'il puisse
être, n'en disqualifie pas pour autant l'efficacité communicative. De la même

maniére, des types de textes sont inscrits et circulent dans le métalangage
naturel sous forme de noms de genres: éditorial, reportage, mode d'emploi,
procês-verbal, dissertation, fait divers, manuel, lettre, circulaire, rapport...

BEACCO 1991:23

Este ponto de vista corrobora as perspectivas de Rastier e Bronckart - ambos tomando

em consideragão os textos empíricos e, nessa mesma medida, os géneros em que eles

se inscrevem. Será esta a tendência que eu prôpria assumirei: falarei de textos a

propôsito de produgôes íinguísticas empíricas e atestadas, que realizam uma fungão

comunicativa e se inserem numa prática social, correspondendo os géneros de texto âs

117
A nogão de sequência será posteriormente objecto de análise - retomando-se então de novo

a sequência textual prototipica.
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formas comunicativas relativamente instáveis (ou relativamente estabilizadas, num

determinado período histôrico, para uma sociedade ou grupo social), de que qualquer

texto participa necessariamente (ainda que por divergência).

Esta opgão tem implicagôes de ordem epistemolôgica
-

e consequentemente, também.

de ordem metodolôgica -

que não podem deixar de ser sublinhadas. Em primeiro lugar,

interessará evidenciar que, ao tomar-se o texto como objecto empírico, se aceita lidar

com a complexidade que Ihe é inerente -

complexidade que caracteriza os objectos

naturais, assim chamados por oposigão aos objectos forjados laboratorialmente ou por

abstracgão teorica. Esta posigão pode considerar-se radicalmente oposta å que

tradicionaimente tem sido defendida em linguística e, que de uma forma mais geral.

corresponde a um dos pressupostos mais caros ao modelo de racionalidade científica

moderna: a necessidade de estabelecer redugôes metodolôgicas que visam limitar o

número de factores em interacgão, tornando assim viável a capacidade de fazer

previsôes exactas. Se as ciências sociais se esforgaram por obedecer a esse

pressuposto, herdado das ciências naturais, não deixa de ser curioso que venha a ser no

interior das últimas que ele se veja mais profundamente abalado. Veja-se em particular,

no campo da física, as investigagôes de llya Pngogine: a descoberta de estruturas

macroscôpicas de não equilíbrio, para as quais deixa de funcíonar o segundo princípio

da termodinâmica (segundo o qual a evolugão de um sistema tendia necessariamente

para um estado estacionário), puseram radicalmente em causa as concepgôes clássicas

de determinismo e reversibilidade, colocando em primeiro plano "fenômenos de

instabilidade, de bifurcagão, de temporalizagão"118 -

que, na histôria de um sistema, o

fazem evoluir num processo de auto-organizagão119, O prôprio llya Prigogine, no artigo

"Simples / complexo" que assina, com Isabelle Stenghers, para a Enciclopédia Einaudi,

118 Cf. PRIGOGINE 1990:216.
119

Sobre sistemas abertos, a teoria das estruturas dissipativas e o princípio da ordem através de
flutuagôes, veja-se PRIGOGINE 1990, PRIGOGINE & STENGHERS 1979-19862 e 1993.
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sublinha o papel irredutível que a complexidade passou a ocupar, nas ciências da

natureza:

A actualizagão dos processos de auto-organizagão em dinâmica pertence â

evolugão contemporânea das ciências da natureza. Quer se trate da

biologia, com a nova importância assumida pelas questôes ecolôgicas, da

física, ou do desenvolvimento de conceitos formais que permitem colocar

um problema idêntico em diferentes registos (catásîrofes, objectos fractais,
estabilidade e flutuagão, ordem pelo ruído, etc), o problema já não consiste

hoje em reduzir a complexidade ou em evitá-la, mas em procurar os meios

para a descrever, para compreender de que maneira a evolugão para uma

complexidade crescente, ainda por definir, pertence propriamente â histôria

natural da natureza.

PRIGOGINE & STENGHERS 1993:109

Seria provavelmente uma longa questão, saber como se situam as ciências sociais face

a este sinal de um novo paradigma científico. Mas pode pelo menos sublinhar-se que a

aceitagâo do carácter complexo dos objectos em análise deixou de estar confrontada

com esse obstáculo de fundo que era a compatibilizagão com as ciências da natureza. É

o ponto de vista que Bernárdez explicitamente defende, para a área específica da

linguística do texto:

La epistemología de la linguística ha obligado a la reducciôn de su objeto,
eliminando nada menos que el uso, para poder hacer un estudio científico

en pie de igualdad con las ciencias naturales. Pero si la epistemología de

esas mismas ciencias permite actualmente aunque sôlo sea un atisbo de

aproximaciôn a esos fenômenos complejos, no habrá motivo para no seguir
aqui' el mismo procedimiento que antes resultaba natural: tan científico

puede ser el estudio del texto en tanto que producto del uso del lenguage
como el clima o las turbulencias atmosféricas.

BERNÁRDEZ 1995:64

O probls-ma que não pode deixar de se colocar é o de saber como lidar com a

complexidade -

qualquer que ela seja. Poder-se-ia prever a importância dos

esclarecimentos de llya Prigogine e Isabelle Stenghers
-

apontando nomeadamente a

substituigão da tendência para a tipificagão pela consideragão de singularidades -

que

são sempre singularidades escolhidas como relevantes e não factores absolutos:

Descrever um sistema, fazer dele o modelo, já não é reduzi-lo a um tipo
geral apôs ter eliminado as singularidades; é antes tentar calcular em que

condigôes estas singularidades poderão produzir efeitos. Trata-se, pois, de
determinar com precisão quais as singularidades que nos interessam, e o
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que nos arriscaremos a desprezar, sabendo que a validade desta escolha

nunca será mais do que uma questão de circunstância.

PRIGOGINE & STENGHERS 1993:109

Pode dizer-se que, nessas circunstâncias, a complexidade é, também reduzida ou

simplificada. Mas a diferenga radical -

e certamente surpreendente - tem a ver com o

facto de essa simplificagão não ser estabelecida por redugão metodolôgica, entendendo-

a antes os autores em termos de invengão circunstanciada:

A modelizagão implica, pois, a simplificagão, como uma arte e não como

um método: sempre necessária. mas sempre por inventar em fungão das

circunstâncias. A modelizagão já não pode ser uma maneira de proceder
generalizadora, mas exige uma familiandade concreta com o problema.

PRIGOGINE & STENGHERS 1993:109

Epistemologicamente justficada a decisão de considerar os textos como objectos

empíricos, com a complexidade que Ihes é inerente, importa especificar o quadro de

complexidade textual e a(s) singuiaridade(s) a ser(em) pnvilegiadas(s), no contexto do

presente trabalho.

A primeira questão poderá ser tratada retomando a distingão, sempre polémica, entre

texto e discurso -

susceptível de ser resumida, como fez Luísa Soares Opitz, definindo o

primeiro como objecto de figura e o segundo como objecto de dizer^20. Se o carácter

extremamente condensado destas fôrmulas justifica já alguma explanagão, torna-se

também necessário articulá-las com o que tem vindo a ser exposto.

Na sequência do que já ficou dito, consideremos o texto como produgão linguística

atestada, que participa necessariamente de um género - de entre os géneros

disponíveis, quer em relagão ao sistema de géneros vigente, na sua precária

estabilidade histôrica e social, quer na perspectiva do indivíduo que os apr(e)endeu,

através do contacto com textos diversificados. Como modelo textual, o género prefigura

Cf. OPITZ, L. S. 1985:16.
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o texto -

ou aquilo que, no objecto empírico, constitui figura de texto, isto é, a

organizagão de múltiplos factores na estrutura estabilizada do género, reproduzido ou

recriadc (poder-se-ia talvez dizer auto-organizado). Poder-se-á então dizer que na

construcão do texto (como objecto empírico), o género assume essa fungão figurativa

(que se pode atribuir ao texto, como objecto de figura, numa relagão dual entre texto e

discurso).

Mas po' outro lado um texto -

qualquer texto, enquanto produgão linguística inserida

numa prática social e assumindo uma fungão comunicativa -

participa também

inevitavelmente da dimensão a que se costuma chamar discurso, cuja identidade se

manifesta através de regularidades específicas: "as regularidades linguistico-

institucionais do "comércio da fala", como, de forma também condensada, as designou

Luísa Soares Opitz121. Pode dizer-se que a descrigão, neste campo, se tem orientado

em três direcgôes
-

a corresponderem a três tendências de tipologizagão
-

que o

capítulo que agora se conclui permitiu rever*

« a descrigão de planos de enunciagão, na sequência do trabalho iniciado por

Benveniste: constantemente retomada, a distingão entre discours e histoire

estabelecida por aquele linguista deu origem a outras propostas, susceptíveis

de um maior alcance tipolôgico, como a de Jenny Simonin-Grumbach

(discurso, histôria, discurso indirecto, textos teôricos e textos poéticos) e a de

Jean-Paul Bronckart (discurso interactivo, discurso teôrico, narrativa

interactiva e narragão);

• a análise de determinagôes socioinstitucionais que codificam as produgôes

linguísticas; poder-se-á falar de práticas discursivas, de acordo com a

terminologia da escola francesa de análise do discurso ou, usando termos

menos vinculados a essa mesma escola, como é o caso de Rastier, de

121 Cf. 0°ITZ, L S. 1985:16.
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práticas linguisticas codificadas -

apontando-se, deste ponto de vista, tipos

de discurso como o político, o médico ou o religioso;

• a identificagão de objectivos e atitudes pragmáticas susceptíveis de

diferenciarem identidades específicas -

como sejam os discursos explicativo,

argumentativo e injuntivo.

Considerando suficientemente demonstrada a oportunidade de cada uma destas

tendências, não se me punha a questão de escolher uma de entre elas: o facto de cada

uma poder constituir, por si sô, matéria de investigagão, não impiica necessariamente

incompatibilidade entre elas. Interessava-me antes procurar a articulagão entre os

mecanismos da discursividade (aceites como planos de enunciagão, determinagôes

socioinstitucionais e/ou factores pragmáticos) e a forma concreta que toma cada texto

empírico. Essa mesma perspectiva de articulagão revelam os trabalhos de Prangois

Rastier e Jean-Paul Bronkart, apesar de as suas posigôes diferirem, no que diz respeito

a forma como fazem intervir o discurso:

•
para o primeiro, qualquer texto (considerado como objecto empírico,

produzido numa situagão de comunicagão) participa de um género,

dependendo este, por sua vez, de um discurso (isto é, de uma prática

linguística codificada. associada a uma determinada prática social);

• na ôptica do segundo, que toma também o texto como objecto empírico,

necessariamente dependente de um género, este é constituído por

"'segmentos" que, pela forte regularidade linguística que apresentam, são

considerados como tipos de discurso (entendidos como formas linguísticas



<» estáveis, determinadas em fungão de dois parâmetros, de carácter temático e

pragmático122).

Estas duas posigôes serão no entanto conciliáveis, uma vez que cada uma situa

o discurso (ou o que designa como tal) num plano diferente - deixando cada uma

em causa, portanto, um aspecto particular do que convenha entender por

discurso, numa perspectiva globalizante. Rastier focaliza a determinagão

socioinstitucional -

ou a "ordem do discurso"123, se preferirmos
-

que codifica as

produgôes linguísticas, a fazer-se sentir, desde logo, na escolha do género (ou na

sua imposigão, ficando eliminada, nesses casos limite, a propria possibilidade de

escolha). Julgo no entanto que seria útil manter, a par dessa normatividade

socioinstitucional, os aspectos mais locais da dimensão pragmática - como os

que se ligam aos interlocutores e aos seus objectivos, numa situagão concreta -

susceptíveis de introduzirem, por si sôs, factores de instabilidade ou variagão. O

ponto de vista de Bronckart, por sua vez, diz respeito ã constituigão interna do

taxto, que se supôe integrar tipos de discurso (no sentido de planos de

enunciagão)
- seleccionados e organizados de acordo com o género, ou modelo

usado. As relagôes que acabam de ser apontadas podem ver-se

esquematicamente representadas como se segue:

122 Como ficou atrás exposto (pp. 97-98), o parâmetro temático diz respeito â relagão (de
disjungãc ou conjungão) entre as coordenadas do conteúdo temático e as coordenadas do mundo

normal, enquanto o parâmetro pragmático relaciona (em termos de implicagão ou de autonomia)
as instância de agentividade intemas ao texto e as coordenadas do contexto de produgão.
123 A expressâo evoca, como é evidente, o título de Michel Foucault, publicado pela Gallimard em
1971 (e que corresponde â Ligão inaugural no Collêge de France, pronunciada a 2 de dezembro

de 1970); ela sintetiza a hipôtese central do texto: "(...): je suppose que dans toute société la

production du discours est â la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un

certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et les dangers, d'en
maîtriser l'événement aléatoire, d'en esquiver la lourde, la redoutable matérialité." FOULCAULT

1971:10-11
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aspectos pragmáticos
\/

objecto de

(determinacôes locais e figura
DlSCURSO < sociomstitucionais) GÉNERO

^ -v, (TEXTO )

"tipos de discurso" A

(fragmentos - ou planos de

enunciacão -

que entram na

constituic ão ínterna do texto)

TEXTO

(objecto empínco)

Interessa sublinhar que, se as determinagôes socioinstitucionais determinam a escolha

do género, pode prever-se que cada género contenha, de forma mais ou menos

ostensiva, marcas da sua "vocagão" social -

susceptíveis aliás de conduzir o leitor no

percurso inverso, do género (ou do reconhecimento do género) â ordem do discurso.

Desenha-se assim, como perspectiva de análise a ter em conta, a identificagão de

marcas linguísticas que, formatando o género em causa, funcionem simultaneamente

como indícios discursivos. Por outro lado, o esquema deixa em evidência - embora

ainda de forma implícita
-

uma outra perspectiva de análise: a da constituigão interna do

género, seja ele o modelo prévio (ou o estado estacionário, se quisermos) a que o texto

se acomoda, seja o novo género (ou o estado imprevisível) a que o texto chega, através

do seu proprio processo de autoorganizagão. Abordarei esta problemática em fungão

das nogôes de sequencializagão e metasequencializagão -

que, a serem definidas

posteriormente, importa desde já considerar em termos de competência textual. Sem

prejuízo de outras questôes que possam ser tidos como pertinentes, os aspectos agora

apontados constituem, no contexto do meu prôprio trabalho, as singularidades em

destaque (para retomar a expressão de Prigogine e Stenghers) - de que não se poderá

dissociar o papel central dos géneros de texto. Eles dão forma, literalmente falando, ao
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controle social e institucional da produgão linguística, oferecendo um repertôrio de

solugôes para diferentes práticas sociais: poder-se-á dizer que eles correspondem ao

outro lado dos interditos denunciados por Foucault124, apresentando as formas

socialmente reconhecidas como adequadas para cada situagão (em fungão de quem

fala/escreve, para quem o faz, em que circunstâncias, o que pode ou deve dizer nessas

circunstâncias, como deve fazê-lo). Por outro lado, cada género, enquanto 'molde'

préestabelecido, supôe um determinado tipo de organizagão, uma selecgão de planos de

enunciagão (tipos de discurso, na terminologia de Bronckart) em que se piasmam

conteúdos temáticos e intengôes pragmáticas de cada novo texto a produzir
- vindo este

a reproduzir aquele molde, dentro de uma margem relativa de variagão (que, na maior

parte dos casos, se pode considerar determinada pelo prôprio género); desse movimento

entre a reprodugão e a inovagão emerge o texto como forma, palpável na sua

materia idade específica (escrita ou oral). Em fungão das características apontadas,

pode considerar-se que o género constitui uma categoria fundamental, do ponto de vista

teôrico -

permitindo ultrapassar a dicotomizagão entre discurso e texto, frequentemente

referida nos termos em que Adam a assumia, em Éléments de linguistique textuelle:

DISCOURS = Texte + Conditions de production
TEXTE = Discours - Conditions de production

ADAM 1990:23125

Na necessána distingão entre as duas entidades, o género funciona como espago de

convergência
-

correspondendo âs questôes pragmáticas e temáticas que são objecto

de dizer e, simultaneamente, fornecendo a estruturagão que faz do texto objecto de

figura. De acordo com a minha prôpria hipôtese de trabalho, importa ter ainda em conta

operagôes de sequencializagão e metasequencializagão - através das quais cada texto

124 "On sait bien qu'on n'a pas le droit de tout dire, qu'on ne peut pas parler de tout dans n'importe
quelle circonstance, que n'importe qui, enfin, ne peut pas parler de n'importe quoi." FOUCAULT

1971:11

125 Esta distingão, defendida por Slakta em "L'ordre du texte" (Cf. SLAKTA 1975), tem sido

particularmente corroborada por Adam -

que, nesta mesma passagem, não hesita em a

considerar praticamente adquirida ("assez communément admise aujourd'hui").
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se estrutura internamente, de forma coerente, e se dá a ver como tal, na maior ou menor

contingência do género em causa (ou das imagens de sequencializagão e

metasequencializagão que Ihe estão associadas). Admitindo que a articulagão entre

estes factores - de que depende um desempenho textual eficaz - é uma questão de

competência textual, obter-se-á o seguinte dispositivo:

\/

objecto de figura

DISCURSO GENERO^ > TEXTO

1 V
s/

)
objecto de dizer \f

K. Sequencialidade e (Meta)Sequencializagão J

Competência textual

Na medida em que as questôes de sequencializagão e metasequencializagão virão a ser

objecto de desenvolvimento, nos capítulos segumtes, interessa para já sublinhar alguns

aspectos da articulagão entre género e competência textual. Apesar de não ser

formuiada nos mesmos termos, pode dizer-se que é essa a questão abordada por

Todorov, ao referir-se aos géneros como como "horizontes de expectativa" para os

leitores e "modelos de escrita" para os autores126. Mas é Bakhtine quem, de forma ainda

mais clara, coloca o conhecimento dos géneros numa perspectiva de competência

embora o termo não seja usado - assumindo a importância do seu conhecimento

(eventual e mesmo provavelmente) implícito, como condigão de viabilidade da actividade

de expressão/comunicagão127.

Nous apprenons â mouler notre parole dans les formes du genre et,
entendant la parole d'autrui, nous savons d'emblée, aux tout premiers mots,
en pressentir le genre, en deviner le volume (la longueur approximative d'un
tout discursif), la structure compositionelle donnée, en prévoir la fin,
auĩrement dit, dés le début, nous sommes sensibles au tout discursif qui,

126
Cf.TODOROV 1978:51.

127
Reveja-se o que sobre esta mesma questão ficou dito na página 79. Note-se também que

abstraio aqui, naturalmente, do facto de Bakhtine formular a questão dos géneros em termos de
discurso -

questão já atrás suficientemente desenvolvida.
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ensuite, dans le processus de la parole, dévidera ses différenciations. Si

les genres du discours n'éxistaient pas et si nous n'en n'avions pas la

maîtrise. et qu'il nous faille les creer pour la premiére fois dans le

processus de la parole, qu'il nous faille construire chacun de nos

énoncés, l'échange verbal serait quasiment impossible.
BAKHTINE 1984:285 (sublinhado meu)

Sabendo, como é evidente, que há níveis diferentes de conhecimento e explicitagão, não

pode deixar de se reconhecer a importância de que se reveste, nos percursos

individuais, o domínio dos géneros
-

pelo menos os do sistema vigente. Tendo em conta

a articulagão entre práticas sociais e produgão linguística, poderá dizer-se que o

desempenho textual depende necessariamente da capacidade de avaliar esses mesmos

dados, por um lado, e por outro, de dispor dos instrumentos para Ihe fazer face - isto é,

de dominar, de forrna mais ou menos implícita, géneros diversificados, que possam ser

seleccionados (quando for caso disso) e reproduzidos. A este propôsito, importa

sobretudo lembrar que as circunstâncias de aquisigão dos géneros não são de modo

nenhum constantes e invanáveis. Como mostra Bernard Schneuwly, alguns géneros
-

ditos primeiros, por Bakhtine - desenvolvem-se naturalmente, em situagôes de

comunicagão espontânea, a que estão ligados de forma directa e praticamente

automática (que exclui qualquer margem de escolha); pelo contrário, a aquisigão dos

géneros segundos (na designagão de Bakhtine) não acontece por si sô: perdida a

ligagão automática å situagão de comunicagão e, com ela, distanciada a esfera restrita

de experiências pessoais, o dominio dos géneros segundos adquire-se através de um

lento trabalho de reelaboragão dos primeiros, que exige um longo amadurecimento:

On peut même dire que l'introduction du nouveau systéme, l'apparition des

genres seconds chez l'enfant n'est pas le point d'aboutissement, mais le

point de départ d'un long processus de restructuration qui, â terme, va

produire une révolution dans ses opérations langagiéres.
SCHNEUWLY 1998:169
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Por outro lado, é possível que o conhecimento simultâneo de géneros diversificados,

tornando acessível um horizonte de possibilidades, contribua para que o texto se liberte

(parcialmente, pelo menos) dos (ou de alguns dos) constrangimentos genéricos iniciais.

Que se veja aí, ou não, um factor de qualidade do desempenho textual128, poderá

depender da visão do avaliador, como nota Adam:

Une vision centripête, rhétonque et classique, verra dans le respect des

normes du genre, du choix de styles propres, un indice de qualité des

ceuvres. En revanche. une vision centrifuge, romantique, localisera. elle, la

qualité du côté de la vanation geniale, singuliêre, novatrice. L'une et l'autre

proposent une définition pertinente de la qualité...

ADAM 1998:22

A esta oposigão falta acrescentar, no entanto, que qualquer avaliagão é sempre

circunstanciada: contextos diferentes podem fazer com que seja valorizada

(eventualmente até pelo mesmo avaliador) uma ou outra das tendências apontadas129.

Desse ponto de vista, mais proximidade ou mais distanciamento relativamente ao

modelo que é o género dependerá, em primeiro lugar, da avaliagão, por parte de quem

produz o texto. de factores pragmáticos como as circunstâncias de produgão e recepgão

e os objectivos a atingir. O prôprio Adam acaba por pôr em evidência esse aspecto:

On voit qu'aucune place ne revient a priori å la qualité. Dês lors, elle n'est

peut-être rhétonquement
-

on dirait aujourd'hui "pragmatiquement
-

qu'un
autre mot pour dire l'adaptation. I'ajustement du discours - dans toutes (ou
dans certaines seulement de) ses dimensions linguistiques

- â sa visée, â

ses fins, aux necessités de l'interaction en cours.

ADAM 1998:23

128 É de salientar o facto de se observar hoje a tendência para revalorizar, no quadro da análise

linguística, questôes ligadas â qualidade e ao estilo: Adam publica em 1997 Le style et la langue,
e o número 20 dos Cahiers de Linguistique Frangaise, de 1998, intitula-se Le discours écrit:

qualité(s). spécificité(s) et acquisition(s).
129

Que uma dissertagão de mestrado sobre a obra de Vergílio Ferreira, escrita em forma de

diáno, não alcance a classificagão maxima mas obtenha um prémio literário, pode bem atestar

esse facto.
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A maior ou menor colagem ao modelo dependerá em segundo lugar, mas provavelmente

de forma decisiva, das decisôes que o autor tome relativamente âquelas mesmas

questôes: ele pode, por exemplo, querer correr o risco de ver o seu texto me valorizado

por instâncias sociais ou institucionais (normalmente vinculadas ao status quo e que

tenderão, por isso, a privilegiar o critério clássico do respeito pelo género), privilegiando

a sua piôpria concepgão, centrífuga e inovadora, de qualidade textual.
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III. Sequencialidade e sequencializagão





Nesta terceira parte privilegia-se, como um aspecto particularmente significativo da

competencia textual, a organizagão dos textos em termos que se podem dizer,

genericamente, de ordem sequencial. Destacam-se assim, em primeiro lugar, as nogôes

de sequência e sequencialidade - a serem abordadas segundo as diferentes

perspectivas que as tomam em consideragão, no quadro dos estudos linguísticos sobre

o texto. A etapa seguinte, que comega por evidenciar a actualidade das questôes de

retôrica, centra-se sobre a dispositio - tida também, naturalmente, na perspectiva da

organizagão sequencial. Na última parte, desenvolve-se a nogão de sequencializagão
-

a ser desdobrada em sequencializagão e metasequencializagão. Distinta da nogão de

sequencialidade (narrativa, argumentativa ou outra), tal como a definiu Adam e como, na

sequência do trabalho deste mesmo autor, tende a ser entendida, a nogão de

sequencializagâo pareceu necessária para dar conta do trabalho de organizagão

textual que estrutura, como figura de texto, a actividade discursiva (a ser vista, na

perspec:iva da lôgica natural, como esquematizagão). Que os prôprios processos de

sequencializagão possam ser evidenciados, tornando-se figuralmente presentes no

texto, justifica o desdobramento atrás assinalado, especificando-se a nogão de

metasec uencializagão.

1 . A nogão de sequência

Embora seja relativamente frequente, na área dos estudos linguísticos sobre o texto, o

termo sequência não se pode considerar dotado de uma efectiva estabilidade

conceptual. Em alguns casos, as ocorrências parecem prôximas do uso comum -

sem

que Ihes corresponda a elaboragão conceptual inerente a um termo (ou metatermo)

associado a uma área científica específica. Por outro lado, encontramos nogôes relativas

a um autor e a uma determinada perspectiva teôrica -

e se se podem encontrar algumas

convergências, não parece que o termo tenha adquirido a validade genérica do conceito.



Será naturalmente útil, neste quadro, reter as perspectivas mais significativas -

porque

se podem considerar já clássicas, porque tendem a dominar o panorama actual ou, pelo

contrário, porque parecem introduzir pistas inovadoras.

1.1. A sequência como sucessão de unidades

Â semelhanga do que se passa com o uso corrente do lexema, também na bibliografia

linguística a nogão de sequência envolve predominantemente a ideia de sucessão no

tempo. Na origem está sem dúvida a ligão de Saussure sobre o carácter linear do

significante
-

que a representacão escrita permite evidenciar. como refere o texto do

Cours de Linguistique Générale, que vale a pena lembrar:

Par opposition aux signifiants visuels (signaux maritimes, etc.) qui peuvent
offrir des complications simultanées sur plusieurs dimensions, les signifiants
acoustiques ne disposent que de la ligne du temps; leurs éléments se

présentent l'un aprés l'autre: ils forment une chaîne. Ce caractêre apparaĩt
immédiatement dês qu'on les représente par l'écriture et qu'on substitue la

ligne spatiale des signes graphiques â la succession dans le temps.

SAUSSURE[1916]1988:102

Fossem quais fossem as unidades que Saussure tinha em mente130, todo o trabalho de

descngão linguística que se Ihe seguiu tornou patente a organizagão que subjaz â

percepgão mais imediata (fonética ou gráfica) da linearidade: organizagão interna de

cada um dos níveis de análise e estruturagão hierarquizada que os engloba a todos.

Quando, no início dos anos setenta, se desencadeiam os esforgos para o

estabelecimento de uma linguística do texto, é também a nogão de sequência como

Comenta de MAURO, na edigão crítica do Cours de Linguistique Générale: "Le signifiant du
signe hnguistique, étant non pas une "image" au sens banal, mais une "figure" (une classe de

configurations possibles) de substance acoustique (1 138 B Engler), est organisé de fagon que ses
eléments se répartissent en suites. Ces éléments sont, pour Saussure, les syntagmes et les
entités concrêtes de la langue, ou encore, pour adopter le terme de Frei, les monémes et ne

paraissent pas être ies phonémes. (...)." Cf. SAUSSURE [1916)1988:447, n.145
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successão organizada de unidades que parece fazer face ao novo nível de análise

considerado. Veja-se como, num artigo integrado no volume Studies in Text Grammar,

publicado em 1973 por J.S. Petôfi e H. Rieser, van Dijk utilizava essa nogão para

justificar a necessidade de construgão de uma gramática de texto -

cujo projecto era

então explicitamente subordinado aos princípios da gramática generativa

transfomacional:

The difference with sentential grammars, however, is that derivations do not

terminate as simple or complex sentences, but as ordered n-tuples of

sentences (na1), that is as SEQUENCES.

VANDIJK 1973:19

É ainda a mesma nogao que reaparece, já em 1981, quando o autor pôe em destaque a

possibilidade de se considerar o texto como sequência de frases:

(...) nous pouvons considérer un énoncé textuel en tout premier lieu comme

une suite de phrases. Une telle suite sera appelée une séquence.
VANDIJK 1981:69

É também a nogão de sequência como sucessão de unidades que se encontra em

Slakta, no artigo de 1975 intitulado "L'ordre du texte". Assumindo que o desenvolvimento

de um texto se processa através da aparente contradigão entre coesão e progressão, o

autor, que descreve esse movimento no quadro da perspectiva funcional da frase131,

declara

Du point de vue de la cohésion, un texte s'organise comme une séquence
de thêmes; l'introduction de nouveaux rhémes assurant la progression.

SLAKTA 1975:39

13lComo o prôprio Slakta faz questão de lembrar, no artigo referido, a perspectiva funcional da

frase é dssenvolvida entre os anos sessenta e setenta por vários linguistas checos, em particular
J. Firbas, recuperando o binômio tema-rema definido pela escola linguística de Praga. Em termos

abreviados, poderá dizer-se que ela pretende descrever a forma como a frase organiza a

informagáo: atribuindo a cada constituinte frásico um determinado grau de dinâmica comunicativa,
postula-se que esta progride do grupo mais â esquerda, que integra elementos já conhecidos

-

tema -

psra o grupo mais â direita, que introduz novos dados -

rema.
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A sequência de temas constitui a progressão temática; e Slakta, referindo claramente

como fontes os artigos de Danes sobre a mesma matéria, descreve três possibilidades

de progressão temática: linear, com tema contínuo e com tema dissociado. Na mesma

linha se vem a situar Bernard Combettes, publicando, em 1983, um volume

fundamentalmente dedicado â progressão temática132. No que diz respeito â bibliografia

anglo-saxônica, destaca-se o clássico Cohesion in English, de M.A.K. Halliday e R.

Hasan: publicado um ano depois do artigo de de Slakta, e incluindo a bibliografia as

referências, nomeadamente a Firbas e Danes, a que se reportava Slakta, também aqui a

estruturagão de temas e remas é tida como um dos factores que, para além da coesão,

definem a propriedade característica de qualquer texto (designada pelos autores como

"fexrure")133.

No seu conjunto, os trabalhos integrados ou inspirados na perspectiva funcional da frase

permitiram um avango considerável na abordagem linguistica do texto - deixando

disponível, em particular, a nogão de progressão temática. Limitando-se esta, no

entanto, a dar conta da articulagão entre frases, pode dizer-se que ficou por ai a

resposta â convicgão, claramente enunciada pelos autores em causa, de que a

descrigão não podia continuar a manter-se dentro dos limites da frase - não sendo

perceptível qualquer unidade especificamente textual, como Slakta deixa bem patente ao

referir a estrutura de objectos formais abstractos - textcx->fras&->morfema - sobre a qual

incidiria o sistema de regras linguísticas formais de que dependeria a ordem do texto134.

Note-se, relativamente ao artigo de Slakta, uma pequena variagão terminolôgica que terá,
talvez, a vantagem de uma evidência mais imediata: para além da progressão temática linear!
Combettes fala de progressão com tema constante e progressão com temas denvados Cf'
COMBETTES 1983.

133Cf. HALLIDAY e HASAN 1976: 324-326
134

Segundo o autor, seria o sistema de normas sociais concretas a transformar essa estrutura
em discurso^enunciado^palavra. Cf. SLAKTA 1975:30-1.
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Ligados ou não â perspectiva funcional da frase, os trabalhos que ousaram passar da

deschgáo da frase, considerada tradicionalmente como último nível de análise, para a

descrigao de sequências de frases constituíram sem dúvida um passo significativo
-

que

Van Dijk assinala, ainda no mesmo artigo de 198:

La grammaire et la linguistique traditionnelles se sont limitées bien souvent

å une description des phrases en termes des composantes grammaticales
que l'on vient de citer. En science du texte, nous faisons un pas en avant et

utilisons, pour ainsi dire, la description des phrases comme matériau pour la

description des textes.

VANDIJK 1981:68

1.2. A sequência como unidade composicional

A concepgão de texto como objecto formal abstracto, exclusivamente determinado por

regras linguísticas formais, pode contrapôr-se o ponto de vista da psicologia cognitiva

que Kintsch e Van Dijk punham em destaque já em 1975: num artigo publicado na

revista Langages^35, estes autores mostravam como a actividade de resumo envolve

tarefas cognitivas, de organizagão, tratamento e memonzagão da informagão,

associadas å representagão semântica de unidades giobais, de ordem propriamente

textual.

Anunciava-se assim a nogão de sequência como unidade textual, que viria a ser

desenvolvida por van Dijk em Texto y contexto e La ciencia del texto136. Pode acontecer

que uma primeira leitura destas obras não seja muito esclarecedora -

em particular

porque o termo sequência tanto ocorre a designar uma parte do texto como o prôprio

texto. Esta aparente ambiguidade resulta no entanto da elaboragão conceptual já

135 Cf. VAN DIJK e KINTSCH 1975. O artigo foi posteriormente retomado, numa versão em língua
inglesa (VAN DIJK e KINTSCH 1978).
136

Veja-se van DIJK 1977-1984 e, em particular, 1978-1983:54-56. Como já atrás foi referido, na
ausência de tradugôes portuguesas. utilizo a tradugão castelhana das obras em causa.
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desenvolvida sobre a prôpria nogão de sequência: sendo constituída por proposigôes,

uma sequência sô será reconhecida como tal, segundo o autor, pelo facto de possuir

uma macroestrutura, isto é, uma representagão semântica abstracta do seu significado

global. Van Dijk chama a atengão para o facto de uma macroestrutura não se diferenciar

formalmente de uma microestrutura - sendo ambas de natureza semântica e, como tal,

constituídas por proposigôes. Essa proximidade em nada afecta, no entanto, o interesse

da nogão de macroestrutura, cujo rendimento se faz sentir em termos de organizagão

semântica do texto -

organizagão hierarquizada e específica de cada texto, como Van

Dijk deixa bem claro:

Por tanto, el término macroestrutura se oresenta como relativo: designa
una estructura de tipo global que es relativa respecto de estructuras más

específicas en otro nivel 'más bajo'. De ello se deduce que lo que en un

texto puede considerarse una microestructura, en otro sería una

macroestructura. Por lo demás, existen distintos niveles posibles de la

macroestructura en un texto, por lo que cada nivel 'superior' (más global)
de proposiciones puede representar una macroestructura frente a un nivel

inferior.

VAN DIJK 1978-1983:5

Podendo um texto admitir diferentes niveis de organizagão macroestrutural, van Dijk

evita alguma confusão propondo que, na ausência de outras explicitagôes, se entenda

por macroestrutura de um texto a macroestrutura mais global de um texto completo. Para

o objectivo que é o nosso, neste momento, interessa sublinhar:

•
que a nogão de sequência, indissociável da de macroestrutura, corresponde a

uma estrutura hierárquica que organiza a informagão;

•

que é possível falar de sequência como unidade (que organiza a informagão

relativamente a um nível mais baixo) e como texto (sô as sequências que

possuem uma macroestrutura serão reconhecidas como tal).

Vale a pena ainda referir que esta nogão de sequência não invalida a que foi

anteriormente apresentada, correspondendo antes a diferentes possibilidades de

análise; assim no artigo de 1981 já atrás referido, o autor comega por abordar o texto
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como sequência de frases passando depois a explicar a possibilidade de o analisar de

um pon:o de vista mais global
-

o dos diferentes níveis macroestruturais que nele se

possam distinguir137

A nogãc de sequência como unidade composicional é partilhada por Jean-Michel Adam

-

que, por diversas razôes, voltará a ser referido â frente. A formulagão deste autor

permanece, de resto, bastante prôxíma da do prôprio van Dijk. Assim, para Adam, a

sequência é formada por macro-proposigôes, constituídas, por sua vez, por n

proposicôes; trata-se pois de uma unidade composicional, constituinte do texto,

entendido, ele prôprio, como uma estrutura hierárquica composta de sequências:

[ # T # [ Sequência(s) [macro-proposigôes [proposigão(ôes)] ] ] ]
traduzido de ADAM 1992:30138

1.3. Sequência e configura^ão

Apesar da proximidade, já atrás apontada, que se pode estabeiecer entre as nogôes de

linearidade e sequência, não deixa de ser invulgar que essa relagão seja explicitada
-

e

esclarecida em oposigão a outras possibilidades. Surge por isso como particularmente

significa:ivo o contributo dado por Hatakeyama, Petôfi e Sôzer, num artigo datado de

1985139. Logo nas observagôes introdutônas, identificando diferentes classes de signos

137 Cf. VAN Dijk 1981:68-75
138 Como o autor informa, marca com # "la délimitation des frontiêres du (para)texte, marques de
début et de fin d'une communication" ADAM 1992:30. Sublinhe-se também o facto de aparecer já
em ADAM 1990:85 a mesma representagão da nogão de sequência.
139 Cf. Hatakeyama, PETÔFi & SÔZER 1985:37
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verbais140, os autores definem o termo sequência, opondo-o a configuragão: o primeiro

permite designar os signos verbais (ou textos) dotados de uma organizagão linear,

aplicando-se o segundo aos que a dispensam (como é o caso da poesia concreta,

referida em nota)

With regard to the formal constructions of the signs, we can distinguish
between signs with a linearly ordered structure, and signs with a non-

linearly ordered structure. We can call the former 'sequences'. the latter

'configurations'.

HATAKEYAMA, PETÔFI E SÔZER 1985:3

Sendo as configuragôes explicitamente excluídas do trabalho em curso, pode parecer

que os autores não chegam a fazer grande uso da distingão estabelecida. É ela que

sustenta, no entanto, todas as posteriores utilizagôes do termo sequência, no inventáno

oas expressôes susceptíveis de integrarem ou constituírem os objectos verbais dotados

de uma estrutura linear -

a que normalmente chamamos textos. Os autores reservam no

entanto a este último termo uma acepgão mais específica, de acordo com a perspectiva

funcional em que entendem a textualidade - não sendo esta considerada, portanto,

como propriedade inerente dos objectos verba^s. Assim, segundo os autores, qualquer

expressão pode ser encarada em termos cotextuais, contextuais e textuais. Nos dois

primeiros casos ficam em causa, respectivamente, as relagôes entre os elementos que

constituem a expressão (a serem descritas no quadro de uma gramática explícita) e as

relagôes entre esses constituintes e contextos possíveis (de que daria conta uma teoria

da acgão verbal, ainda por desenvolver). Tomar uma expressão como texto equivale, por

sua vez, a considerá-la como um todo, susceptível Oe realizar uma específica fungão

Fazendo uma classificagão baseada no tipo de medium, os autores referem signos verbais

homogéneos com manifestagão não-acústica, signos verbais não-homogéneos com dominante
verbal e manifestagão não-acústica, signos verbais homogéneos com manifestagão acústica,
signos verbais não-homogéneos com dominante verbal e manifestagão acústica e, finalmente!
signos verbais não-homogéneos com dominante verbal e manifestagão mista (combinagão de

signos homogéneos e não-homogéneos, com exoressão simultaneamente acústica e não-

acústica).
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comunicativa numa determinada situagão, sendo essa descrigão tarefa de uma teoria do

texto:

To regard an expression as a textual object means either to regard this

expression as a whole (or a part of a whole) which performs a

communicative function in a given communicative situation or to try to

construct communicative situations in which it can be regarded as a whole

(or a part of a whole) which performs a communicative function. To be able

to analyse an expression as a textual object, we need an explicit text theory
which can be applied to the analysis and description of the co-textual as

well as of the con-textual reiationships.

HATAKEYAMA, PETÔFI & SÔZER 1985:4

De acordo com a interpretagão funcional da textualidade, convirá sublinhar -

como de

resto fazem os prôprios autores
-

que a possibilidade de uma expressão ser encarada

como texto em nada depende da sua dimensão:

It should also be emphasized that the assignement of the property 'text' to

an expression is not dependent on the size of this expression. According to

circunstances, one expression of the size of a word, a syntagma or a

sentence, as well as an expression of the size of a sentence sequence can

be regarded as a text.

HATAKEYAMA, PETÔFI & SÔZER 1 985:43

Esclarecidas estas questôes, pode verificar-se o uso que os autores fazem do termo

sequência -

para o que será útil reproduzir o quadro em que sintetizam "o sistema das

expressôes"141:
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s z
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combinagôes
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sequências de
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(=unidades
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segundo HATAKEYAMA, PETOFI & SOZER 1985:45

141 Cf HATAKEYAMA, PETÔFI & SÔZER 1985:45.
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Deixando de lado, para simplificar a análise, o bloco das subsequências, pode-se

verificar que o termo sequência cobre três possibilidades distintas:

• de acordo com a relagão que mantém com a nogão de unidades

independentes, designa também um tipo de unidades: unidades compostas

por unidades mais pequenas (as unidades independentes), designadas como

sequências;

• designando expressôes encaradas cotextualmente e contextualmente,

equivale â acepgão, praticamente corrente, de série ou sucessão - de frases

ou enunciados, respectivamente;

• finalmente, pode designar os proprios textos, a serem considerados como

unidades do tipo designado por sequência - embora o seu carácter textual

tenha precisamente a ver com o facto de serem expressôes encaradas como

um todo e não como sequências de frases/enunciados.

A sistematizagão proposta pelos autores, que poderá certamente ser útil, deixa apesar

de tudo uma dúvida: como conciliar o carácter linear - inerente â nogão de sequência

postuiada -

com a dimensão global necessária para que sejam reconhecidas como

textos as sequências de frases/enunciados?

A questão
-

a que os autores não parecem ter sido sensíveis - é abordada por Jean-

Michel Adam142: Tal como Hatakeyama, Petôfi e Sôzer, também Adam opôe sequência e

configuragâo; mas enquanto os pnmeiros sô classificavam como configuragôes casos

particulares, dotados de uma estrutura não linear, como a poesia concreta, para Adam

qualquer texto assume uma orientagão configuracional - sendo esta última nogão

142
Veja-se em particular ADAM 1987 e ADAM 1989.
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explicitamente retomada de Ricoeur, e alargando-se o âmbito em que este autor a

situou:

Ce qui fait l'unité signifiante du texte, c'est aussi - et peut-être même

surtout -

son ohentation configurationnelle. Par la notion de "configuration",
Paul Ricceur exprime essentiellement, on l'a vu, le fait qu'un récit posséde,
â la base de son intelligibilité, non seulement un caractére épisodique (venir

aprês), mais également un caractére configuré (former un tout). Etendue au

texte en général, cette notion peut nous aider á théoriser linguistiquement le

«tout de l'énoncé fini"» (Bakhtine)".
ADAM 1989:206

Distinguindo portanto a dimensão sequencial, de tipo linear, e a orientagão

configuracional, de ordem global, o autor considera que é na passagem da primeira â

segunda que se constitui o texto -

ou, como dizia no artigo de 1987, o "efeito de

texto"143:

Comprendre un texte, comme P.Ricoeur l'a observé, c'est être capable de

passer de la séquence (lire-comprendre les propositions comme venant les

unes aprés les autres conformément â la contrainte de la linéarité de la

langue et au type de séquentialité) å la figure (c'est-â-dire comprendre le

texte comme faisant sens dans sa globalité).
ADAM 1989:202-3

1.4. Sequências prototípicas

Jean-Michel Adam foi já referido a propôsito de duas questôes: a concepgão de

sequência como unidade composicional e a nogão de configuragão, que acaba de ser

abordada. O seu contributo destaca-se ainda pelo facto de admitir a existência de um

pequeno número de sequências de base, culturalmente fixadas e adquiridas por cada

indivíduo -

sequência narrativa, descritiva, argumentativa e explicativa (tipos

monogeridos) e dialogal (tipo poligerido). Como o autor deixa claro, a hipôtese destes

esquemas textuais vai ao encontro de investigagôes de ordem cognitiva, segundo as

quais os processos de compreensão e de produgão textual seriam largamente facilitados

143 Cf. ADAM 1987:55.
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pela integragão de representagôes esquemáticas prototípicas na memôria de longo

termo -

como mostraram os trabalhos de Bereiter e Scardamalia, que Adam não deixa

de referir. É a Brassart. entretanto, que vai buscar a definigão sintética de esquemas

textuais prototipicos
-

como já atrás foi refendo.

Tal como na teoria do prototipo, também os textos realizados se podem reportar a um

gradiente de tipicalidade - não sendo portanto todos igualmente representativos da

categoria em questão (isto é, da sequência prototípica em questão). 0 objectivo de

Adam consiste em identificar as propnedades que definem cada um dos cinco protôtipos

abstractos de sequências144 -

que passo a apresentar, exceptuando o protôtipo de

sequência dialogal, que pode considerar-se de menor interesse no contexto do presente

trabalho.

Protátipo da sequência narrativa

Obedecendo a uma unidade temática. o prototipo da sequência narrativa corresponde a

uma sucessão de acontecimentos -

sobrepondo-se no entanto â mera sucessão

temporal a representagão de um processo (que se desencadeia, se complica e se

resolve) através do qual acontece uma transformagão. Âs relagôes cronolôgicas e

lineares sobrepôe-se, assim, a ordenagão hierarquizada dos momentos através dos

quais se processa a transformagão, sendo essa hierarquizagão ainda dominada por uma

etapa final de avaliagão (a moral) que pode ser mais ou menos explícita (consoante a

especificidade do género narrativo em causa).

O autor não deixa mesmo assim de tecer algumas consideragôes gerais sobre as estruturas

sequenciais, de que se dará conta no ponto III. 2.2. 2.
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Protôtipo da sequência descritiva

Ao contrário da enumeragão (meramente equivalente a uma lista, destituída de critérios

de ordenagão) a sequência descritiva caracteriza-se por uma estrutura prôpria, definida

por diferentes tipos de operagôes:

• operagôes de ancoragem ("ancrage") que definem a tematizagão (principal)

fixando um "tema-título" -

que pode ser dado no princípio (operagão de

ancrage propriamente dita), a concluir a sequência (operagão de afectagão) ou,

reunindo as duas possibilidades anteriores, ser retomado e modificado

(operagão de reformulagão);

• operagôes de ordem aspectual (uaspectualisatiorf,), que dividem o todo em

partes e subtematizam as partes, dando conta das respectivas propnedades;

• operagôes de relacionamento, em que o objecto é situado temporal e

espacialmente e, por outro lado, é posto em contacto com outros objectos

(através de processos de assimilagão como a comparagão, a metáfora ou

metonímia);

• operagôes de encadeamento em que, por subtematizagão de uma parte do

objecto, se constitui uma nova sequência (cujo tema-título coincide com a parte

subtematizada).

Protátipo da sequência argumentativa

Na sequência de Toulmin e de acordo com os vários autores que, posteriormente, se

debrugaram sobre a questão146, Adam admite que a sequência argumentativa se

caracteriza, basicamente, pela relagão entre argumento(s) e conclusão
- assumindo um

146 Na mesma linha, determinada pela influência de TOULMIN 1958, são explicitamente referidos

os contributos de Van Dijk, Plantin e Brassart - embora a análise da sequência argumentativa
recolha também a influência de autores ligados å perspectiva de lôgica natural, como Apothéloz,
M.-J. Borel e D. Miéville.
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enunciado um destes papeis, a postenon, relativamente ao outro termo da relagão. Para

este funcionamento é ainda essencial um mecanismo que permita passar

do(s)argumento(s) (premissas ou dados) â conclusão; esse mecanismo corresponde

normalmente a uma inferência (que dispensa a introdugão de outros dados), funcionando

com base num principio geral ou garante
-

designado "warrant" por Toulmin,

corresponde também å nogão de topos na teoria dos topoĩde Ducrot e Anscombre147. A

par do suporte para o mecanismo inferencial, este pode também ser modalizado, através

de uma restrigão. explícita ou não -

que, em termos de refutagão ou excepgão, faz valer

os dados de uma eventual contraargumentagão. Retenhamos os termos em que o

proprio Adam resume o esquema argumentativo:

En resumé, le schéma de base de l'argumentation est une mise en relation

de données avec une conclusion. Cette mise en relation peut être

implicitement ou explicitement fondée (garant et support) ou contrariée

(réfutation ou exception). Si la donnée est l'élément le plus souvent

exphcite, le support est trés souvent implicite et les autres composantes se
situent entre ces deux pôles d'implicitation et d'explicitation.

ADAM 1992:106

Protôtipo da sequência explicativa

Tomando em conta as propostas de Danielle Coltier e Jean-Blaise Grize148, Adam

descreve a sequência explicativa nestes termos: de uma macroproposigão inicial,

frequentemente subentendida, passa-se a uma problematizagão, introduzida por

pourquoi ou commentU9- que solicita a resposta propriamente explicativa; por último -

apesar de poder ser deslocada para o início da sequência ou mesmo apagada
- há a

considerar uma macroproposigão conclusiva.

Apesar de Adam não fazer referência a Ducrot e Anscombre, o termo topos ocorre naquele
mesmo sentido: "Dans notre exemple, c'est un topos actualisé dans l'énoncé (28) du chapitre 1

qui sert de fondement a l'mference et vient etayer le passage de la donnee â la conclusion* ( )"
ADAM 1992:105

' "

148
Veja-se respectivamente COLTIER 1986:8 e GRIZE 1990:107.

149
Redefinindo a sua propria posigão, Adam não considera necessário distinguir como uma

sequência prototipica particular -

expositiva - a introduzida por comment.
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Ao interesse que possa advir da caracterizagão de sequências prototípicas poderá

acrescentar-se a vantagem de as articular com a orientagão discursiva global -

ou, para

ficarmos mais perto dos termos do prôprio Adam, da configuragão pragmática. Essa

perspectiva, Adam limita-se praticamente a sugeri-la, em particular a propôsito da

sequência descritiva, cujo valor argumentativo e mesmo explicativo é assinalado - não

se fazendo daí sentir qualquer consequência, nomeadamente, ao descrever a

articulagão entre sequências, ou estrutura sequencial149. Para além disso, uma

observagão que parece impôr-se é a ambiguidade de que se reveste o uso do termo

texto, no texto do proprio Adam - remetendo frequentemente para textos empíricos, ou

para categorias de textos que não constam do seu prôprio aparelho teôrico (como os

"textos expositivos", por exemplo). A confusão poderia ser largamente evitada se não

houvesse a recuperagão do termo texto para designar aquilo que, efectivamente, são

apenas sequências (não pondo em causa a possibilidade, que o prôprio Adam considera

rara, de um texto ser constituído por uma única sequência).

1.5. A sequência como unidade de organizacão

Um dos contributos que me parece fundamental, nesta matéria, é o artigo de Michel

Charolles, significativamente intitulado "Les plans d'organisation textuelle. Périodes,

chaînes, portées et séquences". Ao contrário de Van Dijk e Adam, Charolles não

considera a sequência como uma unidade composicional. Tanto esta como as outras

unidades que toma em consideragão
- desde logo anunciadas no título do artigo

- são

entendidas como unidades (de organizagão); funcionando em diferentes planos de

organizagão textual, elas coexistem, segundo o autor, numa espécie de simultaneidade

interactiva:

A estrutura sequencial, na perspectiva de Adam, será abordada a seguir(pp.145-151).
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Dans la suite nous allons distinguer quatre plans d'organisation textuelle.

Chacun de ces plans induit une unité d'organisation que nous appellerons:
/a période, la chaîne, la ponée et /a séquence.

CHAROLLES 1988:6

Antes de observarmos, mais em pormenor, a nogão de sequência, apontaremos a tragos

largos a caracterizagão que Charolles faz dos outros planos de organizagão textual:

• o periodo é apresentado como uma unidade de enunciagão, formada por

frases que mantêm entre si relagôes de dependência150;

• a cadeia corresponde a uma série de expressôes coreferenciais;

• o domínio151 é definido como uma porgão de texto condicionado a um

determinado quadro, ou espago, de interpretagão; o autor aponta, como

exemplos de expressôes que iniciam domínios, formulas que delegam a

responsabilidade enunciativa, construgôes com verbos de opinião,

• marcadores de universo de discurso ou predicados criadores de mundo.

Finalmente a sequência
-

o quarto plano de organizagão textual considerado por

Charolles -

aparece explicada em termos de segmentacão textual152:

Les séquences résultent du découpage du matériau discursif. II ya création

d'une séquence lorsque le sujet, par exemple écnvant, indique comment il

fractionne son texte.

CHAROLLES 1988:9

Se quisermos formular a questão noutros termos, poder-se-á dizer que a(s) sequência(s)

organizam textualmente a linearidade inerente a qualquer produgão linguística -

definindo blocos, ou unidades, deslinearizados. Surgem no entanto, de imediato, duas

questôes: a que critérios obedece essa deslinearizagão? e que processos a podem

150O prôprio autor chama a atengão para o facto de entender período numa perspectiva larga, que
extravaza as relagôes de dependência entre frases no interior da frase complexa.
151Tanto quanto é do meu conhecimento, o termo portée não foi adaptado ao português; de acordo
com a definigão do autor, de que se dará conta um pouco mais å frente, traduzi-lo-ei por domínio.
152 A questão da segmentagâo textual foi abordada no ponto II. 1 .3.
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assinalar? A demarcagão em parágrafos será certamente um dos mais frequentes -

ou,

pelo menos, um dos mais perceptíveis, como considera o prôprio Charolles:

A l'écrit, les séquences sont faciles å repérer, elles correspondent
notamment au découpage en paragraphes qui est une marque linguistique
comme une autre, faisant sens au même titre par exemple qu'une

expression relationnelle quelconque.
CHAROLLES 1988:9

A facilidade de identificagão de sequências assinalada pelo autor está certamente

associada â convengão tipográfica que delimita o parágrafo. Mas é a concepgão de

parágrafo como unidade de sentido que permite tomá-lo como recurso de organizagão

textual - estabelecendo a correspondência entre parágrafo e sequência.

1.6. A sequência como espaco do texto

Bastante mais particular do que as perspectivas até agora apresentadas é a

desenvolvida por Alain Lecomte, que poderá ser aqui introduzida nos termos utilizados

pelo autor, num artigo de 1983154:

A un premier niveau d'approximation, nous appelerons séquence tout

fragment de discours, bloc de formulations, suite de phrases qui se

développe sur un même lieu.

LECOMTE1983:D/3

Como o autor faz questão de explicitar, logo de seguida, é a nogão topolôgica de lugar

que está aqui em causa155. Nessa perspectiva. e seguindo de perto o autor, podemos

dizer:

154 CfLECOMTE 1983

155 Lembremos rapidamente algumas nogôes básicas em topologia: Um espago topolôgico é

constituído por um conjunto E e um conjunto Ode partes de E, chamados abertos de E, verificando-se

os seguintes axiomas: (I) Qualquer reunião de abertos é um aberto; a intersecgão de dois abertos é um

aberto; E e 0 são abertos (ii) Chama-se vizinhanga de um ponto de E qualquer parte de E que
constitua um aberto contendo esse ponto; se a é um ponto de E, chama-se vizinhan^a de a a qualquer
parte V de E, desde que exista um aberto O de E tal que a e O c V; (iii) Uma parte A de um espago

topolôgico (E, O) é um aberto se e sô se essa parte é vizinhan?a de cada um dos seus pontos (iv) Diz-
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•
que a sequência é um espago;

• que esse espago, enquanto espago topolôgico, é munido de uma família de

conjuntos com propriedades particulares, isto é, de abertos;

• que uma família de abertos de intersecgão não vazia constitui um objecto

discursivo da sequência.

Importa aqui sublinhar a nogão de objecto discursivo e reportá-la - como de resto faz o

prôprio Lecomte - â perspectiva de lôgica natural desenvolvida por Jean-Blaise Grize e

vários outros investigadores, no quadro do Centre de Recherches Sémiologiques de

Neuchâtel. Em poucas paiavras, poder-se-á dizer que um objecto de discurso se

caractenza pelo facto de ser construído no discurso e pelo discurso -

que intervem

selectivamente, de acordo com a situagão, sobre o conjunto de aspectos normalmente

associados ao(s) objecto(s) em causa156. E porque os aspectos considerados tanto

podem ser elementos como ingredientes ou agregados, o objecto discursivo é

normalmente visto, em trabalhos do Centro de Neuchâtel, como classe mereolôgica ou

classe colectiva -

que, em termos simplificados, se pode distinguir da classe extensional

pelo facto de esta conter apenas elementos homogéneos. É então a mesma nogão de

objecto discursivo que se deixa tratar em termos lôgicos, como ciasse mereolôgica, ou

em termos topolôgicos, como família de abertos (de intersecgão não vazia).

Sendo a última perspectiva aquela que interessa aqui mostrar, retenhamos duas das

formulagôes que parecem fundamentais:

• uma família de abertos de intersecgão não vazia constitui um objecto discursivo

da sequência;

se de um espago (K) que é compacto se, de uma família de abertos que cobre esse espago, se pode
extrair uma sub-família finita que recobre K Cf. DELACHET, A. (1978), La topoloqie Pans P U F

■

e

LECOMTE 1 983:d/37-d/42 (Anexo).

I34



• quando, no movimento de um texto (são palavras do prôprio Lecomte157) se

passa de uma família de abertos para outra, há deslocagão de um lugar para

outro.

São estes dois aspectos que se podem ver representados na figura da página seguinte,

reproduzida de LECOMTE 1986.

F-*
, F2 : famílias de abertos de intersecgão não vazia que correspondem a

"objectos de discurso"

x-j, x2 : pontos-limite ou pontos de acumulagão de F-j e F2

Reproduzido e traduzido de LECOMTE 1 986:1 0

A que corresponde isto. em termos textuais? No primeiro caso considerado -

aquele em

que não se verifica deslocagão de lugar
- Lecomte fala de operagão de percurso

(entendendo operagão no sentido matemático do termo158), particularmente assumida

pelas expressôes anafôricas que percorrem o espago do objecto discursivo - isto é,

percorrem o conjunto de abertos que corresponde a aspectos do objecto; não sendo

vazia a intersecgão dos abertos percorridos, o seu efeito reside pois na constituigão de

um lugar
-

o espago da sequência159.

156A nogão de objecto discursivo será retomada no ponto III. 4

157Cf. LECOMTE 1986:95.

158Lecomte toma operagão no sentido matemático do termo, como lei de composigão intema

sobre um conjunto (e não como "acgão produzida por um sujeito", na linha de Piaget).
159(01 , 02, ...On) -* 01 n 02 ... n On sendo que 01 n 02 ...On * 0
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Quando há deslocagão de uma família de abertos para outra, pode acontecer que o

primeiro espago seja ou não compactificado^0. Em caso afirmativo, haverá uma

operagão de compactificagão™ que, em termos topoiôgicos, tem os seguintes efeitos:

• reunir os aspectos do objecto (previamente) percorridos:

(01,02)->01 u02

• compactificar o maior aberto assim obtido:

01 u02->K(01 u02)

• constituir um novo objecto, tomando uma vizinhanga do compacto K -

K (01 u 02) -> v (K (01 u 02))

No caso do discurso, dir-se-á que o espago de uma sequência é compacto quando, da

enumeragão de aspectos que descrevem o objecto, se pode extrair uma enumeragão

finita que é suficiente para o pôr em destaque. Um deíctico, um nome prôprio ou uma

descrigão definida serão marcas da operagão de compactificagão - isto é, constituem o

ponto-limite de uma série de formulagôes que o precedem, ou antecedem. Note-se ainda

que, havendo compactificagão, esta pode surgir no princípio ou no fim da sequência - ou

a um nível sumariamente referido por Lecomte como mais elevado que o da

sequência162 No primeiro caso, encontramos operagôes de iniciagão da sequência,

tipicamente asseguradas por nomes proprios ou descrigôes definidas -

que constituem o

ponto-limite que pode designar todos os outros "nomes" (do objecto) da sequência.

Noutros casos, a compactificagão surge no fim como processo de totalizagão da

sequência. tipicamente assegurada por expressôes deícticas e marcas de terminagão.

160
Reveja-se a nota 25, a propôsito da nogão topolôgica de espago compacto.

161
Nos dois artigos a que me venho referindo, de 1983 e 1986, Lecomte utiliza os termos

compactification e compactifier - e não compactage e compacter, registados em Le Grand Robert de la
Langue Frangaise (edigão de 1985, tomo II). Mantenho por isso, em português, compactificacão e

compactificar.
Y

162Cf. LECOMTE 1983:d/16. Esse nível. que Lecomte diz mais elevado que o da sequência, parece
aproximar-se da nogao de sequência que refen no início: a sequência como unidade composicional
constituinte do texto e susceptível em última análise - tendo em conta níveis hierarquizados de

organizacão macroestrutural - de coincidir com o proprio texto.

136



Note-se ainda como a compactificagão define um ponto de vista sobre o objecto
-

que é

encarado na perspectiva do nome que o compactifica (em detrimento de outros nomes

possíveis). Poder-se-á dizer que a expressão que marca a operagão de compactificagão

atesta também o ponto de vista do sujeito -

a ser entendido, de acordo com a

perspectiva de Lecomte, como a posigão que o sujeito ocupa. É que o facto de se iidar

com o sentido matemático do termo operagão, como já foi dito162, implica que se

desloque a problemática do(s) sujeito(s) do discurso: em vez de sujeitos que executam

operagôes, o que encontramos são sujeitos que ocupam os lugares por elas criados.

Vejam-se as prôprias palavras do autor - tendo em conta que propôe designar como

operagôes de formulagão as operagôes que iniciam e totalizam uma sequência:

II ne saurait plus être question en effet d'un "sujet" extérieur å son

"discours" (assimilé en ce cas â un simple comportement") qui opérerait
avec les mots pour les faire "ré/rai/sonner", mais seulement de positions ou

de points de vue de sujets qui sont dégagés dans le mouvement du

discours et qui se tiennent dans le discours. C'est dans ce sens que les

opérations de formulation impliquent des sujets: non des sujets qui les

"exécutent", mais des sujets qui se logent aux places qu'elles déterminent.

LECOMTE1983:D/21

Como já se terá depreendido, as operagôes de compactificagão constituem um dos

processos fundamentais de organizagão textual: como mecanismos de iniciagão e

totalizagão, elas configuram blocos textuais - isto é, conjuntos organizados a que se

poderá chamar unidades textuais -

proporcionando simultaneamente a transigão entre

eles.

Reveja-se a nota 158.
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2. Termos/nocôes em confronto, a propôsito de sequencialidade

A nogão de sequencialidade não se pode tomar como evidente. Note-se, em primeiro

lugar, que nem sempre é objecto especifico de reflexão e elaboragão conceptual -

parecendo o seu uso justificar-se por mera associagão com o de sequência. Para vários

autores, a nogão não tem uma relevância especifica relativamente âs de coesão,

coerência ou conectividade (em particular conectividade sequenciaf)
-

que, globalmente

tomadas como mecanismos de progressão linear, serão apresentadas num pnmeiro

bloco. Num segundo momento dar-se-á então conta de outras perspectivas que lidam

directamente com uma específica nogão de sequencialidade
-

seja qual for o termo que

a designa.

Â preocupagão de exaustividade sobrepôs-se o interesse de apresentar. a par dos

pontos de vista mais clássicos, aqueles que me pareceram trazer elementos decisivos

para a nogão de sequencializagão que eu prôpria procurava estabelecer -

e que surgirá

no final desta terceira parte.

2.1. Mecanismos de progressão linear

Serâo tidos em conta, em primeiro lugar. os mecanismos que asseguram a ligagão do

material linguistico
- funcionando ao nível da chamada linearidade linguística.

2.1.1. Coesão

Como o título indica, o objecto central de Cohesion in English, de Halliday e Hasan,

publicado em 1976, é a nogão de coesão- entendida como uma relagão semântica que

se verifica em qualquer texto. Trata-s, para os autores, de uma componente essencial da

textura ("texture"), sem a qual, em vez de texto, haveria antes um "não-texto".
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Note-se que Halliday e Hasan não deixam de referir, ainda que brevemente, os outros

dois aspectos que consideram definir a textura: a organizagão da frase numa perspectiva

informativa (envolvendo a estrutura em termos de tema e rema) e um nível de

organizagão mais amplo, ligado a questôes tipolôgicas, que os autores referem como a

"macroestrutura" do texto163.

Regressando â nogão de coesão, veja-se como o seu papal específico consiste,

segundo os autores, em dar conta das relagôes de continuidade entre diferentes partes

do texto:

Cohesion expresses the contmuity that exists between one part of the text

and another. It is important to stress that continuity is not the whole of

texture. (...) But the continuity adds a further element that must be present
in order for the discourse to come to life as text.

HALLIDAY & HASAN 1976:299

A importância da continuidade na construgão do texto não merece ser posta em causa

mas, antecipando um entendimento mais especifico do que possam ser "partes do

texto", pode-se prever que a problemática em causa exceda a que abordam Halliday e

Hasan -

que utilizam a expressão para se referirem a qualquer segmento linguístico que

ocorra explicitamente na superfície do texto. Restringindo-nos para já ã posigão destes

autores, diremos que existe coesão sempre que a interpretagão de um elemento do

discurso depende de outro164; que são identificados quatro tipos de relagôes de coesão
-

163 "In the most general terms there are two other components of texture. One is the textual

structure that is internal to the sentence: the organization of the sentence and its parts in a way
which relates it to its environment. The other is the 'macrostructure' of the text, that establishes it

as a text of a particular kind -

conversation, narrative, lyric, commercial correspondence and so

on." Cf. HALLIDAY e HASAN 1976:324. Como se pode ver, aquilo a que Halliday e Hasan

chamam aqui a macroestrutura do texto corresponde mais ao que van Dijk considera

superestrutura
- tendo em conta a distingão entre macroestrutura e superestrutura estabelecida

por este autor, já referida em II. 1 .2.

164"Cohesion occurs where the INTERPRETATION of some element in the discourse is

dependent on that of one another." HALLIDAY & HASAN 1976:4.
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conjungão, referência, coesão lexical e substituigão
-

distinguindo-se, para cada um dos

casos, duas possibilidades de representagão no sistema linguístico (semântica e

lexicogramatical).

De acordo com outras perspectivas a serem apontadas e, em particular, com aquela que

me proponho desenvolver, as partes do texto serão entendidas em articulagão com a

actividade discursiva -

dependendo, nessa mesma medida, de uma organizagão de

ordem retôrica166. Sublinhe-se a análise crítica do texto de Halliday e Hasan, que

devemos a Joaquim Fonseca -

pondo este autor em destaque a ausência de uma

abordagem enunciativo-pragmática, de que decorre a insuficiência da nogão de coesão,

entendida por Halliday e Hasan "na base da consideragão estrita da sintagmática

imanente ao texto"167.

2.1.2.. Conectividade / coerência sequencial

Em Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso, de Van Dijk168, surgem três

nogôes distintas, embora relacionadas entre si, que terão de ser tomadas em

consideragão a propôsito de sequencialidade.

A conectividade (conectividad ou conexiôn), explicitamente enquadrada na perspectiva

da semântica formal, é definida em termos de interdependência semântica, relacionando

entre si as proposigôes subjacentes a pares de frases. Sendo uma condigão necessária,

660s autores referem, na introdugão. o interesse de investigar "the relationship between
cohesion and the organization oí written texts into sentences and paragraphs (...)." - ficando assim

vagamente apontado o reconhecimento do que poderemos considerar como unidades

propnamente textuais. Cf. HALLIDAY e HASAN 1976:4.

167Cf. FONSECA 1992:18.

168
CfVANDIJK 1977-1 9842
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mas não suficiente, para a aceitabilidade do discurso, eia corresponde afinal a um dos

aspectos da propriedade semântica mais geral designada por coerência. Van Dijk deixa

bem claro que um discurso pode apresentar-se como coerente sem que todas as frases

ou proposigôes estejam conectadas, pelo menos explicitamente. Face a esta

particularidade das línguas, relativamente ås linguagens formais, o autor enuncia pistas

de investigagão que talvez não tenham ainda obtido uma resposta cabal:

El problema en cuestion. pues, es el de formular condiciones que permitan

proposiciones que permanezcan implícitas y especificar qué clases de

proposiciones deben expresarse para que el discurso sea coherente.

1977-1 9842:1 49-1 50

Para além da problemática do implícito, as condigôes de coerência dizem respeito a

questôes de identidade referencial (que o autor considera mais frequentemente

abordadas) e å distribuigão de informagão
-

aspecto sobre o qual faz incidir a sua

atengão. Apresentada a coerência em termos gerais, importa salientar que van Dijk

distingue ainda dois tipos de coerência: a coerência linear ou sequencial relaciona

proposigôes subjacentes a oragôes compostas e séries de oragôes; enquanto a

coerência global diz respeito a sequências completas - definindo-se assim em termos

macroestruturais.

Posteriormente, em La ciencia úel texto, cuja edigão original data de 1978, van Dijk

mantem a distingão entre coerência linear e coerência global
- fazendo no entanto

coincidir a primeira com a nogão de conectividade.

I4l



2.1.3. Conectividade sequencial (ou coesão)

A mesma tendência para a redugão a duas propriedades adopta R. de Beaugrande em

Text, Discourse and Process169, onde se distingue a conectividade sequencial, ou

coesão, que diz respeito â organizagão dos elementos na superfície do texto, da

conectividade conceptual, ou coerência, que dá conta de aspectos da ordem do

conhecimento, como seja a relagão entre conceitos. Vejam-se os processos que o autor

refere. a propôsito de cada um destes mecanismos:

The means of cohesion include the grammatical formatting of phrases,
clauses, and sentences. and such devices as recurrence, pro-forms and

arlicles, co-reference, ellipsis, and junction. (...) The means of coherence
include: (1) logical relations such as causality and class mclusion; (2)
knowledge of how events, actions. objects, and situations are organized:
and (3) the strivmg for continuity in human experience.

BEAUGRANDE 1980:19

O autor descreve a conectividade sequencial através de um formalismo ("Augmented

Transition Network") que, como ele proprio explica, é uma técnica de formatagão de

dados desenvolvida em altemativa â gramática transformacional, com vista ao

processamento computorizado do inglês. Independentemente do interesse que esse

formalismo possa ter -

ou que possa ter. em termos mais gerais, o prôprio pressuposto

da equivalência entre o funcionamento humano e o de um programa de informática170 -

é de reter a referência a operagôes aue sequencializam o texto ("Sequencing

operationsT), evidenciando-se assim o facto de não ser a conectividade sequencial uma

propnedade inerente ao texto, mas o produto de um trabalho, orientado para a construir.

De acordo com a breve definigão que de Beaugrande dá de sequencializar

169
Cf. de BEAUGRANDE 1980

170 Sobre esta questão, poder-se-a consultar RASTIER 1991, em particular o capítulo I ("Les
recherches cognitives").
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C'sequencing"), trata-se da organizagão do material iinguístico, em funcåo da progressão

temporal; o aspecto mais interessante, entretanto, tem a ver com o facto de essa

organizagão ser referida como ordem de trabalho ("working ordef)
-

que, com os

reduzidos elementos de que dispomos, parece corresponder a organizagôes específicas

do oral ou do escrito, nas suas duplas vertentes de produgão/interpretagão:

By "sequencing" I wish to designate all activities and procedures whose roie

is to arrange language elements into a working order, such that speaking,

writing. hearing, or reading can be accomplished in a temporal progression
BEAUGRANDE 1980:39

Em Text Production. Towards a Science of Composition, publicado quatro anos mais

tarde, o autor introduz uma questão nem sempre tida em conta quando se fala de

linearidade linguística. Trata-se da equivalência espacio-temporal
-

a que o prôprio

Saussure terá sido sensível, como faz crer esta passagem dos chamados Manuscritos

de Harvard, citada por Herman Parret:

Quand on parle de chaîne phonétique on a toujours en vue une chose

concrête. Concréte s'il est congu comme occupant un espace/une portion
de temps.

Fragmento 58, citado por PARRET 1995:50170

Sendo indissociáveis o espago e o tempo, um deles torna-se normalmente mais saliente,

como de Beaugrande faz notar

The linearity of language is necessary because words have to be

implemented one ar a time. Spoken texts emphasize the temporal

succession, whereas written texts emphasize the spatial one (cf. Nystrand,
1982c). The contrast results partly from the nature of the acoustic vs. visual

modalities (...).Still, we have some evidence that not all acoustic processing
is temporal, nor is all visual processing spatial (Das et al., 1975:82), not

even in discourse.

BEAUGRANDE 1984:149

O sublmhado é meu -

e aitera , de resto, o sublinhado da responsabilidade de Parret.
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2.2. Sequencialidade

Enquanto os mecanismos de progressão linear, que acabamos de observar, dão conta

da articulagão sintagmática do material linguístico, serão considerados - sob a

designagão genérica de sequencialidade, os processos que dizem respeito â

organizagão textual - isto é, å constituigão e relacionamento de unidades prôprias do

texto, enquanto nível de análise linguistica.

2.2.1. Marcadores de integracão linear

Tal como aparecem definidos em TURCO & COLTIER 1988, os chamados marcadores

de integragão linear constituem sobretudo um factor de organizagão linear -

como de

resto também sugere a prôpria designagão:

(...) d'autres [morphêmes] enfin ("d'abord", "ensuite", "enfin") accompagnent
l'énumération sans fournir de précision autre que le fait que le segment
discursif qu'ils introduisent est ã intégrer de fagon linéaire dans la série.(...).

TURCO & COLTIER 1988:57

Distinguindo três possibilidades de origem semântica, para estes marcadores -

enumeragão, lugar e tempo -

as fungôes que os autores Ihes atribuem são, em última

análise, de ordem textual: eles asseguram a abertura, continuidade e fecho de uma

série.

Colocando-se explicitamente na sequência de Turco e Coltier, Adam e Revaz fazem no

entanto intervir uma reflexão sobre a prôpria nogão de sequência descritiva - de que

resultam aspectos inovadores, relativamente â posigão daqueles autores. Considerando
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que aquele tipo de sequência corresponde â passagem da pluridimensionalidade

associada å percepgão do objecto para a linearidade do discurso, Adam e Revaz

identificam o caso particular da enumeragão
- a corresponder a uma simples lista de

aspectos ou propnedades. A partir deste "grau zero", a descngão exige no entanto uma

ordem hierarquizada -

para que contribuem precisamente os marcadores de integragão

linear:

Pour notre part, nous réviserons ainsi le critére de "linéarité": dans les

séquences descriptives que nous avons étudiées, il semble bien que les

M.I.L. [marqueurs d'intégration linéaire] servent â mettre de l'ordre dans un

ensemble en segmentant le texte en PARTIES et en introduisant partois,
au-dela du lineaire. des niveaux hiérarchiques.

ADAM & REVAZ 1989:66 (sublinhado meu)

2.2.2. Da sequência prototípica â estrutura sequencial

Como já atrás foi referido, Jean-Michel Adam distingue duas vertentes textuais: a

dimensão configuracional, relativa ao texto como um todo, e a sequencial, de tipo

linear172. Tal como são referidas em "Textualité et séquentialité. L'exemple de la

description"
-

artigo que data de 1987 -

a primeira daria conta dos aspectos ligados å

referência (plano semântico), â responsabilidade enunciativa173 e å argumentagão

(inseridas no plano da pragmática linguística); a segunda seria responsável pela

estrutura sequencial, estabelecida a dois níveis: ao nível local, estariam em causa

questôes de pontuagão, anáforas e conectores, por um lado, e por outro, mecanismos de

progressão e repetigão; a nível global, definir-se-ia uma estrutura ordenada de

proposigôes
- a distinguir em termos de superestrutura (SS) ou plano de texto (P de T).

Estabelecido este quadro, pode-se verificar que o autor associa a linearidade linguística

172
Reveja-se o que sobre esta mesma questão ficou já dito nas páginas 61-62

1730 autor utiliza a expressão
'

'prise en charge énonciative" - fazendo-a seguir de um parêntesis
que a esclarece em termos de "plans d'énonciation et modalités". Cf. ADAM 1987:55
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do enunciado â conectividade, correspondendo as propriedades de coesão e coerência â

dimensão configuracional:

Je définis (...) I'effet de texte comme résultant du passage de la séquence â
la configuration, c'est-â-dire de la linéarité de l'énoncé â la figure (P.
Ricoeur), de la séquence textuelle comme suite linéaire d'unités

linguistiques (connexité) å la reconstruction de cette séquence comme un

tout signifiant (cohésif et cohérent).

ADAM 1987:55

As três propriedades em questão são retomadas em trabalhos postenores
-

nomeadamente em Les textes. Types et prototypes, datado de 1992, onde o autor

desenvolve (e reformula) a concepgão de estrutura sequencial. Assim, nesta obra, o

texto é visto como resultando de diferentes planos de organizagão, ou môdulos, cuja

representagão, da responsabilidade do prôprio autor, se volta a reproduzir:

TEXTE

CONRGURATION

PRAGMATIQUE

|A|

SUITE DE

phoposhions

1*1

Visée

illnculniro

(cnhôiiMinr.)

[Al|

Repéroges
énoncintifs

|A?|

Cohésion

sén*ianli(jun

(mo.ĸ.es)

|A3|

Connexité Séqnenlialité

l"M |H7|

reproduzido de ADAM 1992:21

Vejamos então, um pouco mais em detalhe, o que está em causa em cada um dos

môdulos. No que diz respeito â configuragão pragmática -

designagão que vem substituir

"dimensão configuracional", usada anteriormente - verifica-se que são considerados,

fundamentalmente, os mesmos aspectos, aparecendo agora novas formulagôes e sendo

explicitamente enquadradas as propriedades de coesão e coerência -

que, como se

pode ver, não correspondem exactamente ãs perspectivas em que mais frequentemente
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são entendidas. 0 môdulo argumentativo dá conta da existência de um objectivo

ilocutorio global, explícito ou a ser derivado de uma série de actos encadeados:

La visée illocutoire globale définit tout texte comme ayant un but (explicite
ou non): agir sur les représentations, les croyances et / ou les

comportements d'un destinataire (individuel ou collectif).
ADAM 1992:22

Colocada a questão, nesta passagem, em termos de produgão, o autor enuncia de

imediato o seu reverso, assumindo que compreender um texto é, simetricamente, captar

o macro-acto de fala (explícito ou derivado) que Ihe corresponde. É a este movimento

interpretativo. como o prôprio Adam Ihe chama, que fica associada a nogão de

coerência, explicitamente entendida como um julgamento do ouvinte/leitor e não como

uma propriedade intrínseca do texto; permitindo fazer face a lacunas de outra ordem, o

reconhecimento de um objectivo ilocutôrio aparece aqui como critério fundamental para o

julgamento de coerência:

L'interprétant prête a pnori sens et signification aux énoncés et ne formule

généralement un jugement d'incoherence qu'un tout dernier ressort. Le

jugement de cohérence est rendu possible par la découverte d'(au moins)
une visée illocutoire du texte ou de la séquence, visée qui permet d'établir

des liens entre des énoncés manquant eventuellement de connexité et / ou

de cohésion et / ou de progression.
ADAM 1992:22

Também no môdulo enunciativo a sucessão de planos enunciativos diversificados não

invalida a possibilidade de identificar um posicionamento de ordem global, responsável

por aquilo que, na sequência das palavras do autor, se poderá tomar como a orientagão

global dos posicionamentos enunciativos:

Un ancrage énonciatif global confêre ã un texte sa tonalité énonciative

d'ensemble tandis qu'alternent d'incessants changements de plans
énonciatifs.

ADAM 1992:23
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São seis as possibilidades globais identificadas pelo autor -

que parecem de resto

relativamente prôximas das propostas por Jenny Simonin174: enunciagão oral (actual ou

"de discurso", no sentido benvenistiano), enunciagão escrita (actual ou "de discurso"),

enunciagão não actual (correspondente a "histôria", no sentido benvenistiano,

enunciagão proverbial, enunciagão do discurso lôgico, teôrico e científico e enunciagão

do discurso poético.

Ao introduzir o terceiro môdulo, de ordem semântico-referencial, que integra a

configuracão pragmática. Adam refere a representagão semântica global designada por

macroestruturaU5. Por outro lado. assinala a necessidade de tomar em consideragão,

num plano intermédio entre o local e o global, mecanismos de redundância semântica -

susceptíveis de assegurarem a coesão do mundo representado (seja qual for a sua

especificidade) e. consequentemente, permitirem um julgamento de coesão. Segundo

Adam, será fundamentalmente a nogão de isotopia176 a assegurar a propriedade

semântica que é a coesão:

Distinguée de la connexité interne aux formants linguistiques d'une

expression (des lettres / sons aux composants morpho-syntaxiques) et

opérant aussi de phrase en ohrase (module B1 ). distinguee égalemen: de la

cohérence (module A1) et de la pertirence contextuelle, la cohésion

sémantique est un fait de co-textualité que la notion d'isotopie permet de
théoriser.

ADAM 1992:25-26

No que diz respeito â nogão de sequencialidade, pode constatar-se uma diferenga

significativa, relativamente ao artigo de 87: em vez da anterior dimensão sequencial, é

174Cf.pp. 47-50.
175A nogão de macroestrutura, que se deve, fundamentalmente, a Van Dijk, foi tratada (em
articulagão com a de sequência) nas páginas 121-123.
176Remonta ao princípio dos anos sessenta a operacíonalizagão da nogão de isotopia, definida
por Greimas, no quadro da semântica estrutural, como um conjunto de categorias semânticas
redundantes que asseguram a homogeneidade semântica dos textos. Cf. GREIMAS 1986.
Retomando a nogão, Umberto Eco evidenciou que o seu interesse se manifesta sobretudo nos
casos em que haja uma disjungão semântica possível. Cf. ECO 1984:125-129. No quadro mais

específico da linguística do texto, pode refenr-se o aproveitamento da nogão por autores como
Van Dijk e Rastier.
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agora considerada a sucessão de proposigôes, gerida por dois môdulos
- conectividade

(B1) e sequencialidade (B2). O facto de um texto não ser uma série aleatôria de

proposigôes dependerá portanto destes dois môdulos -

que assumem fungôes

diferenciadas. A conectividade envolve quer a estruturagão morfo-sintáctica, ao nível da

gramática de frase, quer o encadeamento de proposigôes, através de mecanismos como

a anaforizagão e a repetigão lexical, descritos no quadro da gramática de texto. Adam

integra ainda no modulo da conectividade mecanismos de demarcagão gráfica e

segmentagão
- considerados, com toda a pertinência, como aspectos da "espacializagão

escrita".

Ao introduzir o último môdulo, dito de organizagão sequencial, Adam comega por definir

o que entende por esquemas sequenciais prototípicos, que já foram aqui

apresentados177. S6 depois se refere â estrutura sequencial de um texto - formada, em

seu entender, por um número n de sequências completas ou elípticas.

Reconhecendo que são raros os casos em que o texto é constituído por uma única

sequência ou por sequências do mesmo tipo, Adam refere-se brevemente a essas duas

possibilidades. No que diz respeito å primeira, não se pode deixar de notar o facto de,

paradoxalmente, deixar afinal em causa a homogeneidade interna de um tipo sequencial

Le texte ne comporte qu'une séquence. On ne peut parler alors que de

quasi homogénéité dans la mesure oũ, dans un récit minimal, par exemple.
des propositions descnptives et évaluatives viennent souvent s'ajouter aux

propositions narratives (...); si une descnption peut sembler plus souvent

pure, il n'est pas rare de trouver des propositions évaluatives, voire un plan
de texte argumentatif chargé d'organiser les différents moments de la

séquence.

ADAM 1992:31

177 Cf. ponto III. 1.4.
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Relativamente âs estruturas sequenciais heterogéneas, Adam refere dois tipos de

relagão: a insergão e a dominância. A insergão surge entre sequências de tipos

diferentes, estabelecendo-se uma relagão entre sequência que insere e sequêncía

insenda. Alguns casos possíveis, dados como exemplo:

j Exempium narrativo |seqa argumentativa -

[seqa narrativa] seq' argumentativa] I
i

Presen^a de descriyão num romance... [seqB narrativa |seq" descritiva] seq8 narrativa]

Insercão de diálogo numa narrativa. . .. [seq' narrativa [seq" dialogal] seq" narrativa]

Insercão de narrativa num diálogo [seqa dialogal [seqa narrativa] seqa dialogal]

A relagão de dominância -

que acontece quando não há insergão mas mistura de

sequências de tipos diferentes -

corresponde å formula [seq§ dominante > seq-

dominada]. Por exemplo, [seq§ narrativa > seq9 argumentativa].

Uma das observagôes que parece imprescindível tem a ver com o reconhecimento de

dois aspectos (ou submôdulos) distintos, contidos no môdulo da sequencialidade (que

não figuram na representagão esquemática elaborada pelo autor, atrás reproduzida): por

um lado, a organizagão sequencial, que converte uma sucessão de proposigôes numa

sequência narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa ou dialogal, mais ou menos

prototípica; por outro, a estrutura sequencial de um texto, entendida como combinagão

de sequências, do mesmo tipo (estrutura sequencial homogénea) ou de tipos diferentes

(estrutura sequencial heterogénea).

Por outro lado, pode dizer-se que os dois níveis (local e global) considerados para todos

os outros môdulos se revelam insuficientes, no caso da sequencialidade: seja a

propôsito da única sequência de um texto ou de cada uma das sequências de um texto,

a organizagão sequencial é indiscutivelmente, uma questão de ordem global
-

poder-se-

ia mesmo dizer uma questão de ordem especificamente textual.
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Em fungão do que ficou dito, pode propor-se uma reformulagão do esquema elaborado

por Adam: integrando os mecanismos considerados pelo prôprio autor, ela torna visível o

desdobramento quer do nível global quer do môdulo da sequencialidade:

SUCESSAO DE PROPOSigOES

CONECTIVTDADE SEQUENCIALIDADE

plano local

estrutura^ão morfo-sintáctica

fGdeF)

plano global

texto símples
(uma única seqa> encadeamento de proposicôes

(GdeT)

organizacão sequencial

(seq* ± prototípica)

estrutura sequencial

texto complexo

(+ do que uma seq") homogénea
neterogênea

2.2.3. Sequencialidade e trabalho de montagem

Em "Les plans d'organisation textuelle. Pénodes, chaînes, portées et séquences" -

artigo

já atrás referido- Michel Charolles manifesta a convicgão de que a produgão de texto

envolve tarefas de organizagão que excedem a linearidade do enunciado, mesmo

quando se trata de estruturagão temática:

Pour qu'un texte paraisse digne de ce nom, les unités qui le constituent

doivent satisfaire â certains critêres d'organisation. L'activité de production
textuelle exige par conséquent d'autres habiletés que celles qui consistent

uniquement â aligner des "propositions" en rapport avec un thême.

CHAROLLES 1988:4

Aparece assim como fundamental, na perspectiva de Charolles, um trabalho de

organizagão conscientemente orientado em fungão do leitor, antecipando
-

e nessa

mesma medida prevenindo - eventuais dificuldades de interpretagão. O esforgo de
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explicitagão parece particularmente habilitado a actuar nesse sentido: para além da

explicitagão de relagôes entre objectos ou estados de coisas (que, em caso contrário,

ficariam obscuras ou ambiguas), Charolles refere mecanismos de explicitagão

relativamente â organizagão global do texto, como sejam divisôes explícitas e

recapitulagôes parciais. O interesse que me parece oferecer esta perspectiva - a ser

posteriormente retomada - justificará que retenhamos as palavras do autor, apesar da

citagão se tornar um pouco longa:

Si le sujet écrivant veut être compris (et quand bien même il ne le voudrait

pas, il lui faudrait encore faire faire comprendre qu'il ne veut pas être

compris) il doit aménager ce qu'il dit de fagon á ce que ceux â qui il

s'adresse puissent interpréter sans dificultés insurmontabies les rapports
qu'il établit entre les énoncés qu'il produit successivement. Lorsqu'elles ne

vont pas de soi, il lui faut en particulier expliciter les relations (ou les types
de relation) qu'entretiennent, de son point de vue, les objets ou états de

choses dont il traite. De même, s'il pergoit que, son propos se développant,
l'organisation globale du texte qu'il produit nsque d'échapper au lecteur, on
s'attend â ce que le rédacteur en explicite les grandes articulations, â ce

qu'il ménage des récapitulations partielles, bref, â ce qu'il dispose des

repéres pour son traitement.

CHAROLLES 1988:4

Parece portanto ser a preocupagão com o leitor um dos factores dominantes nesse

trabalho de organizagão que Charolles designa, logo de seguida, como "trabalho de

montagem"
-

e que envolve, por parte de quem escreve, uma capacidade reflexiva e

crítica, susceptível de actuar sobre a produgão do seu prôprio texto, numa atitude

reiterada de revisão e reformulagão. Nesta perspectiva, e tendo em conta a específica

concepgão de sequência que é a de Charolles48, faz todo o sentido pensar que ele seja

um dos mecanismos capazes de prevenir eventuais dificuldades de interpretagão -

ou se

preferirmos, um dos recursos fundamentais do trabalho de montagem. Como atrás se

viu, Charolles considera que há criagão de sequência sempre que o sujeito (produtor)

indica como fracciona o seu texto - e não parece abusivo pensar que, correlativamente,

haverá reconhecimento de sequência sempre que o sujeito (receptor) reconhecer os

Cf. ponto 111.1.5.
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índices de fraccionamento. Comprende-se entretanto que, para que os mecanismos de

criagão/reconhecimento sejam eficazes, a sequência terá que ser reconhecida como tal,

em primeiro lugar, pelo prôprio sujeito que produz o texto: reconhecida como um todo, ou

uma unidade, cujo carácter discreto se deixa assinalar - através de recursos que

importará inventoriar. Cabendo a esses recursos a fungão de facilitar o trabalho de

leitura e interpretagão, compreende-se também que ela será tanto mais conseguida

quanto mais explícitos, correntes e culturalmente enraizados forem os recursos utilizados

para o efeito - razão pela qual, como refere o proprio Charolles, a demarcagão em

parágrafos torna facimente perceptíveis as sequências, em texto escrito179.

Não se pode deixar de observar que o autor passa, praticamente sem transigão, da

cnagão de sequência para a ideia de sequencialidade (ou, mais exactamente, de

"marcas de sequencialidade"). A ser entendida, portanto, como criagão e sucessão de

sequéncias. a sequencialidade corresponderá a um trabalho explícito de organizagão,

orientado no sentido de facilitar a interpretagão, que funciona através das marcas

inscritas na superficie do texto:

Les marques de séquentialité sont l'indice d'une activité métadiscursive

chez celui qui les utilise. Elles denotent un travail explicite d'organisation de

l'énonciation visant en particulier ã faciliter la tâche de l'interprétation.

CHAROLLES1988:9180

Esta nogão de sequencialidade parece envolver níveis elevados de consciência dos

factores em causa na actividade textual -

o que poderá eventualmente justificar a

impressão de uma definigão demasiado larga, referida por Charolles. Seja como for, ela

corresponde, em última análise, a um trabalho de ordenagão:

179
Revejam-se as palavras do prôprio autor, citadas na página 133.

180Vale a pena sublinhar a diferenga desta perspectiva relativamente â de Adam -

para quem,
como atrás se viu, a nogão de segmentagão parece meramente formal e sem articulagão com os

modulos de organizagão textual considerados pelo prôprio autor.
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Une "définition" aussi large amêne a traiter comme marques de

séquentialité toutes les expressions qualifiant (exclusivement ou

complémentairement) l'ordonnancement du dire.

CHAROLLES 1988:9

Como se vê, o autor propôe que se considerem como marcas de sequencialidade todas

as expressôes susceptíveis de ordenarem o dizer -

apontando de seguida, para o caso

do francês, morfemas como "par ailleurs", "quant â", "en outre", "donc" e marcadores de

correlagão como "d'une part/d'autre part". A descrigão sistematizada das marcas de

sequencialidade, no português actual, será certamente uma tarefa de interesse -

para a

qual se prevê que a análise de textos possa vir a contribuir. A concluir, para já, a

apresentagão da perspectiva de Charolles, poder-se-á sublinhar que o trabalho de

ordenagão do dizer é, inequivocamente, um trabalho de ordenagão do texto - trabalho

de montagem, no sentido mais corrente da expressão; ou, para o formularmos

teoncamente, trabalho metatextual.

2.2.4. Sequencialidade - desnivelacão e saberes

Num artigo que data já de 1981. Lecomte refere que a ordem linear do discurso -

que

liga â análise clássica em predicado e argumentos e â gramática de textos -

privilegia a

nogão de coerência textual e, atraves dela , a ideia de um sujeito estável:

Ordre horizontal donc, que la tradition scrute avec attention, et qui met au
premier plan la notion de cohérence textuelle et, corrélativement, la

permanence d'un sujet du discours qui se définit dans et par l'homogenéité
supposee de sa production discursive.

LECOMTE 1981:71

Lembrando, em termos gerais, contributos de autores como Foucault, Pêcheux e outros,

o autor pôe em destaque a necessidade de se tomar em consideragão a ordem vertical

do discurso :
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Nouvel axe, en quelque sorte, qui émerge, dans le projet de mise en

perspective des processus discursifs: axe vertical oû viennent interférer des

discours déjá tenus, des discours antagonistes ou des discours voisins, axe

enfin oũ on s'autorise å localiser une mémoire, en entendant par lâ, non la

faculté psychologique d'un sujet parlant, mais ce qui se trouve et demeure

en dehors des sujets, dans les mots qu'ils emploient (...).
LECOMTE 1981:71

Embora o autor não utilize explicitamente o termo sequencialidade, a nogão surge
-

no

sentido de relagão da sequência consigo prôpria, na ordem horizontal, e de articulagão

entre sequências, na ordem vertical. O primeiro caso corresponde, segundo Lecomte, a

mecanismos de reformulagão, enquanto a articulagão de sequências se processa em

termos de desnivelagão
-

a entender como possibilidade de convocagão de saberes

diferenciados. Vejam-se as palavras do autor:

II faudra donc distmguer des opérations, ou morphismes de divers types:
- des morphismes de type horizontal. par lesquels la séquence sera mise

en relation avec elle-même (effet de reformulation, nécessaire â

l'homogénéité du discours); des morphismes de type vertical, par lesquels
une séquence est mise en relation avec une autre (effet de dénivellation par

quoi s'introduit le savoir: å l'endroit de ces "coups de force" oũ l'"autorité" -

c'est-â-dire la mémoire - est convoquée pour garantir le caractére valide de

l'argumentation ou le caractêre du discours tenu).
LECOMTE 1981:72

Explicitamente trabalhada num artigo de 1983, a nogão de sequencialidade é

apresentada. logo de inicio, nos seguintes termos:

Nous appelons effet de séguentialité le processus par lequel un lecteur

donne cohésion å un texte ou ã un fragment de texte en en faisant une

description. une évocation d' un objet ou d'une personne, une histoire ou

une biographie, un raisonnement enfin.

LECOMTE1983:D/1181

Não se referindo agora, explicitamente, â ordem vertical do discurso, é possível

reconhecer a permanência desse pressuposto na forma como o autor define, por

oposigão a uma hipotética coerência a priori, a constituigão da coerência do discurso:

181Esta formulagão é retomada posteriormente, em "Espace des séquences" -

artigo de 1986 -

sendo a única diferenga significativa o facto de se falar apenas de sequencialidade (em vez de

"efeito de sequencialidade", como é o caso neste texto de 1983.
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Loin de considérer un discours comme défini par une cohérence â pnori (ce
qui serait le cas seulement de la phrase dans le cadre d'une théorie

générative) nous poserons au contraire qj'il constitue sa cohérence par le

biais d'une linéarisation d'éléments hétérogénes renvovant á plusieurs

autres discours, á plusieurs instances énonciatives ou positions de suiet.

LECOMTE 1983:D/1

A desnivelagão referida em 1981 como mecanismo de articulagão entre sequências

reaparece agora, formulada em termos de "linearizagão de elementos heterogéneos" -

produzida através da capacidade operatôria do prôprio discurso:

Cette linéansation, qui est â la source de l'effet de séquentialité , procéde
au moyen du discours lui-même, tel qu'il est capable d'opérer sur lui-même.
de maniére å "manipuler", combiner, deniveler certains de ses sous-

fragments qui fonctionneront alors comme discours-obiets.

LECOMTE 1983:D/1

Se voltarmos atrás, e relermos a definigão de sequencialidade. verficaremos que ela é

encarada do ponto de vista do leitor . A questão merece uma atengão particular -

que o

prôprio desenvolve, em particular num artigo de 1986 (que retoma a mesma definigão de

sequencialidade). Lecomte esclarece, em primeiro lugar, que a leitura não é entendida

(como normalmente acontece), na relagão de exterioridade de um sujeito-leitor,

relativamente a um objecto de leitura -

perspectiva que, em seu entender, anula o

discurso, projectando-o para o lado do sujeito, onde fica reduzido a um modelo de

performance comportamental, ou para o lado do texto, onde se dilui na descrigão da

coerência textual. É na afirmagão de que o discurso participa simultaneamente dos dois

polos considerados que se tornam explícitos alguns aspectos fundamentais do

pensamento do autor. Por um lado, uma concepgão, que poderemos dizer interactiva, de

leitura, que faz, do prôprio sujeito que produz o texto, o seu primeiro e mais determinante

leitor:

En tant que texte, il [le discours] est fait d'un agencement de formes qui
guide une lecture: la premiére de ces lectures est celle qui est opérée par
l'agent-même du processus productif. Les séquences ont une "cohérence"

pour autant qu'elles s'auto-interprêtent dans la conscience du locuteur qui
les enchaîne. Les formes discursives sont lå pour guider et matérialiser
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cette auto-interprétation, comme elles sont lã pour ensuite ouvrir un espace

de lectures possibles.

LECOMTE 1986:9

Por outro, a percepgão do carácter local dos saberes (na inevitável determinagão

pessoal, social, cultural, epocal), em fungão do qual se define uma determinada

organizagão:

En tant que processus subjectif, le discours est soumis aux contraintes de

l'organisation des séquences dans un savoir donné, contramtes qui
traduisent les propriétés caractéristiques d'un univers référentiel: la

séquentialisation n'est pas la même dans l'univers référentiel de la physique

prénewtonienne et dans celui de la physique newtonienne par exemple.
LECOMTE 1986:9

Finalmente, a prôpria concepgão de discurso, perspectivada, em particular, em termos

da fungão que desempenha no trabalho de interpretagão/organizagão textual:

En fin de compte, l'mstance "discours" est â décrire comme un ensemble de

rêgles d'usage de marques linguistiques guidant l'interprétation des suites

textuelles réalisées.

LECOMTE 1986:9

2.2.5. Táctica

Em Sens et textualité'182, Frangois Rastier define quatro componentes que, na sua

perspectiva, estruturam a dimensão semântica do texto. Sempre retomadas, em obras

posteriores do autor, com ligeiras reformulagôes ou explicitagôes, poderão ser

sinteticamente apresentadas nos seguintes termos:

• a temática dá conta dos conteúdos, ou universo semântico, com que lida o

texto (especificando unidades de ordem sémica e isotôpica);

• a dialéctica diz respeito â sucessão dos intervalos de tempo, e dos estados e

processos neles localizados;

182 Cf. RASTIER 1989
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• a dialôgica é relativa a questôes de modalidade, enunciativas e avaliativas,

que reievam da 'enunciagão representada' (cabendo a enunciagão real ao

domínio da psicolinguística);

• a tácîica diz respeito â disposigão sequencial do significado, e da ordem

(linear ou não) em que as unidades semânticas são produzidas e

interpretadas.

Antes de observarmos, com mais detalhe, a táctica -

que obviamente interessa aqui em

particular
- será necessário explicar que, na perspectiva de Rastier, as quatro

componentes funcionam em interacgão -

segundo modos diversos, uma vez que não são

ordenadas nem hierarquizadas, formando antes um dispositivo "heterárquico"183. O único

limite que parece impor-se a esta maleabilidade é o da interacgão necessária da

temática e da táctica -

as duas componentes imprescindíveis, segundo o autor, mesmo

em casos limite de textos constituídos por uma enumeragão ou pela repetigão de uma

única palavra. Estes casos relacionam-se, de resto, com o facto de, a cada género, estar

associada uma específica interacgão entre componentes. Posta a questão noutros

termos, dir-se-á que, na perspectiva de Rastier, um dos factores que definem a

normalizagão associada a um género é a fixagão de uma determinada interacgão entre

componentes semânticas.

No que diz respeito å táctica, uma primeira constatagão a ter em conta é o facto de ela

estar implicada tanto no piano da expressão como no do conteúdo - considerando

Rastier que, pelo facto de não haver necessariamente correspondência entre as

unidades dos dois planos, elas se organizam em ordens lineares diferentes. No texto de

1989, o autor desenvolve a questão mostrando como a relagão entre significados e

significantes -

postulada por Saussure como indissociável, como é sobejamente

conhecido -

pode ser determinada pela interacgão entre significados em coocorrência:

Cf. RASTIER 1989:103-104
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exemplifica-o um verso de Racine em que, da repetigão de uma unidade lexical, resulta

um efeito de dissimilagão dos significados184. A relagão entre significado e significante,

estável em termos sistémicos, presta-se então a reajustamentos quando estão em causa

ocorrências concretas:

La relation signifiant/signifié n'est donc fixée que pour les signes-types;

pour les signes-occurrences, elle varie indéfiniment en fonction des

contextes. II faudra en tenir compte pour caractériser la linéarité des

signifiés.
RASTIER 1989:95-6

Posteriormente retomado e desenvolvido, este ponto de vista constitui um argumento

essencial para a perspectiva de semântica diferencial que o autor tem defendido com

insistência e que corresponde, em última análise, a uma reabilitagão radical da nogão

saussuriana de valor -

a fazer-se render em classes sintagmáticas e na prôpria

articulagão entre texto e unidades que o componham:

Les exemples de valeur donnés par Saussure sont présentés au sein de

classes paradigmatiques. Mais le concept de valeur étend également son

efficacité aux classes syntagmatiques que définissent les contextes. (...)
Plus généralement, le concept de valeur permet de penser la détermination

du local par le global. Saussure l'a spécifiée comme un rapport du systême

linguistique â ses élements. II importe aujourd'hui complementairement de

le spécifier comme un rapport du texte å ses unités.

RASTIER 1991:106

Posteriormente, surgem outros dados a justificar a não coincidência entre as linearidades

em que se organizam significados e significantes185:

• unidades que se manifestam de forma descontínua, como as isotopias;

• unidades sem inscrigão na superfície do texto, como morfemas zero ou

elipses;

184 "Par exemple dans Un pére en punissant, Madame, est toujours un pêre (Racine), le signe
pére conserve dans ses deux occurrences la même relation signifiant/signifié (qui définit leur

classe d'équivalence). Et cependant les signifiés de ces deux occurrences se modifient

réciproquement par dissimilation, si bien que dans la premiére le trait /éducateur/ se trouve activé,
et le trait /bienveillant/ inhibé, alors qu'il en va å l'inverse dans la seconde." Cf. RASTIER 1987:95
185

Sigo aqui, sobretudo, RASTIER 1994a:182
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• unidades semânticas, de qualquer dimensão, que dependem de mecanismos

inferenciais - não tendo portanto qualquer posigão na linearidade do texto.

Â parte este esclarecimento, é o texto de 89 que parece reunir as consideragôes mais

interessantes sobre a componente táctica. Destaquem-se os aspectos apontados como

dela relevando, no plano da expressão:

• ao nível da frase, a ordem das palavras no sintagma, a ordem dos sintagmas

e dos grupos separados por pontuagôes ou pausas;

• ao nivel textual (superior â frase), parágrafos, secgôes e capítulos, na

modalidade escrita, sequências e sessôes ("séances") na modalidade do oral.

Este breve apontamento serve sobretudo para sublinhar a forma como a táctica da

expressão contribui para o conteúdo - considerando Rastier que as posigôes que dela

relevam correspondem a interpretantes de relagôes semânticas. Assim, ao nível da

frase, a posigão (da expressão) permite seleccionar acepgôes diferentes (é o caso da

posigão do adjectivo, em francês) ou enfatizar conteúdos (como é o caso das

topicalizagôes e focalizagôes); ao nível do texto, o facto de uma cronologia (que releva

da componente dialéctica) poder ser marcada apenas pela sucessão exemplifica o papel

que assume a posigão relativa das unidades (ditas transfrásicas).

Como se pode prever, a táctica do conteúdo envolve a interacgão com a componente

temática - relevando da primeira as posigôes dos conteúdos investidos, que dizem

respeito â segunda. Sem nos determos nos exemplos, podemos reter pistas de análise

como sejam "ritmos semânticos", resultantes do entrelagar de isotopias, e "polifonia

semântica" produzida pela sobreposigão de diferentes ritmos sémicos.

Em última análise, a concepgão de uma componente responsável pela ordem em que as

unidades semânticas aparecem dispostas, e são interpretadas, tanto ao nível da frase
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como do texto, tem a ver com a profunda convicgão de que aquela mesma ordem não é

uma mera questão suplementar ou de superfície
-

participando antes, de forma efectiva,

na constituigão do sentido. A designagão escolhida pelo autor talvez ateste isso mesmo

- fazendo sobrepôr â ilusão de uma linearidade sem sobressaltos nem escolhas a

consciência do papel que cabe âs posigôes tácticas em que ocorrem as unidades.

2.2.6. Organizacão sequencial do conteúdo temático

Ficou atrás exposto que, para Bronckart, os tipos de discurso -

que entram na

composigão dos textos empíricos, necessariamente associados a um género
-

correspondem a formas linguísticas identificáveis através da estabilidade de unidades

em ocorrência. Os tipos de discurso constituem assim um dos ingredientes do que o

autor chama a infraestrutura geral dos textos -

para a qual contribui também a

organizagão sequencial do conteúdo temático. Este último processo tem a ver com a

reorganizagão sequencializada de um conjunto de representagôes e conhecimentos que

o produtor do texto mobiliza ao fazer face a essa mesma tarefa -

representagôes e

conhecimentos previamente disponíveis, em termos de memôria, numa organizagão

simultânea de formas lôgicas ou hierárquicas, designadas como macroestruturas. Da

simultaneidade associada a essas macroestruturas passa-se então a formas de

organizagão linear, ao nivel do texto, que o autor explicitamente relaciona com a nogão

de superestrutura
-

podendo aliás constatar-se uma utilizagão hiperonímica do termo:

Les macrostructures simultanément disponibles en mémoire se redéploient
donc en diverses formes d'organisation linéaire (plans, schémas,

séquences, etc), que l'on a parfois qualifiées de superstructures textuelíes.

BRONCKART 1996:219-220

Distinguindo, como se pôde ver, diferentes possibilidades de organizagão linear -

também referidas como formas de planificagão - é å sequência que o autor dá mais
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relevo, definindo rapidamente as outras modalidades, posteriormente designadas como

scripts e esquematizagôes.

Seguindo de perto a descrigão de sequências feita por Adam186, Bronckart introduz no

entanto algumas observagôes, ou mesmo por vezes divergências, que vale a pena

assinalar. A mais significativa tem a ver com a prôpria nogão de sequência prototípica, já

que não subscreve a concepgão cognitivista, segundo a qual o protôtipo corresponderia

a um modelo prévio, susceptível de gerar a sequência: trata-se pelo contrário, para

Bronckart, de uma reconstrugão teôrica a partir de sequências empincamente

observadas187. Este aspecto tem implicagôes fundamentais sobre o que se possa

entender por competéncia textual. Importa sublinhar que a escolha de uma ou outra

sequência prototípica (enquanto modelo colhido na experiência de textos ou, para

utilizarmos o termo usado por Bronckart, no intertexto) corresponde, segundo o autor, a

uma decisão interactiva - motivada pelas representagôes que o produtor do texto tem

do(s) destinatário(s) e do objectivo que pretende alcangar. É este ponto de vista que leva

Bronckart a enfatizar a dimensão dialôgica que caracteriza, em sua opinião todas as

sequéncias
-

e que o leva também a acrescentar, âs cinco sequências consideradas por

Adam, a sequência injuntiva188. A importãncia deste aspecto justifica que se retenha,

para cada uma das sequências, a caracterizagão de Bronckart -

que reitera. na

generalidade. a descrigão feita por Adam, sublinhando no entanto o estatuto dialôgico da

sequência em causa.

186 A apresentagão de sequências prototípicas. na perspectiva de Adam, foi feita no ponto III.

1.4., pp. 128-131. Seguindo sobretudo este mesmc autor, Bronckart não deixa de fazer intervir

outras referências marcantes, como a de Grize e outros investigadores na área da lôgica natural,

nomeadamente a propôsito das sequências argumentativa e explicativa.
187 A sequência assume por isso. na mesma, a fungão de modelo - construído a partir da

experiência empírica de textos concretos.
188 Como Bronckart faz notar. o prôprio Adam considerara em trabalhos anteriores este tipo de

sequência, vindo em 1992 a abandoná-lo, integrando-o no prototipo de sequência descritiva.
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Sequência narrativa

Caracterizando-se pela criagão de intriga (ou apresentagão dos acontecimentos sob

forma de enredo), a tensão inerente âs fases de complicagão e resolugão contribui para

prender a atengão do destinatário; além disso, o carácter dialôgico deste tipo de

sequência manifesta-se em particular pelo facto de se sobrepôr â cronologia dos

acontecimentos uma dimensão causal ou interpretativa.

Sequências explicativa e argumentativa

Sublinhando o contributo de Jean-Blaise Grize para a compreensão destes dois tipos de

sequências, Bronckart retem como trago de união entre as duas o facto de isolarem um

aspecto do tema -

designado, na perspectiva da lôgica natural, como objecto do

discurso -

para o tratar em fungão do(s) destinatário(s), isto é, em fungão da

representagão das suas características. Será então uma dupla avaliagão
- da forma

como o produtor encara o objecto do discurso, e da forma como o destinatário se situará

face a ele -

que determina a escolha de uma orientagão explicativa ou argumentativa

(escolha essa susceptível de minimizar as eventuais dificuldades do segundo). Assim,

se o produtor considerar que o objecto do discurso, sendo incontestável para si prôprio,

poderá ser problemático (isto é, difícil de compreender) para o destinatário, optará por

uma sequência explicativa; se pelo contrário considerar o objecto do discurso discutível

ou contestável, para si prôprio e/ou para o destinatário, desenvolverá uma sequência

argumentativa189.

189
Bronckart admite ainda uma hipôtese mista, em que se combinem as sequências explicativa e

argumentativa
- se o objecto do discurso for avaliado como simultaneamente problemático e

contestável para o destinatário.
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Sequência descritiva

Segundo Bronckart, não são tanto as propriedades intrínsecas do objecto a descrever

mas sim, uma vez mais, a representagão do destinatário e o objectivo que se propôe o

produtor do texto, que determinam a organizagão da sequência descritiva - definindo os

ângulos e movimentos a privilegiar, na prossecugão da tarefa, que Bronckart sintetiza

com acuidade:

(...) faire voir dans le détail des éléments de l'objet de discours qui ne

paraissent pas absolument nécessaires á la progression du thême, et

guider le regard du destinataire selon des procédés spatiaux, temporels ou

hiérarchiques.

BRONCKART 1997:238

O autor sublinha ainda o estatuto secundário que caractenza a sequência descritiva:

exceptuando-se o género retrato, ela aparece normalmente inserida numa outra

sequência dominante (narrativa, explicativa, argumentativa ou dialogal). Será então um

objectivo indirecto o da sequência descritiva - subordinado ao objectivo da sequência

em que se insere.

Sequência dialogal

A sequência dialogal será aquela que se apresenta, de forma mais ôbvia, como dialogica

- desse factor dependendo a forma como se cumprem. ou náo, as fases em que

normalmente se organiza (abertura, troca, fecho) -

Sequência injuntiva

Bronckart subscreve o ponto de vista de Adam, para quem a injungão se organizaria de

forma equivalente â da sequência descritiva -

particularizando-se apenas pelo facto de

fazer ver acgôes (em vez de objectos ou situagôes). Demarca-se no entanto da posigão

daqueie autor, considerando-a como um caso particular de sequência, em fungão da

existência de um objectivo específico: o de fazer agir o destinatário.
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Na ôptica de Bronckart, como já se disse, a sequência constitui a forma principal de

organizagão do conteúdo temático -

na passagem do plano cognitivo ao plano

linguístico. A escolha da sequência a realizar - de entre as seis possibilidades, que

correspondem a modelos apreendidos através da experiência concreta de textos

efectivamentre realizados - define-se em termos dialogicos, a determinarem também a

organizagâo específica de cada sequência, isto é, das operagôes que a constituem:

(...): opérations créatnces de tension pour la séquence narrative;

opérations destinées â faire voir pour la séquence descriptive et â faire agir

pour la séquence injonctive; opérations visant â régler un problême ou â

convaincre pour les séquences explicative et argumentative; opérations
destinées å réguler l'interaction pour la séquence dialogale.

BRONCKART 1996:241

Para além da sequência, apresentada como a principal forma de organizagão sequencial

do conteúdo temático. Bronckart descreve outras duas possibilidades:

• o script. em que os acontecimentos ou acgôes são linearmente dispostos por

ordem cronolôgica, sem a criagão de intriga, e respectiva tensão, que

caractenzam a sequência narrativa190;

• a esquematizagão, em que o objecto em causa é apresentado como neutro

(nem problemático nem contestável), desenvolvendo-se assím uma

organizagão que se pretende apenas informativa ou expositiva (como sejam

definigôes e enunciados de regras).

190
Bronckart remete a nogão de scnpt para o trabalho de Michel Fayol (em particular FAYOL

1985). Vale a pena lembrar, entretanto, que a nogão se deve originalmente a Schank e Abelson

(SCHANK R. C. ABELSON R. P. 1977, Scripts, plans, goals and understanding, Hillsdaie, NJ, L.

Erlbaum); e que a forma como Bronckart a utiliza parece ter elidido o carácter estereotipado de

uma série de acontecimentos (como o exemplo frequentemente citado da ida ao restaurante), que

permitíria justamente que a memoria os retivesse em bloco - isto é, sob a forma de script. Veja-se
como Jean Caron apresenta a nogão de Schank e Abelson:"Un script est une structure décnvant

une séquence stéréotypée d'événements." CARON 1989:207
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Expostas as diferentes possibilidades de organizagão sequencial, ou planificagão,

Bronckart relaciona-as com os tipos de discurso identificados61:

•

enquanto o script corresponde ao grau zero da ordem do CONTAR, a

esquematizagão constitui o grau zero da ordem do EXPOR;

• na ordem do CONTAR, a organizagão sequencial pode envolver três

modalidades, em combinagôes variáveis: scnpt, sequência narrativa e

sequência descritiva;

• a ordem do EXPOR compreende duas possibilidades: a dialogal, exclusiva do

discurso interactivo. em que a organizagão sequencial privilegiada é a

sequência dialogal; a monologal, que pode corresponder a qualquer um dos

tipos da ordem do EXPOR (discurso interactivo, discurso teôrico e tipo misto,

interactivo-teônco), em que a organizagão sequencial pode incluir qualquer

modalidade, â excepgão da sequência dialogal e do script.

O autor assinala que as esquematizagôes predominam nos discursos da ordem do

EXPOR, vindo as sequências inserir-se localmente (ao contrário dos discursos da ordem

do CONTAR, em que as sequências predominam sobre os scripts); constata-se ainda

uma distribuigão diferente no intenor da ordem do EXPOR -

predominando as

esquematizagôes, seguidas das sequências descritivas, nos discursos teôricos,

enquanto as sequências argumentativa, explicativa e injuntiva correspondem aos

discursos interactivo e misto. O facto explica-se, naturalmente, pelo carácter implicado

que caracteriza estes últimos discursos, por oposigão å autonomia (relativamente âs

circunstâncias de produgão) prôpria dos discursos teôricos:

Ce phénoméne découle du fait que ces séquences sont nettement

orĩentées par le but spécifique poursuivi á l'égard du destinataire (lui faire

61 Cf. p. 52 e p. 98.
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comprendre, le convaincre, le faire agir), et qu'elles s'intêgrent donc mieux

aux discours témoignant d'une implication partielle ou complête de la

situation matérielle de production.
BRONCKART 1996:246

Vale no entanto a pena lembrar, a este proposito, a observagão feita em Le

fonctionnement des discours: a equipa de investigadores considerava então que o

carácter autonomo era muito mais evidente na narragão do que no discurso teôrico -

incluindo este, quase sempre, uma componente didáctica, polémica ou autobiográfica

que o aproximaria, afinal, do discurso em situagão192. O prôprio Bronckart, no texto de

1997, não deixa de assinalar o carácter necessariamente redutor de qualquer

classificagão, de que participa portanto a sua propria proposta de tipos de discurso; o

facto não anulará o interesse que possa ter, enquanto instrumento de análise - como tal

susceptível de se confrontar com as fronteiras de um tipo ou com a identificagão de

variantes. Com efeito. no que diz respeito ao discurso teorico, Bronckart assinala a

possibilidade de se fazer sentir um ou outro aspecto da situagão de produgão (como

seja, por exemplo, o facto de a assinatura do sujeito empírico constituir um elemento do

paratexto), podendo assim concluir-se que é a tendência para a autonomia que

caracteriza o discurso teôrico (mais do que uma autonomia efectiva absoluta):

Le discours théonque tend donc â l'autonomie sans jamais vraiment y

parvenir, et en une analyse plus fine que celle que nous avons proposée,
on pourrait en conséquence distinguer des degrés d'autonomie du discours

theonque.
BRONCKART 1996:193

192
Veja-se o que sobre esta mesma questão ficou já dito, a páginas 52-53.
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3. Um plano retérico: a dispositio

Tem com certeza razão Michel Meyer quando aponta o carácter profundamente retôrico

duma época como a nossa -

em que tudo se tornou comunicagão193. Se esse facto pode

determinar a revalorizagão das questôes de retôrica, é preciso também dizer como a

linguística converge nessa área de preocupagôes - aventurando-se para além dos

limites estruturalistas e generativistas. Âs abordagens linguísticas do texto ou do

discurso não pode deixar de interessar o ponto de vista da retérica, como sublinha Joélle

Gardes-Tamine:

(...), la rhétonque retrouve une place de choix, parce qu'elle a toujours
affirmé l'importance d'une parole visant un public bien particulier, et non
d'un ensemble de phrases adressées a des locuteurs fictifs et

interchangeables (...).

GARDES-TAMINE 1996:12

Uma consequência natural deste processo será o reequacionar da problemática: o

privilégio quase absoluto que assumiu a teoria das figuras (elocutio) viu-se relativizado

pelo interesse crescente por questôes de argumentagão (inventio); e numa perspectiva

de organizagão textual, é o plano da dispositio que assume o principal destaque.

Enquanto não se reencontram os caminhos, no quadro de uma moderna retôrica geral.

3.1. Algumas consideracôes a proposito de retorica

Como salienta o Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage™4, a

retôrica constituiu a primeira reflexão ocidental sobre o discurso A actualidade dessa

193 Cf. MEYER 1993:7.

194Cf. DUCROT, 0 & SCHAEFFER J.-M. 1995:141.
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mesma reflexão é valonzada, em particular, quando Philippe Roussin, que assina o

artigo em causa. assinala a orientagão pragmática que caracterizou, em termos gerais, a

tradigão retôrica (a fazer-se remontar aos primeiros contributos escritos de Corax e

Tísias, e dos sofistas Gôrgias e Isôcrates):

La parole est considéré dans les limites de la finalité et des constructions

persuasives auxquelles elle se prête. Les situations institutionnelles de

parole déterminent des genres de discours: le discours ne se régle pas sur

la loi, le droit, etc, abstraitement, mais s'accorde au temps, au lieu et aux

circonstances (...).

ROUSSIN 1995:141

Poder-se-á com efeito verificar até que ponto a nogão de discurso como produgão

linguística contextualizada -

com que operam, hoje em dia, teorias pragmáticas e de

análise do discurso - foi antecipada, em particular, por Aristoteles:

Trois éléments constitutifs sont â distinguer pour tout discours: celui qui

parle, le sujet sur lequel il parle. celui å qui il parle: c'est â ce dernier,

j'entends l'auditeur, que se rapporte la fm.

RHÉTORIQUE, I, 3. 1358B

Esta contextualizagão
-

aqui explicitada a propôsito da identificagão de três géneros de

discurso retôrico (que serão abordados â frente) - é perceptível em toda a concepgão da

retônca aristotélica. Faz-se sentir na distingão entre provas lôgicas e objectivas,

destinadas a convencer, e provas morais e subjectivas, destinadas a comover. E uma

vez divididas as pnmeiras em provas técnicas (criadas pela prôpria arte retôrica) e extra-

técnicas (que existem previamente), são os três polos da actividade discursiva que

reaparecem, na enumeragão e posterior análise de três espécies de provas técnicas:

Les preuves administrées par le moyen du discours sont de trois espéces:
les premiéres consistent dans le caractére de l'orateur; les secondes, dans

les dispositions ou l'on met l'auditeur; les troisiêmes dans le discours

même, parce qu'il démontre ou paraît démontrer.

RHÉTORIQUE, I, 3, 1356A

E não falta mesmo a Aristôteles a consciência da teatralizagão do discurso -

nogão que

Vignaux e Grize não hesitam em considerar central, numa abordagem lôgico
-
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discursiva195. Mas a convergência não é, naturalmente, absoluta. Enquanto estes

autores -

que pretendem descrever o funcionamento discursivo, ou as operagôes lôgico-

discursivas que o constituem -

observam, como uma constante, a teatralizagão dos

discursos, Aristôteles recomenda-a, consciente de que a eficácia do discurso reside, em

larga medida, na sua propria teatralizagão
-

ou, se preferirmos, na gestão das

representagôes que pôe em jogo. É o que já se faz notar no final da última passagem

citada e aparece, perfeitamente explícito, no início do livro II:

(...) car il ya grand avantage pour la persuasion, principalement dans les

délibérations. mais aussi dans les procés, â se montrer soi-même sous un

certain jour et â se faire supposer aux auditeurs que l'on est â leur endroit

en une certaine disposition, en outre å ce qu'ils se trouvent eux-mêmes en

telle ou telle disposition envers l'orateur.

RHÉTORIQUE,\\, 1, 1377B

Anstoteles tinha portanto em vista, como finalidade prática, a produgão dos discursos.

Essa fora de resto a motivagão para a retôrica nascente, no século V a.C: a capacidade

de eloquência exigida nos numerosos processos pela recuperagão de terras que se

desencadeavam, perante júris populares, apôs a queda de dois tiranos tía Sicíiia, levou a

que ela passasse a ser ensinada196, inaugurando-se assim uma tradigão já longa ao

tempo de Aristôteles197. O objectivo prático, virado para a produgão, a que terão feito

face os primeiros ensinamentos, reaparece com clareza na concepgão aristotélica de

retôrica como techné. Para além do facto de poder ser traduzido por arte ou por técnica,

195 A ser desenvolviva no ponto III. 4.

196Tratava-se de uma eloquência judicial e política que Barthes não hesitou em considerar

simultaneamente democrática e demagogica (cf. BARTHES 1970:175). Mais recentemente, um

autor como Robneux enfatiza o carácter democrático dessa mesma eloquência: "Pour les [des
jurys populaires] convaincre, un art naquit, art de la démocratie par excellence: la rhétorique

"

Cf

ROBRIEUX 1993:7

1970s primeiros nomes a destacarem-se são os de Empédocles de Agrigenta, Corax e Tísias. No

período que decorre até Anstôteles (384-347), devem referir-se-se os contributos dos sofistas

(com destaque para Gôrgias, a quem se atribui a primeira codificagão retôrica da prosa), de
Isocrates (que procurou moralizar a retôrica, pretendendo sobretudo que o discurso fosse sim'ples
e harmonioso) e de Platão (com as suas duas retoricas, a retonca dos sofistas ou logografia, cujo
objecto seria a ilusão, e a verdadeira retôrica ou psicagogia, cujo objecto seria a verdade e que
consistiria na formagão das almas através da palavra).
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o uso que Aristôteles faz do termo está longe de ser simples198: opondo-se ao que é

individual e indeterminado, e distinguindo-se também de ciência, cuja finalidade é o

práprio conhecimento científico, qualquer techné é, para Aristôteles, um conhecimento

dirigido para a produgão, uma faculdade criativa cuja realizagão passa, no entanto, pela

possibilidade de generalizar. Trata-se, em última análise, de um método de criagão,

(como salienta M. Dufour, na apresentagão do primeiro volume de Rhétorique).

Entendida a retôrica como arte (techné), o seu objectivo será pois a constituigão de um

corpo de preceitos susceptíveis de fazer face â tarefa de elaboragão dos discursos -

ou,

para o dizermos em termos actuais, um modelo de produgão
-

que não dispensaria

naturalmente um saber consistente sobre os prôprios discursos. São essas duas

componentes que Roussin pôe em destaque, logo na abertura do artigo já atrás citado:

La rhétonque a raditionnellement uni un an de la construction des discours

et une théorie de ces mêmes discours.

ROUSSIN 1995:140

Podemos no entanto perguntar-nos se, ao dissociar-se, no interior da retôrica, uma arte

e uma teoria, náo estaremos a projectar o nosso prôprio modelo de conhecimento e de

investigagão
-

que. além de dicotomizar teona e prática, dá absoluta prioridade â

primeira199. Com efeito. e pelo que ficou atrás ficou dito, sô abusivamente poderemos

considerar teôrico o tipo de conhecimento designado por techné que terá antes

correspondido, de forma global e integrada, a um conhecimento aplicado: uma arte de

198Sobre a nogão de techné poderá consultar-se -

para além, evidentemente, do primeiro volume

da Retônca de Aristôteles - a análise apresentada por M. Dufour, na edigão de Rhétorique que o

mesmo autor preparou para Les Belles Lettres (vejam-se em particular as páginas 29 a 31).
199Como salienta B. Sousa Santos, a dicotomia entre teoria e prática, aliada ao prestígio da

investigagão pura, fez parte da ideologia universitária que entrou em crise com o pôs-guerra e, em

particular, com os anos sessenta. Não é de crer, no entanto, que aquela dicotomia esteja
resolvida -

como de resto mostra Sousa Santos, através de uma cuidada análise das dificuldades

que a instituigão universitária vem enfrentando. Cf. SOUSA SANTOS 1 994-1 9954:1 63-201 (em
particularpp. 173-4)
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agir pela palavra, segundo a fôrmula feliz de F. Douay-Soublin200. A longa histôria do

seu ensino - da Antiguidade Clássica â Idade Média e ao classicismo - fez prevalecer a

imagem de uma normatividade rígida, unicamente capaz de produzir artifício e

convencionalismo201, que não resistiria â concepgão romântica do génio alheio a

quaisquer normas ou côdigos. Mas talvez seja tempo de revisitar, ou talvez mesmo

reaprender, esse conhecimento aplicado que foi o saber retôrico -

agora que o

distanciamento nos permite relativizar os excessos a que ele pôde levar, agora que nos

confrontamos já, sem dúvida, com geragôes pnvadas da experiência de que se aprende

-

e se ensina - a falar e a escrever.

A definigão de etapas para a elaboragão do discurso parece ter constituído um dos

instrumentos retôncos mais estáveis para fazer face â tarefa de produgão de discursos.

Previam-se cinco etapas202 -

aqui refendas, em primeiro lugar, através da tradugão literal

do termo latino. seguida das designagôes latina e grega: a invengão (inventio, euresis)

procedia â descoberta das ideias e dos argumentos; a disposigão (dispositio, taxis)

providenciava a organizagão dos argumentos, ordenando-os segundo um plano; a

elocugão (elocutio, lexis) correspondia ao pôr em palavras, assumindo o lado estético ou,

se preferirmos, estilístico; a memôria (memoria, mnémê) correspondia ao trabalho de

memorizagão dos argumentos; e a acgão (actio, hupocrisis) incidia sobre a dicgão e os

gestos no sentido de trabalhar a representagão do discurso.

200Cf. DOUAY-SOUBLIN, F. 1994:22.
2010 excesso de artifício e convencionalismo. responsável pelo valor depreciativo e mesmo

cancatural que assumiu, na linguagem corrente, o termo retôrica, faz-se sentir na oposigão entre

retôrico vs. não-retôrico -

que Lotman assume, no artigo sobre retôrica inserido na Enciclopédia
Einaudi, como correspondendo å oposigão entre «discurso artificioso, ornamentado, "artístico"» e

«discurso normal, não ornamentado, "natural"». Cf. LOTMAN 1989:239

202Aristoteles concebia apenas quatro etapas (invengão, disposigão, elocugão e acgão), devendo-
se ã tradigão romana {Rhétoríque â Herennius, cuja autoria parece não estar confirmada, tratados
de Cícero e De mstitutione oratoria, de Quintiliano) o ter-lhes acrescentado a memôria.
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Os comentários, relativamente recentes, sobre esta matéria, parecem unânimes em

salvaguardar que não se trata de divisôes estáticas, mas de actividades, ou operagôes,

através das quais toma forma o discurso. Barthes formulou habilmente a questão,

sublinhando a fungão programática e estruturante que assumiam essas operagôes:

Dans sa plus grande extension, la technê rhétohkê comprend cinq
opérations principales; il faut insister sur la nature active, transitive,

programmatique, opératoire de ces divisions: il ne s'agit pas des éléments

d'une structure. mais des actes d'une structuration progressive, (...).
BARTHES 1970:197

No artigo "Retôrica e estilística", integrado na Teoria da Literatura que Kibédi Varga

organizou, Heinrich Plett explicita primeiro o facto de constituírem as cinco operagôes um

modelo de produgão textual:

Â la question de savoir comment un texte est constitué, la rhétorique

répond en proposant un modéle å cinq phases qui décrit les différents

stades de la production textuelle, saisie dans leur juxtaposition temporelle.
PLETT 1981:145

Referindo-se de perto ao artigo de Barthes - de que se serve para a apresentagão do

modelo - Plett sustenta também o seu carácter processual:

Le modéle a la forme d'un procês. II ne représente pas le texte comme une

entité statique, close, mais il suit le procés de sa genése en partant de la

naissance de l'idée jusqu'å la réalisation proprement dite de celle-ci.

PLETT 1981:145

Um dos aspectos mais interessantes do artigo de Plett é a nogão que designa como

competência retôrica, que considera reflectir-se no modelo textual retôrico. As cinco

etapas em que este se articula correspondem assim a aspectos parcelares daquela

mesma competência -

ou, para utilizarmos os termos de Plett, a competências parciais,

ou codigos
- de que cada texto se pode socorrer de forma diferenciada. Veja-se a

esquematizagão que o prôprio autor propôe:
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autres competences

paruelles

competencc partielle
argumentative
(invention)

compétencc partiellc
cxpressive

(action;

compctencc partielle
stylistique
(élocution)

competence particlle
structurale

(dispositioni

tableau i La compétence rnétonque
et Its cornprtencef rhétonques parhelles (codes)

reproduzido de PLETT 1981:146

Esta interpretagão das etapas retôricas de produgão textual em termos de competência

encontra apoio, nomeadamente, na Retônca a Herennius, que a elas se refere como

qualidades do orador203. Que essas qualidades eram cuidadosa e insistentemente

educadas e desenvolvidas, atesta-o a forma como a educagão era concebida na

Antiguidade:

(...) toute l'éducation dans l'Antiquité, la paideia, terme qui signifie á la fois

éducation et culture, est faite pour aboutir a l'enseignement de la rhétorique,
sous forme de théorie, d'imitation, et d'exercices.

GARDES-TAMINE 1996:23

Poder-se-á dizer hoje que o ensino da retônca visava a aquisigão das competências

envolvidas na produgão textual - tendo os antigos compreendido que essa aquisigão

tinha que ser treinada, mesmo forgada. E terão também compreendido que através

203
"L'orateur doit posséder les qualités d'invention, de disposition, de style, de mémoire et

d'action oratoire." Retônca a Herennius (l,3), citado por GARDES -TAMINE 1996:37.
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desse acesso ao poder da palavra se educam simultaneamente qualidades - ou

competências - humanas mais globais, como a capacidade de relagão e de intervengão

social. É o que sugere Barthes, ao concluir uma breve apresentagão das etapas da

escolaridade retôrica, na Antiguidade:

On voit bien combien cette pédagogie force la parole: celle-ci est cernée de

tous côtés. expulsée hors du corps de l'éléve, comme s'il y avait une

inhibition native â parler et qu'il fallût toute une technique, toute une

education pour arriver ã sortir du silence, et comme si cette parole enfin

appnse, enfin conquise, représentait un bon rapport "objectal" avec le

monde, une bonne maîtrise du monde, des autres.

BARTHES 1985:99

As duas operagôes que tinham mais a ver com a realizagão oral do discurso - a memona

e a actio - foram praticamente anuladas. com o predomínio do escrito204. Das outras três,

foi a elocutio que polarizou a atengão da modemidade, ao contrário do que faria esperar

o ensinamento dos antigos. Com efeito. dos três volumes que Aristôteles dedica å arte

retôrica. sô o terceiro se debruga sobre questôes de estilo e ordem (lexis e taxis). E em

termos mais gerais, convirá reconhecer que são a inventio e a dispositio que recebem

tratamento privilegiado, na retôrica antiga, como Genette fez notar, na introdugão a Les

figures du discours, de Fontanier:

Bien que l'Antiquite grecque ait déjâ connu quelques différences

d'onentation assez sensibles (par exemple, les premiéres rhétonques

syracusaines. celles de Corax et de Tisias. se souciaient avant tout des

techniques d'argumentation et de construction, tandis que Gorgias est plutôt
un styliste épris de récurrences phoniques et d'effets de symétne), on peut
dire que la rhétonque ancienne - la plus fidéle, comme il va de soi, aux

exigences de la technique propremenî oratoire
- met surtout l'accent sur

[inventio et le dispositio. c'est-å-dire sur le contenu et la structure

syntagmatique du discours.

GENETTE 1977:7

204A revalonzagão do oral, nas práticas pedagogicas, não parece ter suscitado o aproveitamento
da tradigão da eloquência oral.
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A tendência para se tomar a elocutio -

ou mesmo apenas a parte da elocutio que trata

das figuras - pela prôpria retôrica, remonta â Idade Média, com o reajustamento da

retôrica no contexto do trivium, como assinala Genette205:

(...) la rhétorique du trivium
, écrasée entre grammaire et dialectique, se voit

rapidement confinée dans l'étude de \'elocutio, des ornements du discours,
colores rhetorici.

GENETTE 1972:22

E é o perpetuar desse movimento de restrigão que Genette denuncia, nas primeira

páginas do artigo citado - "La rhétorique restreinte" - a propôsito de alguns títulos

significativos, como Rhétorique générale. então recentemente publicados:

Aujourd'hui. nous en sommes â intituler rhétorique générale ce qui est en
fait un traité des figures. Et si nous avons tant â "généraliser", c'est

évidemment pour avoir trop restreint: de Corax å nos jours, l'histoire de la

rhétorique est celle d'une restriction généralisée.
GENETTE 1972:22

A justeza desta crítica não nos impedirá de saiientar que a segunda metade do século

XX tende a reabilitar a componente argumentativa da retôrica antiga. De facto, os

estudos sobre argumentagão adquirem uma tal proeminência que se pode mesmo falar

de reorganizagão disciplinar, assumindo a argumentagão a fungão de problemática

congregadora; é a posigão que defende Alain Lempereur, no texto de apresentagão do

Colôquio Argumentation et Signification (1987, Cerisy-la-Salle), fazendo referência,

nesse mesmo sentido, ao aparecimento da revista Argumentation e â constituigão, em

1985, do Centre Européen pour l'Etude de l'Argumentation (presidido por Michel Meyer,

20oTalvez seja útil lembrar que a organizagão dos estudos, na Idade Média, era dada pelo
Septennium, dividido em dois grupos: o Trivium, que incluía gramática, disléctica (ou logica) e

retônca, e o Quadrivium, que compreendia a música, a aritmética, a geometria e a astronomia

(postenormente, também, a medicina). É consensual o decréscimo de importância que cabe â

retônca, no Trivium -

veja-se, por exemplo, BARTHES 1970:186 e ROBRIEUX 1993:14-5.
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que também dirigiu o colôquio referido)206. Constituem marcos de referência para este

renovado interesse pelo fenômeno argumentativo duas obras, ambas curiosamente

publicadas em 1958: Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique, de Chaim

Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca207 e The Uses of Argument, de S.E. Toulmin. Com a

importância atribuída å nogão de auditorio (a que talvez não fosse alheia a área de

filosofia do direito de que provinha Perelman), os autores do Tratado colocavam-se

verdadeiramente numa perspectiva retônca da argumentagão - em detrimento de uma

abordagem vericondicional, centrada sobre a nogão de verdade, de cariz mais lôgico do

que retôrico, como é o caso de Toulmin208.

Na área especifica da linguística destaca-se, a partir dos anos setenta, a perspectiva de

Anscombre e Ducrot - inicialmente apresentada como teoria da argumentagão na língua

e reformulada, em versôes posteriores, como teoria dos topo'i209. Anscombre e Ducrot

têm vindo a demonstrar que nem todos os valores semânticos são de tipo informativo,

havendo a considerar valores argumentativos
- descritos inicialmente em termos de

relagåo argumentativa entre enunciados, e postulados depois, também, ao nivel lexical.

É neste quadro que se torna central a nogão de topoĩ: trata-se de princípios

argumentativos gerais que sustentam o raciocínio (raisonnement), utilizados pelo falante

sem que este os asserte e apresentados sempre como consensuais210. Em "Topoí et

formes topiques" Ducrot explicita as origens anstotélicas da nogão e reconhece - sem no

206Cf. LEMPEREUR 1991:9-16

207Cf. PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA 19885. Apesar de constituir referência constante, em

investigagôes posteriores, o interesse da obra não terá sido imediatamente reconhecido. Segundo
Robneux, por exemplo, o pensamento de Perelman so foi devidamente apreciado no final dos

anos 70, com a publicagão de L'empire rhétorique, em que o autor resumia a obra de 1958. Cf.

ROBRIEUX 1993:25-69

208Para um comentáno crítico, mais pormenorizado, da importância destas obras, poder-se-á
consultar PLANTIN 1990, em particular as páginas 11 a 22, no que diz respeito a Traité de

l'argumentation, e 22-34, sobre The Uses ofAgument.
209

Veja-se nomeadamente ANSCOMBRE (dir.)1995.
210Para uma apresentagão mais detalhada, poder-se-á consultar ANSCOMBRE (dir.)1995. sendo
taivez de destacar "La nature des topoĩ" de Anscombre (pp. 49-84) e "Topoí et formes topiques"
de Ducrot (pp.85-100).
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entanto as apontar como influências -

nogôes muito prôximas em Perelman e Toulmin211.

Para além da atengão prestada ao fenomeno argumentativo - facto cuja novidade, em

particular na área da linguística, não será demais salientar -

a perspectiva de Anscombre

e Ducrot interessa-nos aqui pela relagão estabelecida entre retérica e argumentagão. Em

L'argumentation dans la langue tratava-se de introduzir, no quadro da pragmática

integrada e através da nogão de escalas argumentativas, uma retôrica integrada -

que

parece ter que ser entendida como argumentagão integrada (no nível semântico)212.

Essa redugão da retôrica â argumentagão aparece explícita no texto de 1995 em que

Anscombre, apresentando a evolugão da teoria, resume a ideia central de uma

semântica argumentativa:

II y a dans la valeur sémantique profonde (ce que j'ai appelé précédemment
la signification) de certains mots, expressions ou même énoncés, des
indications qui ne sont pas de nature informative, mais bel et bien

rhétorique, argumentative (en notre sens).

ANSCOMBRE 1995:16

Uma posigão como esta sugere o prolongamento de uma retôrica restrita, assistindo-se

apenas â substituigão do campo de restrigão: de uma retorica confinada a questôes de

estilo passamos a uma retôrica confinada å argumentagão - ou â teoria dos actos de

linguagem e â argumentagão, como afirma Frangois Rastier, em "La triade sémiotique, le

trivium et la sémantique linguistique". Depois de ter posto em evidência, na tripartigão

semiôtica atribuída a Morris, a recuperagão e reformulagão do Trivium (para que já

contribuira Peirce), o autor comenta:

Bien entendu, la pragmatique n'est pas un simple substitut de l'ancienne

rhétorique. Alors que la sémantique (logique) eî la grammaire ont connu

jusqu'â nos jours une remarquable continuité, la quasi-disparition de la

rhétorique au siécle dernier laisse place â deux disciplines "nouvelles", qui
se partagent quelques-unes de ses dépouil.es.

RASTIER 1990:13

211Cf. DUCROT 1995: 38-39

212Cf. ANSCOMBRE e DUCROT 1983:20; a nogão de pragmática integrada, que se poderá
considerar central na teoria de Anscombre-Ducrot, opôe-se â concepgão, herdada de Morris,
segundo a qual a intervengão de cada uma das componentes (sintáctica, semântica e pragmáticaj
se processaria linearmente, â saída da componente anterior e sem qualquer relagão com ela.
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As disciplinas, ironicamente ditas novas, a que Rastier se refere são a poética - de que

não se ocupa213 - e a pragmática linguistica, que considera retomar e deslocar a

problemática da retôrica para a teoria dos actos de fala e a teoria da argumentagão. A

primeira ocupar-se-ia, segundo o autor, dos fenômenos outrora considerados como

figuras (a entender-se o termo na oposigão entre figuras e tropos)
-

e não será

certamente pequeno o interesse que possa ter o tratamento das figuras na perspectiva

da teoria dos actos de fala, na perspectiva, em particular, dos chamados actos

indirectos214. A teoria da argumentagão trataria, por sua vez, da eloquência, mas sem

abordar a problemática dos géneros
- o que não deixa de merecer um comentário crítico

de Rastier:

La théorie de l'argumentation traite de l'éloquence, mais déliée de ses

genres (d'oũ des prétentions universalistes voire fondationnelles; cf. e.g.

Anscombre: "l'argumentation doit figurer dés le niveau le plus profond de la

description sémantique", 1985, p.343).

RASTIER 1990:14

Importa sublinhar alguma ambiguidade nas palavras do autor: dizer que a teoria da

argumentagão
-

que de resto conviria identificar com mais precisão
- trata da eloquência

parece corresponder mais a uma interpretagão do prôprio Rastier do que a uma posigão

dos responsáveis pela teoria. sobretudo se pensarmos que se trata da teoria de

Anscombre e Ducrot, como faz crer a passagem citada. Apesar da impressão tautolôgica

que causaria dizer que a teoria da argumentagão trata de argumentagão, ficaria nesse

caso salvaguardado o que parecem ser as opgôes dos autores em causa, no quadro da

sua prôpria teoria: a redugão da retôrica ã problemática da argumentagão e o tratamento

da argumentagão a nível lexical e de relagão entre enunciados. Mas ao substituir

argumentagão por eloquência, Rastier faz sentir a ausência da problemática dos géneros

213Embora não deixe de lamentar o facto de se encontrar separada, académica e cientificamente,
da linguística. 1990:14

214Sobre actos de linguagem, actos directos e indirectos, veja-se SEARLE 1969 e 1979.
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- deixando assim em causa, em última análise, o nível infratextual (lexical, frásico ou, no

máximo, interfrásico) em que se situa a teoria de Anscombre e Ducrot. 0 seu contributo -

îrazendo o fenomeno argumentativo para o centro das questôes linguísticas -

merece em

qualquer caso ser enfatizado. Mas também é verdade que a posigão de Rastier

evidencia a regressâo a aspectos cada vez mais parcelares que acompanha uma certa

evolugão disciplinar - da retôrica antiga â pragmática e desta, em particular, â

argumentagão. A essa mesma tendência para um conhecimento parcelar se poderá

atribuir o desequilibrar da harmonia sistémica em que, na Antiguidade, se terão

sustentado inventio, dispositio e elocutio -

e talvez também o silêncio quase total em que

se tem mantido a dispositio. Cabendo-lhe as tarefas de planificagão e ordenagão, essa

era a operagão mais directamente envolvida em questôes de ordem textual - tendo em

conta a diferenciagão que se pode estabelecer entre discurso (como prática linguística

codificada, associada a uma determinada prática social) e iexto (sequência linguística

oral ou escrita, efectivamente produzida numa situagão de comunicagão). Ora os textos

estiveram durante muito tempo arredados das preocupagôes da linguística
-

ou melhor,

das preocupagôes da "linguística restrita", como chamou Rastier å linguística

exclusivamente centrada sobre o sistema da língua, incapaz de pensar a textualidade215

Deste ponto de vista, um dos raros contributos a ter em conta será o das gramáticas de

texto: o prôprio generativismo inicialmente associado ao projecto conferia-lhes pontos de

contacto com a problemática da produgão de textos que é prôpria da retôrica. Veja-se a

observagão de Lotman, no artigo "Retôrica" para a Enciclopédia Einaudi:

Um aspecto essencial da retônca contemporânea é o conjunto de

problemas ligados å gramática de texto. Os tradicionais problemas da

construgão retôrica de amplos segmentos de texto conjugam-se aqui com a

problemática da linguística contemporânea.

LOTMAN 1989:251

5Cf. RASTIER 1994:276-7
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Â medida que se libertavam do formalismo generativo que marcou as suas origens, as

gramáticas de texto perderam também o ponto de vista dominante, que era o da

produgão textual. O seu contributo -

que não é evidentemente de desprezar
- fixa-se na

descrigão dos mecanismos que asseguram a coesão (linguística) e a coerência

(linguístico-cognitiva), não chegando portanto a tratar dessa organizagão propriamente

textual de que já se ocupava a dispositio.

3.2. A disposiiioea organiza?ão textual

No sistema da retôrica antiga - ou. mais exactamente, no sistema que constituiam

inventio, elocutio e dispositio - a última assumia uma fungão central, que tinha a ver com

a articulagão dos dois planos designados por res e verba -

ou com a articulagão das

competências parciais por eles responsáveis (respectivamente a inventio e a elocutio). É

o que mostra Heinrich Plett, encarando a dispositio como uma competência suposta

intervir sobre as outras duas competências parciais:

A la question de savoir ce que la disposition structure, on peut répondre:
des choses (res) et des mots (verba). Les premiêres sont l'objet de

l'invention, les secondes l'objet de l'élocution. De ce point de vue, la

disposition occupe une place de choix par rapport â ces deux compétences
rhétonques partielles. En enongant pour ces deux compétences les rêgles
de structure, elle forme â proprement parler le fond de constitution formel

des textes.

PLETT 1981:151

É possível que uma tradugão literal de res e verba nos não devolva a mais exacta

percepgão dos termos - e Barthes, que se debrugou sobre a questão, aponta a

necessidade de se compreender o binômio na sua complementaridade relacional216.

Seja como for- e Barthes parece ter encontrado boas paráfrases, como a seguir se

216"Je ne pense pas qu'il faille traduire simplement par les Choses et les Mots. Res, dit Quintilien,
ce sont quae significantur, et Verba, quae significant, en somme, au niveau du discours, les

signifiés et les signifiants. Res, c'est ce qui est déjã promis au sens, constitué dês le départ en
matériau de signification; verbum, c'est la forme qui va déjå chercher le sens pour l'accomplir.
C'est le paradigme res/verba qui compte, c'est la relation, la complémentarité, l'échange, non la

définition de chaque terme."BARTHES 1970:198

181



poderá constatar - interessa aqui fundamentalmente a fungão mediadora da dispositio,

que aquele autor formula e esquematiza:

Comme la Dispositio porte â la fois sur les matériaux (res) et sur les formes
discursives (verba), le premier départ de notre arbre, la premiêre épure de

notre machine doit s'inscrire ainsi:

BARTHES 1970:198

Esclarecida esta questão, poder-se-á dizer que compete â dispositio a organizagão

estruturada e ordenada que exige o texto -

como mostra a formula definitôria encontrada

por Barthes:

la Dispositio, ou traitement des contraintes de succession.

BARTHES 1970:213

A necessidade de disposigão do texto terá encontrado muito cedo - já com Corax217 -

uma ordem preferencial, a ser seguida como modelo prototípico, que reencontramos nas

chamadas partes do discurso. São hoje normalmente referidas quatro partes fixas: o

exôrdio, que deve captar a simpatia dos ouvintes (captatio benevolentiae) e anunciar o

plano que se vai seguir (partitio); a narragão, em que se expôem os factos - a partir de

uma base histôrica, lendária ou ficcional; a confirmagão que, correspondendo â

argumentagão, é dividida, nomeadamente por Quintiliano, em confirmagão e refutagão; e

"Qu'est-ce que cette proto-rhétorique, cette rhétorique coracienne? Une rhétorique du

syntagme, du discours, et non du trait, de la figure. Corax pose déjâ les cinq grandes parties de
Yoratĩo, qui formeront pendant des siêcles le "plan" du discours oratoire: 1. I'exorde, 2. la narration
ou action (relation des faits); 3. I'argumentation ou preuve; 4. la digression; 5. I'épilogue. II est
facile de constater qu'en passant du discours judiciaire â la dissertation scolaire, ce plan a gardé
son organisation principale: une introduction, un corps démonstratif, une conclusion. Cette

premiére rhétorique est en somme une grande syntagmatique."BARTHES 1985:90-1
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o epílogo, ou peroragão, que deve resumir os aspectos mais importantes e comover o

público. Importa ainda referir a digressão
-

parte facultativa e môvel (embora preceda

geralmente o epílogo) que constitui uma espécie de parêntesis, saindo do assunto

pnncipal e apelando aos sentimentos. Como já se notou (a proposito da confirmagão),

encontram-se posigôes diferentes sobre esta matéria na prôpria Antiguidade:

Anstote envisage deux parties fondamentales, l'exposition et la

démonstration, mais admet la narration et la conclusion. Hermagoras
demande que soit admise la digression. Cicéron dans le De inventione

décrit six parties, qu'il réduit å quatre dans YOrator. Mais quand le nombre

des parties est réduit. il existe généralement des sous-parties. On peut
donc considérer que, parties ou sous-parties, il faut envisager
successivement. comme le distingue la Rhétorique â Herennius, l'exorde, la

narration, la division, la confirmation, la réfutation, et la conclusion.

GARDES-TAMINE 1996:100

Para além destas flutuagôes, os grandes mestres de retôrica parecem ter entendido a

questão das partes do discurso com uma grande maleabilidade -

que se terá

progressivamente esbatido, dando lugar â imagem de divisôes rígidas e estáticas.

Reconhecendo a adaptagão entre o tipo de discurso e as partes em que ele se

desenvolve, Aristôteles preconiza ainda a sua adequagão a factores que diríamos hoje

de ordem pragmática
- o que explica, de resto, a oscilagão entre duas ou quatro partes

atrás referida, na citagão de J. Gardes-Tamine. Assim, a peroragão pode ser dispensada

em fungão de critérios como a dimensão do discurso e as correspondentes condigôes de

funcionamento da memoria:

II y a plus: la péroraison elle-méme ne se rencontre pas dans tout discours

judiciaire, par exemple, si le discours est court, ou s'il est facile de s'en

rappeler la matiére: il arrive alors qu'on la supprime pour éviter les

longueurs.

RHÉTORIQUE\\\, 1414B

Também o exôrdio poderá ser sacrificado - tendo em conta, precisamente, a sua fungão

principal:
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La fonction la plus nécessaire de l'exorde. celle qui lui est propre, est donc

d'indiquer la fin oû vise le discours; c'est pourquoi, si elle est évidente de soi

et si l'affaire est de minime importance, on ne doit pas employer d'exorde;

RHÉTORIQUEM, 1415A

Mas a questão tem outras vertentes e, em última análise, Aristôteles parece apontar

duas pistas: por um lado, a necessidade de um exôrdio mínimo, digamos assim, - sem o

que o corpo do texto não tena "cabega"; por outro, a sua dispersão, de acordo com a

necessidade recorrente de activar a fungão complementar que Ihe cabe -

captar a

atengão do ouvinte. Vale a pena a citagão, apesar de longa:

II ne faut pas oublier que toutes les considérations de ce genre sont

étrangeres au discours; car elles ne visent que l'auditeur de basse qualité,
qui ne prête l'oreille qu'aux â-côtés de la cause; si, en effet, il n'est point de
ce caractêre, nul besoin d'exorde, sauf ce qu'il en faut pour exposer
sommairement la cause, pour que ce coros ait une tête. En outre, rendre
les auditeurs attentifs est une nécessité commune â toutes les parties,
quand il en est besoin: l'attention se relâche partout plus qu'au
commencement; aussi, est-il ridicule de fixer la place oû il la faut demander

au commencement, quand tout le monde écoute avec le plus d'attentiom

(...).

RHÉTORIQUEWl 1415B

É ainda quando Aristôteles trata do exôrdio que se pode observar, em particular, como a

disposigão é de facto uma arrumagão dos materiais disponíveis, orientada de acordo

com os prôprios objectivos do discurso e, em particular, com a antecipagão dos seus

efeitos no ouvinte218:

(...); ce qui concerne la suspicion doit prendre place dans l'exorde, quand
on se défend, être réservé pour Ia péroraison quand on accuse. La raison

de cet ordre n'est pas difficile â voir: celui qui se défend, quand il veut faire
intervenir sa personne, doit nécessairement écarter les obstacles; aussi

doit-il commencer par dissiper la suspicion; mais ceiui qui veut exciter la

suspicion doit le faire dans la péroraison, pour qu'on se souvienne mieux de

ses paroles.

RHÉTORIQUE\\\, 1415A

218 E o mesmo tipo de discernimento, a incidir, em particular, sobre a representagão do ouvinte,
que recomenda a Retônca a Herennius: "Si notre cause semble présenter une dificulté telle que
personne ne veuille prêter une oreille favorable â un exorde, nous commencerons par la narration
et nous reviendrons aux idées qu'aurait contenues lexorde." Retôrica a Herennius (III 17) citado

por GARDES -TAMINE 1996:102
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Da concepgão retôrica de dispositio parece ter-nos restado a nogão de que um texto se

compôe de introdugão, desenvolvimento e conclusão. Sem qualquer pretensão de

reconstituir a histôria da fixagão dessa fôrmula, interessará lembrar a distingão entre

dispositio externa â obra - a planificagão do orador, dirigida "para fora" - e dispositio

interna ã obra, entendida como actividade que define e ordena o que poderemos hoje

considerar unidades textuais, isto é, os elementos que são funcionais na globalidade de

que fazem parte89. No que diz respeito å relagão entre partes e totalidade -

para

Lausberg, partes e totalidade do discurso - o autor identifica três ordens de questôes,

esquematicamente sintetizadas no quadro que se segue.

Divisão de uma totalidade (obra. discurso)

número de partes

(§§51-52)

ordenacão das partes

(§§53)

limites estruturais entre as partes

(§§54)

bipartit-*ão
las duas partes estão em oposicão)

ordo naturalis limites suaves. criados pela

intercalagão de uma transitio (cuja

fun^ão se assemelha å do exordium -

uma vez que este constitui também

uma transitio);

tnpanicão:

pnncípio.meio. fim

ordo artifiaalis limites nítidos,

íntensificados pela detractio

(supressão) de transitiones

subdivisão

da bipartiqão ou da tripartt^ão

iquadnpartieôes. qumquepartigôes.
etc.)

segundo LAUSBERG 1967-19823:97-100

Da categorizagão em fungão do número de partes, o primeiro tipo considerado poderá

evocar, em particular, a analogia aristotélica do corpo com cabega
-

enquanto o segundo

enfatiza a ideia de uma totalidade organizada linearmente. É a este segundo

89
Constitui referência obrigatôria, nesta matéria, a obra de Lausberg; limitei-me â tradugão

portuguesa de Element Der Literarischen Rhetorik (versão reduzida). Cf. LAUSBERG LAUSBERG

1967-19823:95
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tipo que se liga o modelo textual correntemente traduzido na fôrmula introdugão,

desenvolvimento e conclusão: para além, evidentemente, do carácter tripartido, estão em

causa as fungôes associadas a cada uma das três partes consideradas, reiteradamente

explicitadas por Lausberg. No parágrafo 43 -

o último dos quatro que tratam da inventio -

o autor refere a impossibilidade de a separar da dispositio, apontando então as três

partes consideradas e respectivas fungôes:

• a parte inicial, dita breve e coincidente com o exordium ou proemium, a que

cabe captar a atengão e boa-vontade do ouvinte (o juiz, no caso do género

judicial, pnvilegiado pela retonca escolar);

• a parte central que, segundo o autor, tem como modelo a sequência

propositio+rationes, cabendo-lhe portanto apresentar a questão a provar e

desenvolver a respectiva prova;

• a parte final, também dita breve e equivalente â peroratio, constata a prova

obtida e suscita as emogôes (com vista a uma sentenga favorável por parte

do juiz).

No parágrafo 51, a propôsito da subdivisão de bipartigôes ou tnpartigôes, reaparecem

sintetizadas as três partes / fungôes principais:

O discurso (§ 43) apresenta uma tripartigão no pnncípio, meio e fim. O

princípio e o fim têm sobretudo a fungão do contacto com o público. O

princípio estabelece este contacto, e o fim assegura o efeito do discurso

sobre o público. O meio está dedicado å matéria propnamente dita e esta

subdividido numa parte instrutiva (propositio ou narratio) e numa parte
probatôria (argumentatio) (§ 43.2).

LAUSBERG 1967-19823:98
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4. Sequencializagão e metasequencializagão

Nas páginas que se seguem, pretende-se dar conta de processos de organizagão textuai

que se podem dizer de ordem retônca - aliando a estruturagão interna dos conteúdos

temáticos ãs solicitagôes discursivas associadas â situagão de comunicagão. Na

multiplicidade de factores em causa há ainda a considerar as condicionantes ligadas ao

género de texto -

ou, em última análise, as condicionantes discursivas que justificam

variagôes de género. A gestão destes diversos factores é entendida como uma questão

de competência textual - admitindo-se por isso que o seu conhecimento explícito possa

facilitar e qualificar os desempenhos textuais. Se outra não houvesse, seria esta, em si

mesma, razão mais do que suficiente para a descngão teôrico-prática dos processos em

causa -

designados em termos de sequencializagão e metasequencializagão. Para o

efeito, comegar-se-á, naturalmente, por retomar e discutir algumas das nogôes

anteriormente apresentadas.

4.1. Linearidade, sequencialidade e sequencializagão

Que a produgão linguística é condicionada pela impossibilidade de realizar mais do que

uma unidade em simultâneo é uma questão incontroversa - evidenciada, em última

análise, pelos efeitos especiais que a poesia concreta é capaz de produzir. É tambem

natural que, para representar esse facto, se tenha imposto a imagem da linearidade,

privilegiando-se a sucessão no tempo predominantemente associada â oralidade (cujo

primado, ontogenético e filogenético, justifica amplamente o privilégio que Ihe dedicou a

descrigão linguística), e admitindo-se como equivalente uma linearidade espacial

(sustentada pelo entendimento da escrita como mera representagão do oral).
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Não será despropositado insistir, entretanto, no facto de esta propnedade - norrnalmente

designada como linearidade linguística -

se prender sobretudo, de acordo com o

contexto estruturalista que a evidenciou, com a realizagão, ou actualizagão, de unidades

linguísticas -

questão que se pode considerar radicalmente diferente da que diz respeito

â produgão (e interpretagão) de textos, orais ou escritos. Â articulagão de unidades

discretas que se sucede no tempo, ou cuja representagão escrita se sucede no espago,

vem juntar-se a problemática da (inter)dependência entre essas mesmas unidades -

a

ser vista em termos de coesão ou conectividade do material linguístico. Foram atras

analisadas as pnncipais referências nesta matéria219, a comegar pelo contributo de

Halliday e Hasan, que data já Oe 1976 -

e cujo contributo foi, entre nôs,

significativamente avaliado por Joaquim Fonseca. Nas concepgôes mais assumidamente

dicotômicas, como as de Van Dijk e de Beaugrande, um dos termos do binômio focaliza

essa relagão de dependência linear -

no primeiro caso. coerência linear (por oposigão a

coerência globaf), no segundo (que foi seguido pela Gramâtica da Língua Portuguesa, no

capítulo dedicado a mecanismos de estruturagão textual), conectividade sequencial ou

coesão (por oposigão a conectividade conceptual ou coerência). Na mesma ordem de

questôes se poderão ainda situar quer o môdulo que, na perspectiva de Adam, diz

respeito â conectividade quer os planos de organizagão textual designados por Charolles

como períodos e cadeias220.

Reconhecer a importância destes mecanismos, que se poderão designar,

genencamente, em termos de coesão, não significa que esteja já esclarecida a

organizagão textual -

cuja especificidade envolve, de forma decisiva, tarefas ligadas ao

armazenamento e tratamento da informagão, para a compreensão das quais tem

contribuído significativamente a investigagão em psicologia cognitiva. Interessa para já

219 Cf. sobretudo o ponto 111.2.1.

220 Cf. respectivamente os pontos III.2.2. (pp.145-1 49) e 111.15. (pp. 131 -132).
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destacar, neste campo, a simultaneidade das representagôes mentais -

seja a

coexistência de formatos proposicionais e de imagens, como formas de inscrigão na

memôria de longo termo, seja a possibilidade de activagão simultânea de vános

elementos, na memôria de trabalho22^. Em fungão disso, pode compreender-se que uma

das questôes centrais seja a articulagão entre formas de organizagão da memôria e a

formatagão sequencial que impôe a representagão linguística, como aponta claramente

Michel Fayoi:

Le probleme essentiel auquel se trouve soumis le locuteur/scnpteur a trait â

la linéansation d'informations aont l'organisation dans le "modéle mental"

n'est qu'exceptionnellement lineaire

FAYOL 1997:146222

A mesma questão é salientada por Bronckart
-

como já foi aliás referido no capítulo 2 -

quando define a organizagão sequencial (ou linear) do conteúdo temático223 como

reorganizagão de conhecimentos, imposta em virtude da simultaneidade em que estes

se encontram organizados, ao nível da memôria:

(...), alors que les connaissances préalables sont simultanées (elles co-

existent chez un agent en un temps donne) et semblent organisées de

maniêre logique ou hiérarchique, leur mobilisation dans un texte exige un

ordonnancement dans le successif, qui perturbe inéluctablement leur

structuration logique préalable.
BRONCKART 1996:101

221 Recorde-se o carácter estável da memona de longo termo (por oposigão â mernoria de curto

termo, de carácter transitorio, incidindo sobre um número limitado de informagôes), e a nogão de

memôria de trabalho - memôria intermédia. de carácter transitorio, mtervindo na realizagão de

actividades localizadas no tempo e que envolvem o relacionamento de informagc.es dispersas,
que tende hoje a ser vista como a parte activada da memoria de longo termo. Cf. HOUDÉ et alii

1998, VIGNAUX 1991 CARON

222 A nogão de "modelo mental" reporta-se a JOHNSON-LAIRD 1983; para este autor, a

construgão de modelos mentais seria suficiente para explicar a diversidade de processos
racionais ("raisonnements"), rejeitando assim a hipotese de uma lôgica mental universal

constituida por regras formais. Sobre esta questão, poderá consultar-se o artigo "Raisonnement eî
rationalité" em HOUDÉ et al. 1998. Na passagem citada, a expressão é tomada por Fayol em
sentido equivalente ao de representagão mental, como atesta o parágrafo precedente: Tout

discours renvoie å un référent (ce qui est décrit ou relaté ou argumenté) qui fait l'objet d'une

représentation mentale chez l'émetteur du message. Cette représentation mentale - "modéle

mental" (Johnson-Laird, 1983) ou "modêle de situation" (VAN DIJK & KINTSCH 1983) - est

toujours muldimensionnelle."FAYOL 1997:146

223
Recorde-se que a organizagão sequencial do conteúdo temático é uma das dimensôes que,

segundo Bronckart, constitui a infraestrutura geral dos textos
- sendo os tipos de discurso a outra

dimensão, cuja importância o autorclaramente sublinha. Cf. pontos II. 3. 3.2. e III.2. 2. 6.
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Deste ponto de vista, entender-se-á por sequencialidade a forma, especificamente

textual, em que se reorganizam representagôes e conhecimentos mobilizados na

produgão do texto (proporcionando a atengão o bloqueio da informagão não pertinente.

em memôria de trabalho224). Pode também dizer-se que a descrigão, a este nível,

evoluiu significativamente com a identificagão de formas de organizagão sequencial (ou

sequências) mais ou menos prototípicas -

que se deve, pelo menos na sua forma mais

sistematizada, a Jean-Michel Adam. Atesta-o, nomeadamente, que a revisão do modelo

proposto em Le fonctionnement des discours, recentemente apresentada por Jean-Paui

Bronckart225, tenha integrado as sequências prototípicas como principal forma de

organizagão sequencial
-

acrescentando-se aos cinco tipos descritos por Adam a

sequência injuntiva e formas consiceradas menos relevantes, como o script e a

esquematizagão226.

Poder-se-á dizer. em última análise, que tanto a linearidade linguística como a

sequencialidade dão conta de um fenômeno de linearizagão, inerente â representagão

lingufstica de representagôes cognitivas: no primeiro caso, trata-se de representagôes

muito específicas e altamente automatizadas (ou em vias de o serem), como são as

unidades do sistema linguístico (que cor comodidade de exoressão. se podem refenr

como unidades de primeira ou segunda articulagão); no segundo, estarão em causa

representagôes solicitadas pela situagão concreta -

quer sejam conhecimentos (saberes

estabilizados na memôria de longo termo, e momentaneamente activados), quer sejam

construgôes transitôrias, ou representagôes, elaboradas pela memôria de trabalho em

224
A selecgão cognitiva da informagão envolve mecanismos de activagão/inibigão, em que a

atengão desempenha um papel fundamental -

opondo-se hoje, å concepgão clássica da atengão-
activagão, a análise da atengão como factor de inibigão da informagão não pertinente em

memôria de trabalho. Cf. HOUDÉ et alii 1 998. VIGNAUX 1 991 .

225
Respectivamente BRONCKART et alii 1985 e BRONCKART 1996.

226
Reveja.se> sobre esta questa0t 0 ponto m 2.2.6.
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resposta a necessidades circunstanciais específicas (que posteriormente são dissolvidas

ou registadas em memôria de longo termo).

Se as sequências textuais, tal como as entende Adam, correspondem a diferentes

possibilidades de estruturar representagôes e conhecimentos, importa sublinhar que se

trata de estruturas de base227 -

adequadas a situagôes que não envolvem quantidades

muito grandes de informagão e que por isso mesmo se conformam a um objectivo

unificado (de ordem narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa ou dialogal, e amda

injuntiva, segundo Bronckart). Frequentemente, no entanto, a tarefa de produgão textual

envolve quantidades consideráveis de informagão: â passagem da representagão mental

para a formatagão linguística junta-se então, necessariamente, a prôpria reorganizagão

da informagão, em fungão da situagão concreta e dos objectivos de comunicagão. A

perspectiva de Adam limita-se a reconhecer. nestes casos, uma estrutura sequencial,

construída por insergão ou dominância -

solugão meramente estrutural que se impôe,

dada a compartimentagão modular do processo de organizagão textual considerado pelo

autor (que permite uma descrigão do môdulo da sequencialidade independentemente

dos môdulos que integram a configuragão pragmática). Numa visão mais holística do

processo, admitirei a hipôtese de que aquela reorganizagão da informagão corresponda

â actividade complexa, de ordem cognitiva e linguística, exigida pela tarefa de produgão

textual: actividade linguística através da qual toma forma o pensamento e,

simultaneamente, actividade cognitiva através da qual toma forma o texto. Admitindo

considerar a referida actividade como um processo de sequencializagão, as páginas

que se seguem desenvolvem e justificam a hipôtese agora avangada. Além da

perspectiva da lôgica natural, que contribui significativamente para o desenvolvimento da

227
Facto que o proprio autor deixa aliás bem claro, nomeadamente referindo-se-lhes como "types

séquentiels de base" (ADAM 1992:6) ou "unités minimales de composition textuelle" (ADAM
1992:13).
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nogão, ela integra os pontos de vista disponibilizados pelo percurso atê agora percorndo

-

quer os de autores como Rastier, Lecomte e Charolles, quer o da retôrica antiga, em

particular no que diz respeito å dispositio .

4.2. Sequencializagão: construir e dar a ver a coerência

Na medida em que o processo de sequencializagão envolve, como atrás se disse, a

reorganizagão de conhecimentos, um aspecto que contribuirá para o seu esclarecimento

é a distingão, estabelecida por Bereiter e Scardamalia, de dois modelos de produgão

escrita. designados como knowledge-telling model e knowledge-transforming modeP28-

• no pnmeiro, os conteúdos sucedem-se, praticamente sem alteragôes

relativamente â forma como são recuperados da memôria - verificando-se

predominantemente processos directos de associagão em fungão do tôpico

(frequentemente associado å instrugão recebida), do texto já produzido e do

género em causa;

• no segundo modelo, os conhecimentos são retrabalhados numa perspectiva

de resolugão de problemas, em interacgão, por um lado. com o processo de

knowledge-telling e, por outro. de dois espagos, também eles em interacgão:

o espago do conteúdo (em que são trabalhadas as questôes relativas aos

conhecimentos) e o espago retôrico (que dá conta dos objectivos da

comunicagão).

De acordo com experiências relatadas, o primeiro modelo referido -

que passarei a

designar como modelo, ou estratégia, de enumeragão de conhecimentos - é

predominantemente associado a sujeitos mais jovens (menos exercitados na escrita e,

de uma forma geral, menos experientes). Parece particularmente significativo, por isso,

228
CF. BEREITER e SCARDAMALIA 1987.
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que se pressuponha o conhecimento do género
- referido como "discourse type", "genre"

ou "discourse schema", e definido nos seguintes termos:

The latter [discourse schema] consists of knowledge of a selected literary
form (such as narrative or argument), which specifies the kinds of elements

to be included in the discourse and something about their arrangement.
BEREITER & SCARDAMALIA 1987:7

Para a compreensão do segundo modelo -

que designarei como modelo, ou estratégia.

de transformagão de conhecimentos - Bereiter e Scardamalia salientam testemunhos de

escritores (referindo-se ao seu prôpno processo de produgão) mas deixam também claro

que não se trata de uma estratégia a que apenas recorram pessoas com particular

talento ou apetência de ordem literária: o critério que os autores avangam como

determinante tem sobretudo a ver com um nível relativamente elevado de trabalho

intelectual229. Constituindo a enumeragão de conhecímentos uma componente

necessária ao outro modelo, ela guarda toda a sua utilidade, face a questôes rotineiras

ou já antes muito elaboradas, ou ainda como processo deliberado de construgão de um

primeiro rascunho. A especificidade da estratégia de transformagão de conhecimentos

tem no entanto a ver com a articulagão entre produgão de conhecimento e produgão de

texto -

e em particular, ainda, com o papel que a prôpria escrita desempenha na

construgão do pensamento. Refenndo-se âqueles que recorrem a essa estratégia. dizem

os autores:

ln the process, they are likely to consider not only changes in the text but

also changes in what they want to say. Thus is that writing can play a

role in the developpement of their knowledge.
BEREITER E SCARDAMALIA 1987:11 (sublinhado meu)

229 "where are writers who use knowledge-transforming strategies to be found?We find them

among talented young students, undergraduate and graduate students in psychology, education,
and English, but they could probably be found among people at advanced levels in any inteílectual

discipline.""BEREITER & SCARDAMALIA 1987:11
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A oposigão entre estes dois modos de produgão vem corroborar a hipotese do processo

organizacional, ao nível do texto, que designei como sequencializagão -

as operagôes

que o realizam e manifestam estabelecendo a ordem do texto e, nessa mesma medida

criando a novidade do pensamento, na sua formulagão única e onginal.

Ao falar-se de ordem, a propôsito de operagôes de sequencializagão, não está em causa

uma questão meramente formal, no sentido mais clássico de forma oposta a conteúdo-

do mesmo modo que, se se disser, como julgo pertinente, que elas dizem também

respeito â organizagão temática, esta não poderá ser exclusivamente entendida em

termos de conteúdo. O pressuposto de que o sentido seja indissociável da sua

formulagão pode fazer-se recuar até Saussure, ao sublinhar a inevitável artículagão de

duas ordens de elementos (ou duas ordens de diferengas) -

articulagão essa que talvez

tenha sido minimizada, relativamente ao princípio de arbitrariedade do signo e, em

particular, face ao postulado da lingua como forma (estrutura, ou sistema de

relagôes)230. Mesmo revista a questão em termos hjelmslevianos -

previstas portanto

forma (e substância) tanto da expressão como do centeúdo - não deixa de ser pertinente

sublinhar, na concepgão de Saussure, a mdissociabilidade dos dois planos, inerente â

nogão de signo (ou da totalidade significado / significante) e que se deixa algumas vezes

traduzir pelo uso da expressão "pensée-son"231. A bem conhecida imagem da folha de

papel, explicitando didacticamente essa mesma indissociabilidade. sugere ao mesmo

230
"La linguistique travaille donc sur le terrain limitrophe oû les éléments de deux ordres se

combinent; cette combinaison produit une forme, non une substance." SAUSSURE 1972:157.
231

Apesar de não ser isenta de dificuldades, vale a pena lembrar esta passagem: "II n'y a donc ni

matérialisation des pensées, ni spiritualisation des sons, mais il s'agit de ce fait en quelque sort

mystérieux, que la "pensée-son" implique des divisions et que la langue élabore ses unités en se
constituant entre deux masses amorphes." SAUSSURE 1972:156. Veja-se ainda a passagem das

fontes manuscritas, citada por de Mauro:"Ce qui est remarquable, c'est que le son-pensée (ou la

pensée-son) implique des divisions qui sont les unités finales de la linguistique. Son et pensée ne

peuvent se combiner que par ses unités." SAUSSURE 1972, nota 227, p.463.
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tempo a diferenga entre o falante, para quem ela é inultrapassável, e o linguista
-

que

pode, por esforgo de análise, dedicar-se a cada um dos planos, separadamente232*

La langue est encore comparable a une feuille de papier: la pensée est le

recto et le son le verso; on ne peut découper le recto sans découper en

même temps le verso; de même dans la langue. on ne saurait isoler ni le

son de la pensée. ni la pensée du son; on n'y arnverait que par une

abstraction dont le résultat serait de faire de la psychologie pure ou de la

phonologie pure.

SAUSSURE 1972:157233

Frangois Rastier prolonga a tradigão estruturalista (saussuriana e hjelmsleviana)

distinguindo táctica da expressão e táctica do conteudo, na interacgão (não sequencial)

entre componentes envolvidas na produgåo e interpretagão dos textos234. Mas o seu

contributo mais significativo talvez seja o da luta por uma semântica linguística entendida

como semântica diferencial - verdadeiramente coerente com a possibílidade de

descrigão das duas ordens de diferengas a que Saussure se refena, na passagem atrás

citada (apesar da assimetna entre "psicologia pura" e "fonologia pura"). Assente no

princípio saussuriano de valor. a semântica diferencial corresponde a uma definigão

relacional dos significados
-

e será por isso, necessariamente, relativa a uma língua.

Esclarecida assim a diferenga entre significado (dependente das relagôes, ou diferengas,

no interior de uma língua) e conceito (tido como universal), Rastier preconiza ainda o

alargamento da nogão de valor aos significados em contexto, sendo assim a estrutura

relacional dos significados também encarada como um fenômeno textual -

que está

longe de ser considerado secundáno ou acessôrio. Em primeiro lugar, sublinhe-se o

facto de. segundo o autor, ser o valor contextual a determinar o valor em língua235 - não

232
Revendo, como se sabe, a questão da arbitranedade (que entende como relagão entre o

signo e a realidade, e não entre o significado e o significante), Benveniste sublinhou também a

diferenga entre os pontos de vista do falante e do linguista. Cf. BENVENISTE 1966:52-53

233
Veja-se o comentário de de Mauro, no sentido de esclarecer a posigão de Saussure,

relativamente ao radicalismo da hipôtese Sapir-Whorf. (SAUSSURE 1972, n.227).
234 As quatro componentes consideradas por Rastier foram apresentadas no ponto III. 2. 2. 5.

(pp.157-158).
235 Cf. RASTIER 1994 et al.:32-33.
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hesitando em atribuir ã semântica diferencial a capacidade de inverter a relagão entre

significagão (tipo) e sentido (ocorrência)236, ou de forma ainda mais radical, de pôr em

causa a prôpria consistência de significagôes-tipo:

En somme, la hiérarchie entre sens et signification doit être inversée. Le

sens n'est pas de la signification déformée par le contexte: la

signification est du sens appauvri car coupé de son contexte. Le type
est une collection d'accidents, un résumé conventionnel des occurrences

retenues comme pertinentes pour sa définition. La sémantique différentielle

ébranle ainsi la conception classique en inversant le rapport entre

signification et sens. La signification ne serait plus un type diversement

déformé dans ses occurrences qui constituent les sens. Elle apparaît alors
comme un artefact de l'ontologie, appuyée sur la lexicographie, alors même

que les sens varient sans limite. confirmant l'intuition que toute

occurrence est unique.

RASTIER 1994 et al.:35 (sublinhados meus)

Por outro lado, importa situar este ponto de vista no contexto do que Rastier considera

uma semântica unificada, capaz de abarcar os diferentes níveis de complexidade que

correspondem â palavra, â frase e ao texto - sendo o último, enquanto nivel de maior

complexidade, a esclarecer os outros dois, ao contrário da tendência tradicional, que o

autor chega a considerar como "fundamentalista":

On s'étonnera peut-être du paradoxe apparent qui voudrait que le simple
soit élucidé par le complexe, au rebours du fondamentalisme traditionnel

qui voudrait dériver toujours le complexe du simple. Mais privés de leur

contexte, si les mots et les phrases ont en général une structure

morphosyntaxique identifiable, il n'en va pas de même pour leur sens, qui
reste indéfiniment équivoque. Seule la connaissance du contexte proche et
lointain peut guider les interprétations plausibles.

RASTIER 1994etal.:36

Deste ponto de vista, tomando apenas em consideragão o plano do conteúdo e

parafraseando Saussure, pode dizer-se que não há ideias préestabelecidas e que nada

é distinto antes de ser formulado - no duplo constrangimento das relagôes diferenciais

que se estabelecem numa língua específica e num texto particular, este determinado,

por sua vez, por contingências de género e de discurso.

236 As nogôes de significagão e sentido a que se refere Rastier entroncam na tradigão de
Dumarsais e Beauzée, como o prôprio autor esclarece: "Nous suivons l'usage qui remonte â
Dumarsais puis Beauzée (article Sens de l'Encyclopédie, 1769, XV, 16). Le rapport de la

signification au sens est celui du type â l'occurrence. (...)" RASTIER 1991:75, n.1.
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Ultrapassando os limites estruturalistas da problemática linguística, pode salientar-se o

ponto de vista de Bakhtine, fazendo depender a dimensão conceptual da sua

emergência como texto:

Lâ oû il n'y a pas de texte, il n'y a pas non plus d'objet de recherche et de

pensée.
BAKHTINE in TODOROV 1981:281

Numa perspectiva mais filosôfica do que linguística, também Jean-Louis Galay apontou a

condigão intrinsecamente textual do sentido -

parecendo-me particularmente

interessante a convergência que se pode observar entre as suas palavras e a nogão de

texto formulada por Luísa Soares Opitz como objecîo de figura (como já atrás ficou

referido):

Le sens n'est pensable, c'est-â-dire accessible et présent å une pensée

quelconque, que moyennant un texte qui en porte une vue (par sa figuralité)
dans l'acte même de se faire îexte.

GALAY 1977:96

A dimensão figural é referida por outros autores, como já foi atrás referido: para além de

Hatakeyama, Petôfi e Sôzer, que reservam a nogão de configuragão a casos específicos

de organizagão não linear, como a poesia concreta, há que ter em conta a posigão de

Adam que, sob a influência de Paul Ricceur, tomou como condigão inerente a qualquer

texto a existência de uma orientagão configuracional
-

ou configuragão pragmática, de

acordo com a designagão posterior237. Esta componente, responsável pela globalidade

do texto, aparece definida em termos semânticos, enunciativos e ilocutôrios -

e constitui

237 A última designagão surge em ADAM 1992. Na medida em que esta obra se centra

claramente sobre questôes de sequencialidade, retomo textos anteriores, em particular ADAM

1989 -

que parecem mais esclarecedores sobre a dimensão configuracional.
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um môdulo distínto daquele que gere os mecanismos de conectividade e

sequencialidade. Como é característico das concepgôes modulares, Adam prevê que os

dois môdulos intervenham sequencialmente: formulando a questão do ponto de vista aa

leitura/compreensão, haveria primeiro que compreender a sequência (sucessão de

proposigôes cingidas â linearidade linguística e organizadas em termos de

sequencialidade textual) para se passar então å figura, isto é, å dimensão global do texto

(definida em termos de coerência semântica. da homogeneidade enunciativa, de

objectivo ilocutério dominante e onentagão argumentativa global)238. A dimensão figural

do texto surge assim como resultado de uma leitura de segundo nível -

ou uma

reinterpretagão, para usarmos os termos do propno autor:

On est généralement amene, en cours et surtout au terme de la lecture, á

une réinterprétation globale du texte lu.

ADAM 1989:206

Outras observagôes
-

que tanto parecem valer para a compreensão como para a

produgão
-

sobrepôem å idéia de reinterpretagão a de orientagão global, vista como

programa do texto: construído â medida que o texto avanga, ele permite ao mesmo

tempo antecipar e controlar o seu avango e mesmo, em termos mais gerais, a sua

coerência global (expressão que Adam usa sem qualquer esclarecimento adicional,

pressupondo talvez a concepgão, que se pode dizer clássica, de coerência textual, mas

que, de acordo com o seu proprio modelo, fica afinal equiparada å dimensão

configuracional, ou ao seu resultadofinal):

II reste. bien sûr, å théonser la fagon dont les séquences de propositions
peuvent être progressivement intégrées dans un tout cohésif et cohérent,
c'est-â-dire un texte, ã voir aussi comment de proposition en proposition est

progressivement construite une représentation orientée. Cette orientation

qui tient lieu de programme permet d'anticiper sur la suite et sur la

cohérence globale du texte, de vérifier le caractére co-orienté ou non de

chaque nouvelle proposition.

ADAM 1989:203 (sublinhado meu)

238 Sobre a passagem da sequência â figura, releia-se também a passagem citada no ponto
III.2.2.2. (p. 146).
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Esta perspectiva parece dificilmente compatível com o funcionamento em série dos

môdulos de organizagão textual, suscitando antes um processo paralelo de organizagão

global
-

que vem ao encontro da nogão de sequencializagão que atrás introduzi.

Definindo a estrutura conceptual organizada a que se pode chamar figura do texto, o

processo de sequencializagão diz respeito, em última análise, a uma questão de

coerência -

condigão de boa formagão textual, não na perspectiva de uma gramaticalidade

generativista alargada ao texto239, mas enquanto pnncípio regulador da propria

produgão, como tem defendido, em particular, Michel Charolles240. Este ponto de vista

assenta na convicgão de que a coerência não constitui uma propriedade inerente dos

discursos (ou dos textos): ela é-lhes atribuída, no acto de os produzir ou de os

compreender, de acordo com uma atitude de cooperagão. No que diz respeito â

interpretagão. poder-se-á deixar que seja aquele mesmo autor a resumir a questão - em

termos que, parecendo jocosos. definem de forma certeira e sem complacência o perfil

do interlocutor não-cooperante241:

(2.4.4). UN DISCOURS TOTALEMENT ABERRANT EST DONC

IMPOSSIBLE A IMAGINER. Quand quelqu'un affirme "cet homme est fou: il

parle á tort et ã travers, ses propos ne tiennent pas debout, ils n'ont ni

queue ni tête", c'est qu'il n'a pas fait tous les efforts pour comprendre. Peut-
être n'a-t-il pas pu ou pas voulu. A moins qu'il ait décidé â l'avance de ne

pas se fatiguer ou qu'il ait su préalablement que l'autre était dérangé.
CHAROLLES 1990:70-71

239 A recuperagão do modelo generativista para o nível do texto, no início dos anos setenta,

determinou a grande expectativa associada âs possibilidades de descrigão linguística que se

abriam então, no quadro das gramáticas de texto. São bastante interessantes, deste ponto de

vista, os artigos reunidos em Studies in Text Grammar, publicado em 1973 por J. S. Petôfi e H.

Rieser.

240
Veja-se CHAROLLES 1985 e, sobretudo, CHAROLLES 1989b. Como atesta o título deste

último artigo
- "Coherence as a Principie in the Regulation of Discursive production" -

o autor

cotoca-se na perspectiva da produgão discursiva -

enquanto o meu ponto de vista é

predominanternente textual. Abstraio para já dessa divergência, mas a articulagão entre os dois

aspectos será abordada á frente.
241 Esse tom aparentemente jocoso mas de grande perspicácia caracteriza o livro invulgar que é
De l'art de nager et des différentes maniêres d'en parler (CHAROLLES 1990).
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A menos que não esteja interessado em fazer-se compreender ou que não se queira

magar (sejam quais forem as suas razôes), cabe em primeiro lugar a quem produz o

texto atribuir-lhe coerência -

ou construir um texto "com pés e cabega", se preferirmos

(como Charolles) recorrer â forga expressiva da expressão corrente. Nela ecoa talvez um

resto de erudigão aristotélica, se tivermos presente a forma como na Retôrica se fala do

"corpo" e "cabega" do discurso242; para além disso, a expressão tem a vantagem de

fornecer uma imagem de coerência243 -

que. como progressivamente se verá, vem ao

encontro da nogão de sequencializagão que procuro fixar. Para já, interessa sublinhar

que, sendo a coerência uma questão ae ordem gradual. atribuir coerência ao seu prôprio

texto corresponderá provavelmente a optimizá-la - isto é. a verificar e ajustar a

correspondência entre uma coerência interna, pressuposta e pretendida, e a coerência

identificável no texto em produgão, que pode ser mais ou menos conseguida244. Por

outras palavras: atribuir coerência será, fundamentalmente, dar a ver a coerêncía

atribuída -

em primeiro lugar a si préprio, produtor desdobrado em leitor do seu prôprio

texto e, desse ponto de vista, construindo a sua coerência; mas seguramente também ao

leitor, de forma a que este possa fazer o juízo de coerência a que estará predisposto,

como interlocutor cooperante que é, em pnncípio245.

A essa atitude de atribuir e dar a ver a coerência chamo sequencializagão
-

e aos

processos que a instituem e manifestam marcadores de sequencializagão. Assumindo

242
Releia-se a passagem citada

243 Falo de imagem no sentido forte, de representagão mental na modalidade imaqética. Cf.
DENIS 19942.

244
Apoio-me aqui em van de Velde, que distingue a coerência intrinseca ao mundo da

consciência mdividual (inner coherence), a coerência como ingrediente das relagôes entre o

individuo consciente e o mundo que Ihe é exterior (interactive coherence) e a coerência como

conjunto de propriedades que podem ser reconhecidas e identificadas no mundo exterior, de que
fazem parteos textos (outer coherence). Cf VELDE 1 989: 1 76.
245

Interlocutores pouco cooperantes, deste ponto de vista, poderão ser, por vezes, os docentes,
na tarefa de leitura de produgôes de alunos (em diferentes níveis). Apresentando um estudo que
envolvia alunos (de 3ême) e professores de francês, Michêle Monte e Yvonne Touchard puseram
em destaque o facto de se projectar, entre o professor e o aluno, um modelo de texto ideal, que
pode ocultar as capacidades e os adquiridos do último. Cf. MONTE & TOUCHARD 1 992.
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desde já, por outro lado. a articulagão entre sequencializagão e género de texto,

interessará explanar esta questão. É esse o objectivo das páginas seguintes - no termo

das quais ficará definida e justificada a necessána restrigão do campo de análise, no

contexto do presente trabalho.

4.3. Sequencializa^ão e géneros de texto

Em Des idées au texte (publicado dez anos depois da obra de Bereiter e Scardamalia

atrás referida) Michel Fayol pôe em destaque os dois modelos de produgão

apresentados por aqueles autores - refenndo-se-lhes como "stratégie d'énonciation de

connaissances" (knowledge-teiling. enumeragão de conhecimentos) e "stratégie

d'énonciation par transformation des connaissances (knowledge-transforming,

transformagão de conhecimentos)246. Fazendo intervir dados entretanto disponiveis

relativamente ã organizagão de textos, ou sequências textuais (em particular os casos da

narrativa e da argumentagão), Fayol aponta quer a particular adequagão da estratégia de

enumeragão de conhecimentos ao caso da narrativa, que simula a sucessão de factos -

daí decorrendo o facto de ser o tipo (de sequência) textual mais precocemente dominado

-

quer a sua subsistência em casos considerados mais complexos como, por exemplo, a

argumentagão. Conclui-se assim que. embora o desenvolvimento etário e o processo de

escolarĩzagão tendam a facilitar o recurso â estratégia de transformagão de

conhecimentos, nada garante essa evolugão
-

que pode ser comprometida, como Fayol

explicitamente refere (no que diz respeito, em particular, â descngão e å argumentagão),

por dificuldades relacionadas com o conteúdo e a superestrutura textual em causa. O

primeiro aspecto não levanta questôes: é conhecido o papel determinante que assume a

246 Uma vez que o factor enunciativo não permite discriminar as duas estratégias, não parece
muito significativo introduzi-lo nas designagôes

-

acarretando, pelo contráno, o peso de uma

expressão excessivamente longa (no caso do segundo modelo).
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familiandade com o tema em causa, a corresponder a uma alta densidade de

conhecimentos pertinentes, consistentemente armazenados em memdria de longo

termo, e â rapidez dos processos de activagão. Já o recurso å nogão de superestrutura

pode ser problemático: para além das questôes que a prôpna nogão levanta -

como logo

de mício se viu -

o uso que Fayoi aqui faz do termo é muito pouco claro. Com efeito,

referindo-se â dificuldade em causa como "absence de superstructure simple"247, o autor

incorre numa formulagão ambígua. que tanto pode deixar em causa um conhecimento

incipiente da superestrutura (que não será por isso manipulada com simplicidade) como

uma complexidade inerente âs superestruturas em causa. Tendo sido já problematizada

a propna nogão de superestrutura, e tomando em consideragão as opgôes que têm vindo

a ser definidas, no que diz respeito a tipos de sequências textuais (ou sequencialidade)

e a géneros de texto, parece-me possível especificar um pouco mais as dificuldades

apontadas por Fayol
- de que decorrerá o reequacionar da estratégia de transformagão

de conhecimentos em termos de sequencializagão.

A evolugão para a estratégia de transformagão de conhecimentos passa certamente pela

distingão entre situagôes em que a enumeragão é suficiente e situagôes que exigem que

o conhecimento não se enumere, mas se organize
-

podendo a ausência dessa

distingão comprometer seriamente, â partida, a produgão textual. Deixando de lado as

primeiras situagôes apontadas (que voitarão a ser referidas â frente), e admitindo que os

tipos de sequências textuais constituam esquemas fundamentais de organizagão,

compreender-se-á que quem produz o texto lide, seguramente de forma implícita, ou se

debata mesmo, se for inexperiente e/ou inábil, com duas ordens de dificuldades:

•
por um lado, uma avaliagão da situagão que Ihe permita esclarecer os seus

prôprios objectivos como descritivos ou explicativos (por exemplo)
-

e o

domínio dos metatermos não será talvez uma questão menor, se pensarmos

247
Cf.FAYOL 1997:87
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na frequência com que ocorrem em instrugôes e perguntas, em contexto

escolar248;

• por outro, com a prôpria construgão aa sequência em causa -

podendo a

dificuldade corresponder a uma ausência quase total de conhecimento,

minimamente explícito ou consciente, do tipo sequencial em causa mas

sendo também de levar em conta, como refere Fayol, que diferentes tipos de

sequência envolvam níveis diversificados de dificuldade249.

A maior parte das situagôes de produgão textual excede no entanto, largamente. os

esquemas de base que são os diferentes tipos de sequências. De acordo com o que tem

vindo a ser exposto
-

e retomando-se aqui. em particular, as opgôes estabelecidas no

final do primeiro capítulo -

pode considerar-se fundamental o conhecimento dos géneros

de texto: em primeiro lugar, enquanto repertôrio disponível, susceptível de fazer face â

convencionalidade sociai e institucional que regula a produgão do texto (que é sempre,

em última análise, a produgão linguistica); e depois, na prôpria etapa de produgão. a

facilitar a realizagão da tarefa -

como modelo interionzado, a reproduzir e a recriar. Pode

dizer-se, deste ponto de vista, que a estratégia de transformagâo de conhecimentos vai

de par com uma estratégia de organizagão textual -

na dupla vertente da organizagão

moldada pelo género e da organizagão singular que sempre acaba por ser a do texto

concreto. A gestão unificada -

ou coerente - destes factores é ainda condicionada pela

elaboragão, mais ou menos consistente, do que se poderá designar como programa do

texto: formulagão de ordem macroestrutural, explícita ou implícita, que fixa, condensa e

regula os objectivos a atingir. enquanto etapas do texto -

a serem vistas em termos de

Acontece que estudantes, no primeiro ano de uma licenciatura em línguas e literaturas

modernas, não distingam com clareza a tarefa a realizar, consoante se Ihes pega que "expliquem"
ou que "discutam" uma determinada questão.
249

Sublinhem-se as implicagôes que daqui decorrem, em termos de didáctica do português e
-

por que não?
- de didáctica dos textos em português.
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cronologia textual. Quer haja mais ou menos planificagão, o que fica em causa nesta

última nogão é a forma descontinuada como o programa se cumpre, ao longo do

texto - havendo a considerar prazos textuais (curto/médio/longo prazo textual). Cria-se

assim uma espécie de rede organizacional que lida em simultâneo com diferentes

imagens de texto, enquanto instâncias reguladoras: o modeio interiorizado, o género

recnado, o programa específico, a cronologia textual -

a englobar o texto. ou partes do

texto já produzido(/lido), e o texto, ou partes do texto que falta produzir (/ler). O processo

em causa envolve movimentos diversos, de permanência e deslocagão, de

antecipagão e retroacgão, de continuídade e descontinuidade - numa palavra. de

sequencializagão. Desses movimentos (que serão retomados e concretizados a frente),

depende afinal a outra imagem do texto que é a coerência, ou a sua figura
- irredutível a

uma temporalidade simples, que se deixe representar linearmente, numa única direcgão.

Mas será esta descngão válida para qualquer género de texto? Para justificar uma

resposta negativa â questão, evocarei de novo Fayol, a propôsito da articulagão entre

processos de recuperagão da informagão e circunstâncias de produgão textual. Segundo

o autor, a tendência dominante corresponde â seguinte oposigão250:

• em situagôes dialôgicas a recuperagão da informagão faz-se normalmente de

forma directa, através de associagôes com conteúdos anteriormente

evocados pelo locutor ou pelo(s) interlocutor(es)251;

• pelo contrário, em situagôes monolôgicas, orais ou escritas, a recuperagão

directa tende a ser insuficiente, impondo-se nesses casos um trabalho de

reorganizagão da informagão.

250 Cf.FAYOL 1997:84.

251
As implicagôes didácticas desta constatagão mereceriam uma atengão particular

-

podendo
destacar-se, nomeadamente, o seu eventual rendimento. em termos de situagôes de avaliagão de

conhecimentos.
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Apesar de Fayol não ser muito ciaro na explicitagão dos factores que suscitam essa

mesma reorganizagão, compreende-se que esteja em causa a interferência de

determinagôes pragmáticas sobre um eventual conteúdo temático 'puro' (ou não

trabalhado em fungão das circunstâncias pragmáticas):

Le plus souvent, une ré-organisation du contenu doit être réalisée car å de

rares exceptions prés. la situation référentielle évoquée (le parcours que

l'on cherche â décrire; l'argumentation que l'on veut développer) est

muldimensionnelle.

FAYOL 1997:84

Poder-se-á no entanto duvidar da irrelevância dos factores pragmáticos em situagôes

dialôgicas
-

como faz crer a distingão estabelecida. De facto, o que está em causa e a

configuragão pragmática de dois tipos de situagôes: resumida na oposigão entre

situagôes dialôgicas e situagôes monolôgicas252, que focaliza apenas a presenga ou

ausência de interacgão, ficam diluídos outros aspectos associados a esse mesmo factor,

como o carácter mais ou menos formal da situagão e a diferenciagão de expectativas e

convengôes
-

que regulam, em última análise, o leque de géneros adequados ou

aceites, em cada um dos casos. Num esbogo de sistematizagão, poder-se-ão apontar os

seguintes tragos:

• a um nível mais alto de interacgão entre os interlocutores, de que decorre

uma gestão partilhada do tempo, correspondem predorninantemente

situagôes de relativa informalidade de que participa o prôprio desempenho

textual -

entregue a uma construgão predominantemente espontânea ou

interactivamente regulada, como é o caso do género conversacional (que se

pode hoje considerar tanto oral como escrito) ou, se quisermos uma

formulagão mais generalizante, os géneros primeiros de que falava Bakhtine;

252 Vale a pena sublinhar que a oposigão entre situagôes dialôgicas e monolôgicas não coincide

necessariamente com a clássica oposigão entre o oral e o escrito: entre as phmeiras contar-se-á

hoje a 'conversa por escrito', através da Internet, ou mesmo uma modalidade praticamente
interactiva como a suscitada pelo correio electônico.
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• pelo contrário, a ausência de interacgão e a possibilidade de gestão do tempo

de produgão estão com frequência ligadas a situagôes relativamente formais,

que desenvolvem níveis altos de expectativa, ou dispôem mesmo de critérios

de exigência relativamente ao desempenho textual -

sujeito por isso a uma

construgão controlada, caracteristica de géneros tradicionalmente associados

â modalidade escrita ou, se preferirmos, aos géneros segundos, nos termos

de Bakhtine.

E de crer, de acordo com a investigagão centrada sobre o oral e, de forma mais geral,

sobre a interacgão comunicativa, que os géneros associados ao primeiro grupo de

situagôes tenham os seus prôprios critérios organizacionais
-

que excedem no entanto o

contexto do presente trabalho. Reservarei assim a nogão de sequencializagão aos

mecanismos de reorganizagão textuai que se podem observar em produgôes textuais

escritas relativamente formais - excluindo-se os generos ligados â vertente informal da

modalidade escrita e deixando pelo contrário contemplados casos em que o texto é dado

a conhecer sob a forma de leitura em voz alta (tendo no entanto sido produzido na

modalidade escrita). Para além desse primeiro nível de delimitagão, o critério utilizado

para a constituigão do corpus foi o carácter expositivo
-

num sentido amplo, não

reservado â exposigão de conhecimentos teôricos ou científicos. Isso permitia-me

restringir o campo de análise, mantendo no entanto a possibilidade de trabalhar

transversalmente com géneros diferentes -

como o artigo, a alocugão e o prefácio.

Os textos associados a estes géneros tendem a não ser curtos, pelo que interessa

abordar a distingão entre sequencializagão e planificagão. A última nogão está

predominantemente associada ao conhecido modelo de produgão textual, proposto por

Hayes e Flower. O modelo é constituído por três môdulos: o contexto da tarefa (a tarefa

estabelecida e o texto já produzido), a memôria de longo termo (que inclui
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conhecimentos sobre o tema, sobre o destinatáno e sobre as estruturas retôncas, e o

processo de escrita, que se subdivide, por sua vez. em três componentes (dominadas

por uma ĩnstância de controle): planificagão, textualizagão e revisão. A planificagão é

assim, neste conjunto, a componente responsável pela parte conceptual, abarcando as

tarefas de recuperagão, organizagão e enquadramento finalizado dos conhecimentos. A

capacidade de planificagão estara dependente de um conhecimento razoável do tema

em causa e corresponderá a um maior ã vontade na produgão escrita -

como supôe o

modelo de Hayes e Flower e como indica a tendência apontada por Fayol (de acordo

com alguns resultados expenmentais. relacionados com a gestão da produgão em tempo

real): os adultos tendenam a planificar antes de miciar a produgão, facilitando assim a

recuperagão de todo um conjunto de informagôes pertinentes. enquanto para sujeitos

mais jovens (criangas entre os 7 e os 8 anos) a recuperagão das informagôes se faria a

par e passo253. Por outro lado. e mteressante ter em conta que, numa perspectiva de

psicologia diferencial, se reconhecem dois perfis diferentes de sujeitos: uns. ditos

"beethovenianos", planeiam (muito) pouco. encontrando o que querem dizer â medida

que redigem; outros, designados como "mozartianos", planeiam antes de comegar a

redigir, trabalhando por vezes o plano de forma exaustiva254. Assim, embora a

planificagão possa constituir um factor de facilitagão da produgão escrita. ela não

pode ser tomada como condigão indispensavel para a realizagão da tarefa. O

mesmo não se podera dizer da sequencializagão (em textos com as características

gerais atrás definidas): quer haja uma maior ou menor planificagão (dependendo da

idade e de diferengas individuais) o texto não deixará de encontrar e manifestar a sua

coerência específica, mais ou menos conseguida
-

para o que contribuem também

necessariamente, na perspectiva do modelo em causa, as componentes de textualizagão

e revisão.

253 Cf. FAYOL 1997:83-84

254 Cf.ESPERET 1990:241
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Do ponto de vista que me interessa retomar e desenvolver, o que está em causa e saber

como se constréi e dá a ver a coerência, em textos moldados por géneros como o artigo,

o prefácio e a alocugão
- isto é, descrever a forma como neles se processa a

sequencializagão.

4.4. Sequencializa^ão e metasequencializa^ão

4.4.1. Sequencializagão (textual) e esquematiza^ão (discursiva)

De acordo com o que vem sendo exposto, e limitado o âmbito da análise aos generos

expositivos, dir-se-á que o processo de sequencializagão define e dá a ver a coerência

do texto - através de uma rede organizacional que. até agora, se considerou envolver os

conhecimentos activados. o género de texto a ser produzido e o texto concreto em vias

de produgão (sujeito a um modelo actualizado e a um programa concreto). Cada um

destes aspectos presta-se ainda, no entanto, a outras observagôes.

Falar de conhecimentos activados, ou mesmo de reorganizagão de conhecimentos, é

uma simplificagão
-

que oculta a multiplicidade de relagôes possíveis entre sujeito(s) e

objecto(s) envolvidos no processo. Poder-se-á referir, em primeiro lugar, o sujeito que.

através da produgão textual, organiza a experiência ou, por outras palavras, constroi

conhecimento - não sendo este, portanto, espelho de um mundo extenor tido por

objectivo, mas sempre, necessariamente, construgão personalizada, moldada pelas

múltiplas circunstâncias que determinam, em cada momento, a prática de um

indivíduo255. De entre elas assume particular relevo, no âmbito das questôes em análise,

o interlocutor: na medida em que a produgão de conhecimento se escreve (ou se diz)
-

A perspectiva construtivista aqui assumida foi abordada no artigo intitulado 'Texto e

representagão
-

uma questão linguística" (Cf. COUTINHO 1997)
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se faz texto - ela é necessariamente actividade discursiva que, como sublinhou

Benveniste, implanta o outro diante de si, seja qual for o grau de presenga que Ihe é

atribuída256. Com efeito, a representagão (ou representagôes) que tem do mterlocutor

quem escreve (ou fala) implica que a organizagão da experiência, longe de ser uma

actividade neutra, se constitua como argumentagão
-

na acepgão mais ampla do termo.

que Vignaux claramente enfatiza:

(...) [argumenter], c'est pour un sujet. affirmer â chaque fois une certaine

position vis-å-vis de ses proores perceptions en regard de connaissances

admises ou controversées. en regard encore des opinions connues ou

supposées d'autrui. (...). II nous faut argumenter en permanence nos

propres connaissances ou opinions du monde et, par lâ, tenter de nous

présenter, de nous "affirmer"

VIGNAUX 1991:301

Sublinhando também a "omnipresenga da argumentagão", Grize chama a atengão para o

que se poderá considerar como o carácter democrático da actividade argumentativa
-

por oposigão a atitudes manipuladoras (ou mesmo de violência física)257. Este aspecto

parece-me particularmente significativo, na medida em que, como o prôprio Grize deixa

bem claro, todo o discurso argumentativo
-

enquanto discurso que age, ou pretende agir

sobre o interlocutor -

implica, como um dos aspectos do que o autor chama

esquematizagão, escolhas tanto sobre o que se diz como sobre o que se deixa por dizer:

Telle que je l'entends, l'argumentation considere l'interlocuteur. non comme

un objet â manipuler, mais comme un alter ego auquel il s'agira de faire

partager sa vision. Agir sur lui. c'est chercher â modifier les diverses

representations qu'on lui prête. en mettant en évidence certains aspects

des choses, en en occultant d'autres, en en proposant de nouvelles et

tout cela á l'aide d'une schématisation appropriée.
GRIZE 1990:40 (subiĩnhado meu)

De forma ainda mais radical, poderá dizer-se que esse manipular de dados caracteriza

toda a actividade discursiva, na medida em que esta é, de acordo com a nogão de

estabelecida por Grize, actividade de esquematizagão:

256 Cf. BENVENISTE 1974:82

257
Também Brassart enfaîiza a "essência democrática" do discurso argumentativo

-

por oposigão
aos discursos jussivos, em que se age sobre o interlocutor em nome da autoridade, e dos

discursos epistémicos que, através de estratégias enunciativas, fazem prevalecer o ponto de vista

da "verdade" ou da "ciência". Cf. BRASSART 1996:72
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(...) si, dans une situation donnée, un locuteur A adresse un discours å un

locuteur virtuel B [dans une langue naturelle], je dirai que A propose une

"schématisation" â B, qu'il construit un micro-univers devant fî, univers qui
se veut vraisemblable pour B.

GRIZE 1982:171

Se os discursos de manipulagão abusam da sua condigão esquematizante. outros há

que a iludem -

ou que iludem a condigão esquematizada de qualquer saber (o que

poderá ser visto como uma outra forma de abuso). Mas de facto, como sublinha Mane-

Jeanne Borel, sô a formalizagão se opôe â esquematizagão258: recorrendo a línguas

artificiais e a operagôes totalmente explicitas. a pnmeira é construída de forma a poder

ser recuperada com toda a exactidão por qualquer leitor (coincidindo necessariamente e

de forma rigorosa as operagôes de reprodugão com as de produgão); pelo contrário, uma

esquematizagão é atravessada pela piasticidade da língua (dita natural) em que é

produzida, pelas representagôes dos sujeitos envolvidos na situagão, pelos

préconstruídos e implícitos que o discurso convoca -

e nessa mesma medida deixa-se

derivar, sem garantir que qualquer reconstrugão reproduza exactamente a construgão

original. Irredutível portanto aos raciocínios formais, de que dá conta a lôgica clássica,

uma esquematizagão constrôi-se através operagôes de natureza lôgico-discursiva, na

perspectiva da lôgica natural criada por Jean-Blaise Grize259. Que se trata de uma

lôgica de sujeitos (exactamente ao contrário da logica standard), é o que se tem vindo a

mostrar; falta agora especificá-la enquanto iogica de objectos.

O que não exclui que a formalizagão possa ser vista como um caso particular de

esquematizagão (reiterando-se assim a condigão esquematizada de qualquer saber, que atrás

referi): "Une schématisation est toujours produite dans une langue. De ce fait, on peut considérer
la formalisation ou la modélisation au sens exact du terme comme un cas particulier de

schématisation différencié par son usage de langues artificieíles et d'opérations entiêrement

explicites, et par conséquent traiter comme appartenant au même genre des niveaux ou des types
différents d'idéalisation des savoirs, allant des plus quotidiens, véhiculés dans les langues les plus
naturelles, jusqu'aux plus sophistiqués." BOREL 1989:134-135.
259 E em que tem trabalhado Marie-Jeanne Borel, entre outros investigadores ligados ao Centre
de Recherches Sémiologiques de Neuchâtel.
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A um primeiro nível, importa talvez lembrar a distingão que Marie-Jeanne Borel refere

como susceptível de organizar o problema da referência:

(...) distinction entre chose (d'expénence, ou "réel") et objet (de savoir et de

discours).

BOREL 1987:87

Assim circunscritos os objectos, fica ainda por esclarecer a distingão entre objectos de

saberes, ou de discursos, diferentes260:

•
por um lado os conceitos -

objectos estáveis, reduzidos a um certo número de

parâmetros defimtonos, cuja operacionalidade se circunscreve ao quadro

específico de uma disciplina (ou de um determinado estado de evolugão da

disciplina), e que são representados por termos que, definidos como

metalinguagem da disciplina em causa, resistem å ambiguidade e å mudanga

de sentido;

•
por outro, as nogôes, como representagôes complexas e maleáveis, não

confinadas a fronteiras disciplinares, determinadas fisica e culturalmente e

susceptíveis de reajustamentos provocados pelos dados do contexto e da

situagão; em vez de uma relagão unívoca entre nogôes e unidades lexicais

que as representariam. as últimas dão acesso a uma espécie de tecido

nocional. como claramente mostrou Culioli:

Parler de notion, c'est parler d'un ensemble que l'on peut exprimer. par

exemple, par "lire; lecture; livre; lecteur; bibliothéque; etc." et c'est dire

qu'on ne peut pas ramener les choses â une unité lexicale; celle-ci va servir

de porte-manteau, d'entrée, mais c'est tout.

CULIOLI 1990:55261

260 Sobre a distingão que se segue
- entre conceitos e nogôes

- é de grande interesse o artigo de

Yves Gentilhomme "De la notion de notion å la notion de concept. Processus dynamique itératif

d'acquisition des notions. Conséquences lexicales et didactiques". Cf. GENTILHOMME 1982.
261 Na perspectiva de Culioli, a fragmentagão da nogão (puramente qualitativa) origina domínios

nocionais, divididos em zonas (interior, exterior, fronteira e centro) e munidos de classes de

ocorrências abstractas, que se estruturam nas zonas referidas (cf. CULIOLI 1990:177-213). Na

perspectiva em que me situo, interessará sobretudo chamar a atengão para o facto de a

passagem citada prosseguir articulando a problemática das nogôes com as classes colectivas de

Lesniewski -

que a lôgica natural considera fundamentais, como a seguir se verá, para dar conta
da elaboragão do objecto discursivo.
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Na medida em que as unidades lexicais permanecem, apesar de tudo, como cadinho de

nogôes, não poderá deixar de se reconhecer a abertura conceptual que Ihes é inerente

- característica de que dependerá o funcionamento diferencial em que insiste Rastier,

mas que a definigão lexicolégica, por imperativo da prôpna tarefa, talvez não possa

senão ignorar. Na sequência das palavras de Gentilhomme, poder-se-á dizer que a

definigão reduz as possibilidades virtuais da elaboragão nocional que é, em última

análise, a construgão de referência:

Une définition lexicologique apparaît souvent comme une esquisse
suggestive eĩ ennchissante, certes. mais aussi plus ou moms précise et

fidêle, voire appauvnssante au regard d'une représentation référentielle

complexe, pergue intuitivement et qu'on n'a jamais fini de décnre; (...).
GENTILHOMME 1982:70

Os objectos da lôgica natural são tipicamente nogôes. cuja flexibilidade se deixa

manipular pelo discurso - ou esquematizar. Nesse percurso, tanto se pode passar de um

objecto para outro que Ihe seja nocionalmente contíguo ou para uma designagão

diferente do mesmo objecto, como de um objecto para um dos seus aspectos ou

ingredientes. Se entre eles (objectos , designagôes de objectos, aspectos e ingredientes

de objectos) se podem reconhecer lagos de afinidade nocional (mais ou menos

previsível), não apresentam a homogeneidade que caracteriza as classes distributivas -

sendo por isso o objecto discursivo encarado, no quadro da logica natural, como uma

classe mereolôgica, ou classe colectiva262.

Não descreverei neste momento as operagôes que elaboram o objecto discursivo como

uma classe-objecto (classe mereolôgica, como acabou de se ver) - a serem abordadas,

em particular, na análise dos textos de José Mattoso e Rita Marquilhas. Importa

262
Sobre esta questão. veja-se APOTHELOZ 1984, MIEVILLE 1984; e ainda o número 16 de

Recherches sur la philosophie et le langage (de 1995) editado por D. Miéville e D. Vernant, e
intitulado Stanislaw Lesniewski aujourd'hui.
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sobretudo sublinhar que a deslocagão de objectos e aspectos de objectos de que se faz

o objecto discursivo tende para a estabilizagão de um saber -

pelo menos circunscrita ao

espago do texto263. Deste ponto de vista, interessará observar, num conjunto de textos

reunidos sob pretexto do seu carácter expositivo. a forma como, através de deslocagôes

e derivagôes, se elabora o objecto discursivo -

e se estabiliza, ou expôe, um saber.

Assumo portanto que o corpus é constituído por esquematizagôes expositivas -

rejeitando, na sequência de Mane-Jeanne Borel, uma distingão apriorística -

que a

autora diz "exterior ou normativa" - entre discurso científico, formalizado, e discurso

literário, não formalizado: reservada a formalizagão do saber a condigôes estritas atrás

refendas, estamos sempre inevitaveimente confrontados com saberes esquematizados

que, por o serem, se podem expnmir de formas diferenciadas:

Elles [les propnétés de la schematisation] suggérent de fagon plus neutre

qu'un savoir qui n'est pas formalisé est non seulement schématisé. mais

qu'il peut l'être de diverses fagons sans sortir du domaine des savoirs

expnmés. Un savoir formalisé est essentiellement lié â un certain type de

langage. Un savoir schematise aussi. Ce qui les differencie, c'est que pour

le premier le langage sert au calcul (â l'expression du concept et du

raisonnement précis) et non â la parole; il n'est pas en pnncipe adressé.

Adressé, un langage naturei peut pourtant être spécialise.

BOREL 1989:136

Como a análise mostrará, diferentes possibilidades de esquematizagôes expositivas

dependerão por um lado da construgão e deslocagão de imagens264 -

daquilo que se

expôe, de quem expôe e daquele(s) para quem se expôe
-

e, por outro, da forma como

essas mesmas imagens se articulam entre si, estabilizando uma determinada

perspectiva -

ou, se preferirmos, dando a ver a coerência do discurso.

263 É o que Marie-Jeanne Borel também sublinha, focalizando, na perspectiva da referência que

domina o artigo em questão, a transformagão das coisas em objectos: "Notre expérience des

choses et la transformation des choses en objets forment des systémes dynamiques de relations

en devenir, que seul un état donné et circonscrit du savoir peut faire saisir comme arrêté, fermé,
stabilisé." BOREL 1987:87

264 Na terminologia de Grize, os interlocutores têm representagôes, enquanto as imagens são

propostas pelo discurso. Cf. GRIZE 1990:33
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Antes de concluir este ponto, importa sublinhar que reencontrámos, de forma bastante

evidente, alguns dos pontos de vista de Alain Lecomte, atrás apresentados:

• a capacidade do discurso operar sobre si prôprio, manipulando e

desdobrando os objectos sobre os quais intervem;

• a rejeigão de uma coerência prevîamente estabelecida, por oposigão ao

processo constitutivo de coerência como articulagão de elementos

heterogéneos -

articulagão essa tida como coerente, em primeiro lugar, na

consciência do sujeito que a realiza;

• o reconhecimento de formas susceptíveis de orientarem a auto-interpretagão
-

como primeira leitura -

e de guiarem leituras postenores;

• a organizagão lineanzada -

a que o autor se refere em termos de

sequencializagão
- necessanamente submetida ås contingências de um

determinado saber, ou universo referencial.

Por outro lado, falta ainda dizer que é o carácter lôgico-discursivo prôprio de uma

esquematizagão que se pode ver, na perspectiva figural que corresponde ao texto.

como sequencializagão. As duas nogôes vêm assim prolongar a problemática texto /

discurso -

que se presta, mais do que a uma resolugão, a uma complementaridade so

dissociável em termos analíticos (como se faz sentir na oposigão sintética entre objecto

de figura e objecto de dizer). Se a nogão de coerência (vista ora como fenomeno

discursivo ora como fenomeno textual) parece centralizar a complementaridade, a nogão

de esquematizagão, oriunda da área da lôgica natural, veio afinar a perspectiva analítica,

no que diz respeito â vertente discurso -

podendo por isso mesmo sublinhar-se a

oportunidade da nogão de sequencializagão, susceptível, do meu ponto de vista, de

restabelecer o equilíbrio, relativamente â vertente texto. Reduzindo a natural diversidade

de esquematizagôes e sequencializagôes ao carácter expositivo das práticas discursivas

associadas aos géneros considerados no corpus. obtemos a seguinte síntese:

Discurso

Objecto de dizer

planos de enunciac,ão / práticas discursivas

Esquematiza^ão

Esquematiza^ôes expositivas

Texto

Qbjccto de figura

generos

Sequencializa^ão

Sequencializa^ôes expositivss
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4.4.2. Sequencializacão e metasequencializa^ão

De acordo com o que vem sendo exposto, entender-se-á por sequencializagão o

processo de organizagão textual que constitui e dá a ver, através de marcas mscritas ou

recuperáveis na superfície do texto, a sua coerência específica -

como estabilizagão de

descontinuidades de ordens diversas, na contingência do género em que se baseia o

texto empírico e na convergência com os processos discursivos simultaneamente em

causa.

Dizer que se trata de um processo textual implica, neste caso, uma dupla oposigão: oor

um lado, a que diz respeito ao binômio texto / discurso - a ser entendido, como acaba de

se ver, numa complementaridade analiticamente dissociável; por outro, a que envoive,

por oposigão ao nível textual, a consideragão de um nível metatextual. A nogão de

metatextualidade costuma ser refenda a Genette que, em Introduction â l'architexte, a

apresenta como uma das possibilioades de transtextualidade -

relagão, mais ou menos

evidente, de um texto com outros textos. São casos de transtextualidade, segundo

Genette, a intertextualidade (no sentido definido por Kristeva, que o prôprio Genette já

então reconhecia como clássico), a citagão e a metatextualidade, cuja definigão o autor

retoma em Palimpsestes:

Le troísiéme type de transcendance textuelle, que je nomme métatextualité,

est la relation, on dit plus couramment de "commentaire", qui unit un texte â

un autre texte don't il parle. sans le nommer (...).

GENETTE 1982:10

Como mostra a passagem citada, a nogão de metatextualidade corresponde, na

perspectiva de Genette, å relagão entre texto que comenta e texto comentado. Um caso

particular dessa relagão diz respeito ao que van Dijk chamava, em La ciencia del texto

(tradugão castelhana de Tekstwetenschap, publicado na Holanda em 1978) textos
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acompanantes
-

exemplificados como prôiogos e epilogos e. em última análise.

considerados como metatextos:

Dado que aquuí se se trata en cierta manera de un texto 'sobre' el texto y el

contexto, se puede hablar también de metatextos.

VAN DIJK 1978-1983:169

Em Seuils, publicado alguns anos mais tarde, o proprio Genette debruga-se com algum

pormenor sobre a problemática do prefácio
-

abrangendo, por generalizagão do termo,

prefácio e posfácio, do mesmo autor (do texto prefaciado) ou não265. Para além do

carácter metatextual dos prefácios -

que não oferece discussão -

surge como

particularmente significativo neste trabalho o facto de se reconhecer uma fungão

prefacial - ou metatextual -

que. até ao século XVI (durante o período designado por

Genette como a "pré-histôria" do prefácio) aparecia integrada no início ou no fim do

prôprio texto:

II faut donc chercher dans les debuts (et éventuellement dans les fins) de
texte ces déclarations par lesquelles l'auteur présente, et parfois commente
son ceuvre.

GENETTE 1987:152

É de crer que essa fungão metatextual - de comentáno sobre o texto integrado no

prôprio texto - tenha permanecido para além da invengão da imprensa: se com ela se

generalizam, como sublinha Genette, convengôes paratextuais como o título, o nome do

autor e o prefácio, este não constitui uma generalizagão absoluta - podendo as

respectivas fungôes permanecer associadas ao prôprio texto. Admitindo, na sequência

ainda de Genette, que a fungão prefacial consiste, fundamentalmente, em assegurar

uma boa leitura, torna-se claro o interesse de distinguir sequencializagão e

metasequencializagão: se ambas, através dos marcadores que instituem e manifestam

os processos em causa, guiam a produgão e a compreensão, a primeira estabelece a

265
Cf.GENETTE 1987:150
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organizagão intratextual que a segunda explicita, comenta ou mesmo redefine -

estabelecendo unidades textuais de cariz retôrico (como introdugão ou conclusão) ou

programático, delimitando unidades através do título e de subtítulos ou intertitulos,

nomeando e comentando o género reproduzido ou recriado.

4.5. Marcadores de sequencializagão

Como a análise de textos mostrará, sequencializagão e metasequencializagão implicam

relagôes que
- ao contrário da sucessão linear -

se movem vertical ou mesmo

transversalmente no espago do texto: relagôes que articulam entre si, sob forma de

conteúdos, objectos (partes ou aspectos, ingredientes, classes de objectos) e pontos de

vista -

que tanto podem ser opiniôes como saberes -

mas que correspondem

necessariamente â encenagão enunciativa tanto do sujeito produtor como de outros

sujeitos convocados266.

Um dos aspectos centrais na análise terá necessanamente a ver com a identificagão dos

processos linguísticos que marcam as descontinuidades apontadas
-

e que serão por

isso considerados marcadores de sequencializagão ou de metasequencializagão.

Sublinhe-se desde já que o leque de possibilidades linguísticas susceptíveis de

assumirem esta fungão é muito diversificado, podendo estar em causa aspectos lexicais

e sintácticos, enunciativos e mesmo textuais (como é o caso de alguns mecanismos de

coesão). Com a análise de textos se verão diferentes formas associadas a cada uma

destas possibilidades
-

proporcionando-se assim um levantamento que, sem ser

266 Para além das distingôes propostas por Bronckart entre agente produtor (entidade física) e

enunciador (determinado pelo estatuto sociosubjectivo) está aqui em causa, evidentemente, a

perspectiva de Ducrot, no que diz respeito a uma polifonia enunciativa.
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exaustivo, se espera significativo para a sua sistematizagão. Simultaneamente, será

necessário distinguir operadores e indícios: os pnmeiros correspondem a marcas de

operagôes - de sequencializagão ou metasequencializagão
- inscritas na superfície

textual; os segundos, funcionando como suporte de inferências, apenas sugerem

aquelas mesmas operagôes.
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IV. Análise textual





1. Apresenta^ão do corpus

A análise de textos pretende sobretudo evidenciar as nogôes de sequencializagão e

metasequencializagão que foram atrás elaboradas - articulando-as com o carácter

expositivo dos discursos que se fazem ouvir através de géneros de texto diversificados.

Outros aspectos ficarão necessariamente por tratar
- tanto mais que a riqueza que os

textos exibem, a vários títulos, sugere possibilidades analíticas muito diversas. Dessa

mesma riqueza depende, aliás. a larga diversidade de processos a observar, no que diz

respeito âs nogôes em análise -

que se podem por isso considerar exemplarmente

representadas.

O corpus em análise encontra-se globalmente apresentado no Quadro 1 (cf. página

seguinte). Embora se tenham registado as informagôes bibliográficas junto da bibliografia

geral. pareceu útil que elas precedessem as análises -

uma vez que ihes estão

associados aspectos contextuais que serão provavelmente pertinentes. Além da

indicagão bibliográfica e de algumas informagôes contextuais particulares, cada texto e

acompanhado:

•
por uma sigla (relativa ao nome do autor), pela qual será referido na análise e

assinalado, nos Anexos finais;

• pela indicagão do género de texto em que se considera integrado.



Quadro

APRESENTACÃO DO CORPUS

INFORMACÃO BIBLIOGRÁFICA ECONTEXTUAL
DESIGNACÂO

ABREVIADA

IDENTIFICACÃO/

DESIGNACÃO D0

GÉNbRO

CASTRO CALDAS, Alexandre

( 1992). Neurobiologia do comportamento humano ",

Colôquio/Ciências ano 4, n°l 1, Lisboa. Funda^ão Calouste

Gulbenkian, 71-97

ACC Artigo

LOBO ANTUNES, João

(1997). "Carta a um anugo-novo", prefácio a

De Profundis. Valsa lenta

de José Cardoso Pires, Lisboa, Dom Quixote. 7-18

JLA Prefácio

LOURENQO, Eduardo

(1992). 'A chama plural".
Atlas da Lingua Portuguesa na Histúria e no Mundo.

Lisboa, IN-CM. 12-13

LL Artigo

MATTOSO. José

( 1992), "A forma^ão da cultura portuguesa
Atlas da Língua Portuguesa na Histôria e no Mundo.

Lisboa, IN-CM, 14-18

JM Artigo

MARQUILHAS. Rita

(1992). "Constitui^ão e elaboracão da língua

portuguesa ',

Atlas da Língua Portuguesa na Historia e no Mundo,

Lisboa. IN-CM. 24-29

RM Artigo

COSTA, Maria Velho da

( 1976). Subsídio para uma restauraqão do corpo da

língua ",

Cravo, Lisboa, Moraes Editores, 77- 86

(texto originalmente apresentado ao I Congresso dos
Escritores Portugueses, conforme informa^ão explícita, em

nota de rodapé associada ao título)

MVC Alocu^ão

LLANSOL, Maria Gabriela

( 1994), 'Para que o romance não morra' .

Lisboapeipzig /, Edi^ôes Rolim. 1 16-123

(texto originalmente lido na sessão de atribuiíão do Grande

Prérnio do Romance e da Novela de 1990, da Associa^ão
Portuguesa de Escritores, conforme informagão explícita no

final do texto)

MGL Alocu^ão



2. Esquematiza^ôes expositivas e géneros de texto

O primeiro critério para a constituigão do corpus foi de ordem empírica - reunindo textos

em que se verificava uma particular incidência sobre construgão de conhecimento -

em

sentido lato. Admitindo talvez como excepgôes
-

para o falante adulto -

géneros

altamente estandardizados (como requerimentos regidos por minuta) ou utilizados em

situagão informal (predominantemente ligados a situagôes quotidianas muito repetitivas),

pode dizer-se que qualquer texto envolve construgão de conhecimento. Entende-se aqui

conhecimento num sentido lato que, não se reduzindo aos chamados conhecimentos

científicos, corresponde â organizagão da experiência do sujeito em interacgão com o

que o rodeia. Em vez de espelhar um mundo exterior tido por objectivo, o conhecimento

corresponde, neste sentido, å construgáo da experiência como "facto" visível e acessível

-

ou, por outras palavras, â propria constituigão do mundo através do discurso que o diz,

como claramente formulam os biôlogos Maturana e Varela:

Le langage n'a jamais été inventé â seule fin d'enregistrer un monde

extérieur. Donc, il ne peut être utilisé comme un instrument pour révéler ce

monde. C'est plutôt en "langageant" que. dans les coordinations

comportementales que sont le langage, l'acte de connaître fait émerger un
monde. Nous forgeons nos vies dans un couplage linguistique mutuel. non

parce que le langage nous permet de nous révéler nous-mêmes mais parce

que nous sommes constitués de langage dans un devenir continu que nous

faisons émerger avec d'autres.

MATURANA e VARELA 1987-1994:230

Assim esbogada a dimensão cognitiva de que participam, em geral, os discursos, parece

possível considerar como um conjunto particular aqueles que, de formas diversificadas

mas claras, se investem especificamente em tarefas de elaboragão ou transmissão de

conhecimento(s). Designá-los-ei como discursos expositivos
- admitindo que a

actividade esquematizante tem nestes casos a ver, de forma privilegiada, com o

tratamento de conteúdos nocionais (ou nocionais e conceptuais, quando for caso disso).

Um primeiro contributo, a este propôsito, é o de "tipo de texto" expositivo tal como o
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define Werlich -

ligado â análise e síntese de representagôes conceptuais 267. Por outro

lado, interessa lembrar o ponto de vista de Robert Bouchard268 que, em fungão de um

critério semântico-referencial de tipologizagão discursiva, distinguia discursos narrativos

e descritivos (centrados sobre referentes respectivamente situados no tempo e no

espago) de discursos expositivos, centrados sobre nogôes abstractas definidas em

termos lôgicos
-

que eu assumo aqui, como tenho vindo a fazer, em termos de lôgica

natural. Igualmente útil é a perspectiva de Jenny Simonin, ao caracterizar o que designa

como textos teôricos269. Segundo a autora. a ocorrência de shifters em textos teôricos

poderia induzir a que eles fossem incluídos na categoria dos discursos (isto é.

equiparados ao modo de enunciagão designado como discurso); ao contráno do que se

passa neste último caso, no entanto,nos textos teôricos Sit 6 remete, segundo a autora,

para o "interdiscurso" -

que a autora faz coincidir com o prôprio texto (sendo nesse caso

Sit í comum ao autor e aos leitores) ou, em sentido lato, com outros textos. Os textos

teoricos constituem assim, para a autora, um caso particular de discurso, em que a

referência a Sit B funciona como referência ao interdiscurso - sublinhando a prôpria

autora que, nessa forma de descrever ou formular a questão. fica em evidência o tacto

de, nos textos teôricos. a referência não ser de ordem situacional mas sim discursiva -

ou, dito de outra maneira, não estarem virados para a suposta realidade extralinguistica

mas para aquilo que poderemos considerar como uma espécie de 'realidade conceptuo-

textual' (associada ao texto em causa e a outros textos):

Interpréter, dans les textes théonques, l'interdiscours comme Sit í, c'est

une autre fagon de dire que les textes theoriques consistent, pour une

bonne part, en l'édification des concepts qu'ils posent, et en l'utilisation de

concepts élaborés dans d'autres textes. Autrement dit, le référent n'est pas
un référent situationnel, mais un référent discursif.

SIMONIN 1975:112

267 Cf. pp. 44-45.

268
Perspectiva apresentada no ponto II. 2.2.3. (pp.68-71).

269 A perspectiva de Jenny Simonin, retomando e desenvolvendo a distingão saussuriana entre

historia e discurso, foi apresentada no ponto 11.2.1.2.1. (pp.47-50).

224



Retomando a perspectiva da lôgica natural, pode dizer-se que os discursos expositivos -

centrados, como se tem vindo a ver, em tarefas de elaboragão nocional e conceptual -

podem ilustrar, de forma particularmente significativa, o carácter esquematizante inerente

a toda a actividade discursiva. Ela corresponde, como já atrás se disse, â elaboragão

que um sujeito faz de um objecto
-

um e outro inevitavelmente presos, se assim se pode

dizer, â sua condigão epistémica:

De Kant â Piaget, l'objet est ce qui est pour un sujet (épistémique) et le

sujet, reciproquement, ce qui a des objets.

BOREL1981b:32, n.25

A especificidade do que se poderá designar, por comodidade de expressão, como

esquematizagôes expositivas, tem a ver com o facto de a sua finalidade ser, em si

mesma, a elaboragão cognitiva e discursiva de um objecto de conhecimento. Dada a

relevância que cabe â elaboragão do objecto discursivo, será útil reter o quadro geral

que diz respeito âs operagôes de objecto, na perspectiva da lôgica natural.

A elaboragão do objecto discursivo corresponde â constituigão de uma classe-objecto -

entendida, como já atrás foi referido, em termos de classe mereolôgica (em termos

simplificados, esta distingue-se da classe distributiva por não conter apenas,

necessariamente. aspectos da mesma classe). A classe-objecto é inaugurada através de

uma operagão de ancoragem ("ancrage"): aplicada a uma nogão primitiva (que decorre.

por sua vez, de pré-construídos culturais), ela produz um nome de objecto
-

que torna

disponível, para além do conteúdo mais estável da expressão em causa, todo um tecido

nocional sobre o qual o discurso vai interfenr.

A nogão de nogão primitiva, em lôgica natural, foi originalmente retomada do quadro

teárico de Culioli, como Grize sempre fez questão de deixar bem claro. É de resto
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frequentemente citada por Grize a definigão estabelecida por Culioli no artigo de 1981,

precisamente intitulado "Sur le concept de notion" e retomado em CULIOLI 1990:

Les notions, (...) sont des systemes de représentation complexes de

propriétés physico-culturelles, c'est-â-dire des propnétés d'objet issues de

manipulations nécessairement pnses â l'intérieur de cultures (...)

CULIOLI 1990:50

Em "Linguistique de l'énonciation et logique naturelle" -

artigo que integra o volume,

publicado em 1992 pela Ophrys, dedicado â teoria de Culioli - Gnze explica a

necessidade de fazer intervir a nogão de pré-construídos culturais (abreviadamente

designados como PCC), de que decorrem as nogôes primitivas. Os primeiros

correspondem a sistemas heterogéneos, constituídos por saberes de ordem cognitiva e

afectiva, que se deixam organizar parcial e localmente -

e em que se funda toda a

actividade de pensamento. As nogôes prímitivas, por sua vez. correspondem a

elementos desses pré-construidos culturais na medida apenas em que eles passam a

ser linguisticamente formatados - isto é, formatados pela especificidade da língua em

questão:

(...), je réserve le nom de notions primitives aux extraits de PCC si et

seulement si ceux-ci sont structures par les contramtes d'une langue. Elles
en découlent donc, mais elles sont aménagées en fonction de la langue
utilisée.

GRIZE 1992:63

As operagôes que se sucedem â de ancoragem podem dividir-se em três grupos:

operagôes de feixe, operagôes de domínio e operagôes de reformulagão270. As primeiras

intervêm sobre o pré-construído que a operagão de ancoragem torna presente, na

expressão linguística que introduz o objecto
-

ou, por outras palavras, sobre o feixe do

objecto, entendido, no quadro da lôgica natural. como conjunto de elementos que Ihe

270
Sigo aqui. mais de perto, a sistematizagão proposta em BOREL 1991:46-49. Convem no

entanto refenr o capitulo X de GRIZE 1990. dedicado âs operagôes de objecto, e o trabalho de

Apothéloz, Miéville e Vergês em que o prôprio Grize se fundamenta (VERGES APOTHELOZ &

MIEVILLE 1987).
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estão normalmente associados. Â excepgão dos conceitos. cujo feixe é, em prmcípio,

totalmente acessível271, os objectos do discurso caracterizam-se precisamente pela

forma imprevisível como emerge o feixe - através das operagôes de objecto que sobre

ele incidem. Trata-se portanto de analisar -

especificando-os
-

aspectos, ingredientes e

processos internos do objecto (enquanto outros permanecem eventualmente silenciados)

e, por outro lado, de construir sínteses (de elementos especificados).

Como o nome indica, o segundo tipo de operagôes tem a ver com o dominio em que se

situa o objecto
- sendo que o dominio não decorre do prôprio objecto, dependendo antes

do sujeito da actividade discursiva:

C'est lui [l'auteur du texte], en effet, qui construit le domaine dans lequel il

insére l'objet.

GRIZE 1990:84

Compreender-se-á assim que as operagôes de dominio articulem diferentes feixes: elas

introduzem outro objecto do mesmo domínio, marcam um processo que requer um

agente externo, especificam um aspecto do objecto susceptível de ser visto como uma

qualidade comum a outros objectos, designam uma qualidade que decorre de outro

domínio (como nos casos de metafonzagão). Como sublinha Marie-Jeanne Borei, as

operagôes de feixe e as operagôes de domínio implicam níveis deferentes de

esquematizagão (aqui dita "esquematizagão mtuitiva" relativamente ao nível de

experiência que é a intuigão, para Cassirer, e a que corresponde o modo semiôtico de

representagãd272):

271
Como se verá, em particular através da análise do texto de Alexandre Castro Caldas, a

previsibilidade do feixe de um conceito pôe-se sobretudo em termos teôricos - ficando bastante

relativizada em situagão de discurso.
272 Na semiologia de Cassirer - de que a autora se ocupa com algum detalhe, neste artigo

-

a

intuigão corresponde a um nível de experiência intermédio, entre a percepgão e o conceito (ou
pensamento teôrico), tal como a respectiva semiôtica - a representagão (intuitiva)

- se situa entre

a expressáo (perceptiva, motora, afectiva) e a significagão (conceptual). 0 interesse da autora

pelo pensamento de Cassirer prende-se, em particular, com a convergência entre a concepgão de

representagão intuitiva e a de esquematizagão, em lôgica natural (convergência essa que
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On voit qu'il s'agit en réalité de deux niveaux distincts de formation dans la

schematisation mtuitive selon que l'on en reste â l'analyse des aspecîs
internes â un faisceau - des qualités inhérentes (non détachables) de la

chose, ou selon qu'on envisage déja que cenaines qualités pourraient être

separees et rendues communes â plusieurs choses, donc genératnces d'un
domaine d'objets. Notons que cette possibilité est déjã contenue dans îoute
relation de prédication.

BOREL 1991:48

Ao contrário das operagôes anteriores, que procedem, por análise ou síntese. sobre um

feixe ou um domínio. as operagôes de retormulagão estabelecem a reidentificagão de um

objecto (ou de uma rede de objectos) atraves de um nome diferente. De facto. o que fica

em causa é muito mais do que o nome
- razão aliás que justifica a importâcia

reconhecida a estas operagôes: mudar o nome equivale. em última análise. a muaar de

ponto de vista sobre o objecto
- mudando o feixe (que. na qualidade de pré-construido,

está longe de constituir um conjunto de dados invariaveis) ou o domínio em que se

insere o objecto. Como sublinha ainda a mesma autora. as operagôes de reformulagão

são particularmente significativas no discurso em ciências sociais
-

aplicadas em

transformar nogôes em conceitos.

Como a anáiise mostrará, as esquematizagôes expositivas estão longe de se poderem

resumir a um esquema unificado, reiterando-se por isso mesmo o interesse das nogôes

de sequencializagão e metasequencializagão: reconhecíveis através de marcas de

alguma forma inscntas na superfície textual, elas correspondem å actividade lágico-

discursiva que elabora uma esquematizagão sempre particular - e orienta a sua

posterior reconstituigão.

assinala a expressão "esquematizagão intuitiva", na passagem citada): "Les discours en langue
naturelle "ont" ou plutôt schématisent des objets de pensée selon les catégones de la

représentation au sens de Cassirer." BOREL 1991:44



Dentro do que designei como esquematizagôes discursivas, a especificidade de cada

caso explica a diversidade de géneros textuais que se pode verificar. Questôes como a

recriagão do género em causa ou a ponderagão entre género previsto e género

escolhido aparecem claramente sujeitas â actividade esquematizante -

dependentes em

particular, tanto na elaboragão como na reconstituigão, das marcas de

metasequencializagão. Interessa por isso distinguir o reconhecimento empínco dos

géneros em causa, em fungão de critérios paratextuais e independentemente da análise.

da redefinigão de género
-

segundo informacão explícita do prôpno texto ou como aado

resultante da análise desenvolvida. No plano do reconhecimento, há ainda a distinguir a

simples identificagão dos casos que implicam a escolha de uma designagão. Assim, a

categoria prefácio. associada ao texto de João Lobo Antunes (JLB), é identificada em

fungão de dois critérios: por um lado. a constatagão de características paratextuais

especificamente associadas a essa categona. como a posigão (prévia) relatívamente ao

texto que prefacia e a identificagão do autor (distinto do autor do texto prefaciado)
-

uma

e outra susceptíveis de definirem subcategorias prefaciais273; por outro, a informagão

intratextual, que dá conta da solicitagão onginal de um texto designado dessa mesma

forma:

Ao Editor terá V. transmitido o desejo que eu Ihe acrescentasse um

punhado de palavras á guisa de Prefácio.

Na ausência de informagôes deste tipo, as designagôes escolhidas foram determinadas

pela conjugagão de três factores:

• em primeiro lugar, pretendeu-se reter as expressôes correntemente usadas a

propôsito de textos semelhantes - tomando-as como designagôes incluídas na

"metalinguagem natural" associada ao conhecimento dos géneros274;

273 No primeiro caso, prefácio por oposigão a posfácio, no segundo, prefácio de autor diferente

(do texto prefaciado) por oposigão a prefácio do prôprio autor.

274 No sentido em que Beacco fala. a propôsito do conhecimento e designagão dos géneros de

textos, de uma "metalinguagem natural" - usada de forma fluida e por aproximagão, a que se
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•
procurou-se simultaneamente o recurso a termos abrangentes

-

susceptíveis de

serem tomados como hiperônimos. relativamente a subcategorias particulares

que a análise possa vir a especificar; é nesse sentido que se justifica a

designagão de artigo, considerada mais abrangente do que ensaio ou anigo

cientifico;

• evitou-se, por outro lado, sobrecarregar o proprio texto fazendo intervir, a título de

designagão de género. termos conceptualmente já muito densos: substituiu-se

assim por alocugão a designagão, eventualmente mais comum, de discurso (no

sentido de tomada da palavra em circunstâncias formais ou que. por uma ou

outra razão, as simulam)275.

3. As análises

O objectivo principal das análises que se seguem é captar a figura de cada texto -

através dos marcadores de sequencializagão e metasequencializagão que. de forma

explícita ou indicial, a estabelecem. Não se construiu qualquer modelo ou grelha
-

porque se aceitou que a especificidade de cada texto conduzisse a propna análise, e

porque interessava mostrar, não uma eventual estrutura regular e repetível, mas o

carácter sistematicamente estruturável dos textos. Sendo este último aspecto

determinado pela esquematizagão discursiva, compreende-se que seja a actividade

expositiva
- tomada como regularidade constitutiva do corpus

- a prevaiecer, como fio

condutor das análises.

associa uma grande eficácia comunicativa. Cf. o que sobre esta questão foi dito no ponto II 4

(P-101).
275 Sendo talvez menos corrente, o termo alocugão corresponde efectivamente ao chamado

"discurso de ocasião", como mostra a definigão do Dicionário Universal da Língua (1-- edigão,
1995): "discurso breve proferido em ocasião solene; saudagão".
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3.1. Expor: comunicar, de forma resumida, conhecimentos

adquiridos (ACC)

Pode dizer-se que o texto de Castro Caldas é fortemente estruturado, em termos de

metasequencializagão: verifica-se com efeito uma larga ocorrência de operadores que,

de forma explícita, delimitam unidades textuais, referem a respectiva fungão e, por

vezes, as comentam ou caracterizam. Â excepgão dos intertítulos, que se distnbuem ao

longo do texto, os restantes operadores concentram-se em dois blocos -

que, por isso

mesmo, serão tomados como unidades de transigão.

A primeira unidade de transigão
-

que se inicia na página 76, e é constituída peios três

parágrafos que precedem o primeiro intertítulo - conclui uma unidade textuai e anuncia

as seguintes, assinalando, num caso como noutro, as respectivas fungôes. As operagôes

de metasequencializagão e sequencializagão em causa aparecem descritas no Quadro 2

(cf. página seguinte).

Pode desde já sublinhar-se que o último operador de metasequencializagão assinalado

Cque será resumido nos prôximos capítulosi') corresponde â formulagão do programa do

texto -

susceptivel de ser parafraseada como [resumo do vasto conjunto de

conhecimentos (que o progresso registado desde então permitiu ter hoje)]. Nos termos

da formulagão original, a ocorrência de "(n)os prôximos capftulos" designa os momentos

da cronologia textual em que se desenrola o programa
-

ou se preferirmos, anuncia a

metasequencializagão em «capítulos». A expressão
- em particular o pressuposto que

nela faz intervir o adjectivo
- desencadeia um efeito retroactivo de designagão, a incidir
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Quadro 2

p.76

§ Ao concluîr Opcrador de metasequencializacão - anuncia / inicia

a conclusão da unidade textual. sendo de assinalar o

valor performativo associado a este tipo de operador.
este resumo histúrico Operador de metasequencializacão

-

caracten/.a a

funijão da unidade que se está a concluir. através do

efeito de reclassifíca^ão associado ao grupo nominal

anatbnco introduzido por demonstrativo.

breve que, estando muito longe

de ser exaustivo, pretende enquadrar o presente que

vivemos no contexto da evolttfão das ideias,

Operador de metasequencializa^ão - caractenza o

resumo feito, explicitando a onenta^ão que o dominou

deve fazer-se uma referência especial aio) Operador de metasequencializac.ão
- introduz o $

seguinte. salientando a importância do seu conteúdo

através da modalizacão (alética ou deôntica) e da

adjectivacão

la.io trabalho de Norman Geschwind (...) Operador de sequencializacão -

que antecipa o
'

conteúdo do § seguinte, por recurso ao valor de síntese

associado â abertura conceptual do nome em ]
ocorrência

§ Geschwtnd. infelizmente falecido (...), publicou, em

1965. (...).
íúltimo momento do resumo histônco)

§ 0 progresso registado desde então nas técmcas de

exploracão funcional do cérebro. nas técnicas de

avaliacão. e na experunentagão ammal pernutiu

Operador de sequencializa<;ão -

resume e avaha. em

termos de "progresso registado", o estado dos .

conhecimentos desde o último momento refendo no

resumo histônco - assinalado pelo elemento anafônco

do marcador temporal "desde então": a avaliacão

positiva é também marcada pela ocorrência do lexema

permtttr

ter hoje um vasto

conjunto de conhecimentos

Operador de sequencializacjĩo
-

aprecia o estado

actual do conhecimento sobre a maténa, saindo

portanto do resumo histôrico

que será resumido nos prôximos captiulas Operador de metasequencializacão - anuncia que as

prôximas unidades
-

designadas como "capitulos" - tém

a funijão de resumir o conhecimento actual sobre a

matéria em causa

sobre a unidade textual que. encontrando-se em conclusão. os precede
-

a ser

interpretada/designada, portanto, como [primeiro capítulo]. Deste ponto de vista, pode

dizer-se que "(n)os prôximos capítulos" acumula uma dupla fungão:

• a de indício de metasequencializagão, operando inferencial e

retroactivamente, em termos de reconhecimento/designagão, sobre a unidade

textual em que ocorre;

• a de operador de metasequencializagão (assinalado no Quadro 2), que opera,

de forma explícita e projectiva, sobre as unidades textuais seguintes.
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A designagão da primeira unidade textual -

que conclui com uma unidade de transigão,

conforme se viu -

como «primeiro capítulo» não será ainda definitiva. Para esse facto

concorre a ocorrência de intertítulos -

como operadores metasequenciais de delimitagão

de capítulos. A respectiva listagem
-

que o Quadro 3 mostra -

permite evidenciar a

assimetria que distingue o último intertítulo dos restantes: neste caso, os dez intertítulos

são construídos numa perspectiva macroestrutral (que resume portanto,

antecipadamente, o conteúdo semântico da respectiva unidade); o último intertítulo, pelo

contrário, privilegia o critério retônco que prevê uma fungão conclusiva -

assim

evidenciada, neste caso, de forma explícita. Ora enquanto lugar retôrico, uma conclusão

implica, como unidades prévias, uma introdugão e um desenvolvimenîo (ou corpo do

texto). Também a ocorrência de 'lConclusão" se reveste assim de uma dupla fungão:

• por um lado operador de metasequencializagão, delimitando de forma

explícita a unidade textual que assume a fungão retonca assinalada;

•
por outro, indício de metasequencializagão, conduzindo implicitamente å

reconstituigão das unidades prévias: a unidade tida por «primeiro capítulo»

reconverte-se em «introdugão» e as unidades globalmente anunciadas como

"(n)os prôximos capitulos" passam a ser vistas como «desenvolvimento».

O conjunto dos aspectos descritos pode ver-se esquematizado no Quadro 3 (na página

seguinte).

No início da unidade assinalada como conclusão, o conjunto de capítulos que constituem

o desenvolvimento do texto aparece diluído através de um operador de sequencializagão

que os retoma -

agora sob a designagão indiferenciada de "páginas antenore^. O

conjunto de operagôes que se Ihe seguem
-

cujo interesse se retomará posteriormente -

encontram-se representadas no Quadro 4 (também na página seguinte).
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Quadro 3

v^ircapítulol

T

"práximos

capítulos"

•y [Introducão]

p.76

p.77

p.79

p.8l

p.87

p.9()

p.92

p.93

p.95

p.97

p.97

•>
INTERTITLLOS

I0PERAD0RES DE MI.TaSEQI'IN'.IALIZACÃO)

Alguns conceitos de anatomia e de ftsiologta
Os métodos de er.tudo em neuroloi>ui do

comporuimento

Correlacôes ce rebro/comporiamento

Lingua^em oral

Lettura e escrtta

O tratamento da informa^ão não verbal

A percepcão vtsual e as ■..■.;.- ulteracôes

A itisconexão ito corpo caloso

A nemorui

Alteragôes da esfera afectiva. du personalidade e

úo compcrtamento social

Conclusão

i

INDICIO DE MFTASEQUKNCIALIZACÂO

DLSI.NVOLVIMLNTO]
A

«DESENVOLVIMENTO»

Quadro 4

( HNAL DA «INTRODL'CAO» ]

'(n)os prôximos capítulos"

p. 97 § \'as páginas anteriores

foram revistos

Operador de metasequencializacão - ref'ere. de forma

globai e indiferenciada, o desenvolvimento do texto

(anunciado. no final da introdu^ão. como "(n)aí proximos

capituios")

Operador de metasequencializa^ão
-

representa. em

termos dc revisão, a actividade discursiva desenvolvida

deforma breve

alguns dos aspectos

Operador de metasequencializacão -

que caracteriza a

actividade discursiva desenvolvida

das relagôes entre o cérebro

e o comportamento humano

que têm

sido maĩs estudados nos últimos anos.

Operador de mctasequencializacão -

que salvaguarda

quaisquer críticas. assumindo o tratanmento parcelar dado
ao obiecto discursivo

Operador de sequencializac,ão - formula o objecto
discursivo que é, neste caso, objecto de revisão

\ lais havia para dizer. decerto, (...) e de

certo muito mais haverá a relatar nos

tempos prôximos. (...)

Operador de metasequencializaqão -

que. apresentando
o cntério de selecgão. valoriza os aspectos retidos como

objecto de "revisão" (funciona portanto em

complementaridade com o operador de

metasequcnciali/acão imediatamente anterior)

Operador de metasequencializac^ão -

explicita caracter

provisorio da conclusão. associada â necessidade de fechar
o texto, mas que não corresponde ao esgotamento do

object.. discur.sivo
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Uma primeira observacão tem a ver com a reiteragão da fun^ão associada ao

desenvolvimento, no final da introdugão
-

podendo as diferencas que mostra o Quadro 5

serem consideradas da ordem da paráfrase:

Quadro 5

DESENVOLVTMENTO

"(...) permitiu ter hoje um vasto conjunto de

Marcadores de

metasequencializacão

NA INTRODUCÂO
conheamentos que será resumtdo

nos práximos capííulos
"

OUEDESICNAMO

DESENVOLVIMENTO E

DEFINEM A RESPECTIVA
"Nas páginas anteriores

foram revistos alguns dos aspectos das relacôes entre o

FL'N'CAO NA CONCT.l SÃO cerebro e o comportamento humano que lêm stdo mais

estudados nos últtmos anos.
"

Esta reiteracão corresponde, em última análise. â funcão da prôpria conclusão -

peio

menos em parte assumida como resumo do que ficou dito nas "páginas anteriores" A

juncão das funcôes estabelecidas para as grandes unidades textuais exibe claramente

uma atitude esquematizante da ordem do resumo, como se vê sintetizado no Quadro

seguinte:

Quadro 6

l'NIDADES TEXTLAIS FUNCÂO

[1°CAPITUL0] [I.NTRODUCÃO)
'breve resumo

histôrico'

«CAPÍTULOS»

DESIGNADOS PELOS RESPECTIVOS INTERTITL'LOS

MDESENVOLVIMENTO]

«resumo do

vasto conjunto de

Alguns conceitos de anatomia e de fisiologia
Os métodos de estudo em neurologia do

comportamento

Correlacôes cérebro/comportamento

Linguagem oral

Leitura e escrita

0 tratamento da informa^ão não verbal

A percep^ão visual e as suas alteraijôes
A disconexão do corpo caloso

A memôria

Altera?ôes da esfera afectiva, da personalidade e do

comportamento social J

conhecimentos

que o progresso

registado
desde então

permitiu ter hoje»

«revisão de alguns dos

aspectos das rela^ôes
entre o cérebro e o

comportamento

humano que têm sido

mais estudados nos

últimos anos»

Conclusão

CONCLUSÃO
resumo das "páginas

antenores"
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A funcão de resumo do que foi dito é uma característica tipicamente associada a

conclusão -

já atribuída pela retônca antiga ao epilogo (ou peroragão). Mas o mesmo

não se pode dizer a propôsito da introducão e do desenvolvimento. O papel de resumo

que Ihes corresponde, neste caso. decorre da avaliacão das condicôes discursivas -

implicando. nomeadamente, uma assimetria entre as representacôes que o produtor do

texto tem de si prôprio e as que tem dos eventuais leitores (no que diga respeito,

nomeadamente. a representacôes dos conhecimentos, relativamente â maténa em

causa. a representacôes do interesse e complexidade do tema, e a representacôes dos

objectivos a atmgir). Abstramdo de aspectos particulares que eventualmente se facam

sentir, esse conjunto de dados pode ser smtetizado em doís factores fundamentais: o

domínio, por parte do produtor do texto, de um conhecimento especializado. e a intencão

de o tornar acessível ao(s) leito(es). A especificidade esquematizante do discurso passa

portanto pela exposigão de um conjunto de conhecimentos especializados. que se

tornam acessíveis através de uma apresentacão resumida (a reduzir a complexidade da

matéria, reduzindo os factores em destaque). Poder-se-á dizer, se quisermos, que se

trata de um discurso de divulgagão276- como de resto fazia prever a mclusão na

Colôquio / Ciências, subintitulada Revista de Cultura Científica. No contexto do presente

trabalho interessa salientar, por um lado, que esse tipo de discurso é uma das formas

possiveis de exposicão -

como as análises de texto que se seguem permitem

evidenciar; e por outro, que a estratégia de divulgagão que é o resumo corresponde a

uma atitude esquematizante -

a determinar a organizacão textual em termos

metasequenciais e sequenciais. Com efeito, a forte estruturacão metasequencial que

comecámos por observar implica um controle antecipado do que há para dizer -

que

actua também, recursivamente, no mterior das unidades textuaís (definidas por

"Par discours de vulgarisation j'entendrai un ensemble d'énoncés qui ont en commun
d'assurer la diffusion de connaissances en dehors des cercles étroits de specialistes qui les

produisent." Cf. MORTUREUX & PETIT 1989:43
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operacôes de metasequencializacão). Dada a dimensão do texto, escolheu-se um

capítulo para ilustrar esse funcionamento -

pondo simultaneamente em destaque os

mecanismos de sequencializagão que estruturam a coerência do capítulo. Trata-se do

penúltimo capítulo antes da conclusão, intitulado "A memôria" - fundamentalmente

escolhido pela sua dimensão e pela ausência de suportes visuais (que o texto inclui com

frequência, mas que o meu prôpno corpus não previa).

Se a actividade discursiva se pode dizer de divulgacão, como atrás se viu, o mício deste

capítulo reitera o enquadramento científico que implica a divulgacão. Nesse sentido.

comeca-se por chamar a atencão para a nocão correntemente associada â palavra

memoria no contexto da actividade comunicativa vulgar. ou quotidiana, representada

pela ocorrência do verbo faiar -

nogão brevemente explicitada em termos daquilo que

"sabemos", nôs. falantes vulgares (em conversas sem pretensôes científicas sobre a

matéria):

Sabemos que se trata de qualquer coisa que se guarda e se pode ir buscar

quando dela necessiîamos.

Em oposicão a "esta perspectiva" , a científica poderia ser simplesmente deduzida da

unidade lexical conceito (em ocorrência conceito [de memôria])
-

que por si so assinaia

uma representacão cientificamente estabilizada. Mas aqui trata-se, de forma mais

específica, do carácter científico de que se reveste a prôpria actividade discursiva. Essa

especificidade é marcada, em particular, pela ocorrência do verbo dissecar na estrutura

sintáctico-semântica que também inclui conceito: remetendo aquele verbo para uma

actividade exploratôria de rigor laboratorial (que precede, se assim se pode dizer, o

sentido metafônco lexicalizado) esse valor projecta-se sobre o nome em posicão de
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objecto directo -

cujo significadc se vê assim reorganizado pela interaccão

sintagmática277. Esquematicamente:

Quadro 7

conar. dividir. retalhar; separar com instrumento cirúrgico (qualquer !

ôrgão ou corpo); dividir em partes (um corpo morto) para estudo:

fjg. Analisar. estudar minuciosamente

~~f
-

.

dissecar o conceito [de memôria]

_i_
\ Algo susceptível de ser
1 dividido em partes. para anáhse

ou estudojpara

A explicitagão desta atitude, rapidamente complementada, constitui o programa

específico do capítulo -

que um operador de metasequencializaeão pôe em evidência:

(...)a dissecar o conceito e a relacioná-lo com mecamsmos biolôgicos,
como é o nosso intuito.

A análise da expressão ildissecar o conceito" permite prever, por outro lado. a

enumeracão de partes em que o conceito de memôria é susceptível de ser dividido -

tarefa em que facilmente se reconhece a esquematizacão de um objecto de

pensamento. recuperável na superfície do texto, como salienta Marie-Jeanne Borel,

através das formas linguísticas de denominacão e dos processos de

tematizacão278. (sendo estes considerados, no contexto do presente trabalho e no

seguimento de Anne-Claude Berthout, como marcagão, a nível do discurso, do tôpico,

por sua vez entendido como suporte de predicacão279). A análise do processo em causa

não se pode limitar ãs operacôes de determinacão que, em termos linguísticos, se

277No esquema que se segue. reproduz-se a definigão dicionaristica de dissecar, segundo o Novo

Dicionário Compacto da Lfngua Poduguesa, de Antônio de Morais Silva, 6-edicão, 1 990
278

Veja-se em particular BOREL 1991:44-46; a autora chama a atengão para o facto de as

expressôes em posicão de tematiza<cão se articularem, como é evidente, com operacôes
enunciativas/predicativas e com processos ditos de "enchaînement", como a inferência, a

argumentacão e a narragao.
279 Cf. BERTHOUT 1996:6-8
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considera definirem a referência nominai -

implicando, de uma forma mais lata,

operacôes lôgico-discursivas (estabelecidas no quadro da lôgica natural) que fazem de

um objecto de pensamento um objecto discursivo. Deste útimo ponto de vista, pode

salientar-se a importância do primeiro parágrafo que
- além de esclarecer o programa

desta parte do texto, ou capitulo - introduz a classe-objecto e, o que é mais, opera já

sobre ela, restnngindo o feixe sobre o qual o discurso vai incidir: se a primeira ocorrência

de memôria marca a operacão de ancoragem, a ocorrência de conceito - subentendido

como "conceito [de memôria]" - destaca do pré-construído a parcela como tal designada.

Que se trate de uma parcela bem definida para o produtor do texto. atesta-o a prôpria

ocorrência de conceito - reforcada aliás. como já se viu, peia mteraccão sintagmática

com dissecar, de que decorre a reorganizacão do significado de conceito como algo

susceptível de ser dividido em partes. Pode dizer-se que estas escolhas lexicais não são

mocentes: induzindo, a propôsito de um aspecto particular, a perspectiva científica

subjacente ao programa geral de «resumo de conhecimentos». elas fazem parte dos

processos discursivos que Grize considera de éclairage e que consistem em levar o

ouvinte a inferir um juízo de valor280. Este e de resto um exemplo particularmente claro

da articulacão entre processos discursivos e textuais: se as escolhas lexicais são

discursivamente condicionadas (em termos de éclairage), as respectivas ocorrências,

que integram a formulacão do programa (da unidade textual), passam a constituir um

operador de sequencializagão textual -

posto em evidência, por sua vez, por um

operador de metasequencializacão.

280 Cf. GRIZE 1990:46-50.
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Escolhas lexicais como Quadro 8

PROCESSO DISCURSIVO DE

ÉCLAIRAGE

î

,. dissecar o conceito, e relacioná-lq com mecaiusmos biolâgicos,. como e o nosso intuito

Formulacão do programa como

PROCESSO TEXTUAL DE PROCESSO TEXTUAL DE

SEQUENCIALIZACÃO METASEQUENCIALIZACÃO

que pôe em destaquc o

processo de

sequenciahza^ão.

O feixe de um conceito é totalmente acessível a priori: por definicão, são perfeitamente

conhecidos os aspectos
- ou parâmetros -

que definem o objecto em causa. Esta

característica sô se observa no entanto, pelo menos de forma absoiuta, em termos

teôricos: ao nível do discurso, o conceito fica inevitavelmente sujeito â actividade de

esquematizagão que Ihe é inerente - tornando-se assim de novo aivo de elaboragão.

enquanto objecto de discurso. É o que se verifica no texto em análise. Embora o feixe cie

"o conceito [de memôria] fosse totalmente conhecido pelo produtor do texto. esse

conhecimento não é comunicável, de forma directa e automática: tomá-lo acessívei ao

leitor, no duplo sentido de o tornar conhecido e compreensivel - e assumindo-se, para

mais a perspectiva "resumida" já atrás caracterizada -

implica um trabalho de

esquematizagåo que passa por escolher o que se diz (em detrimento do que fica por

dizer), em que momento se diz, como se diz. O Quadro 9, que se encontra na pagma

seguinte. dá conta desse trabalho de esquematizagão discursiva - mostrando de forma

destacada os operadores de sequencializagão que estabelecem uma coerência

expositiva. e que se podem agrupar segundo dois modos de funcionamento:

• operadores que incidem sobre a propria actividade expositiva
-

que foram

assinalados a negro, tendo-se ainda posto em destaque, através do recurso a

maiúsculas (também a negro), a ocorrência ae verbos locutônos281;

281
Utilizo a designagão de verbos locutôrios na sequência da definigão proposta por Catherine

Kerbrat-Orecchioni: «Nous appelons ainsi l'ensemble -

plus extensif que celui des verbes dits

"déclaratifs", car il inclut également ceux du type "demander" et "ordonner" - des verbes qui
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• operadores que incidem sobre o objecto que e exposto
- tendo-se recomdo a

sublinhados normais para asssinalar as intervengôes ligadas ao feixe do

objecto, a sublinhados grossos para as expressôes que coincidem com o

nome do objecto (ou de parte dele) ou formulam totalidades de aspectos

discnminados, a sublinhados duplos para marcar reformulagôes e, finalmente,

a sublinhados ondulados para dar conta da introdugão de um objecto

contíguo.

Enquanto os últimos têm a ver com o que é dito. os pnmeiros evidenciam o dizer:

• explicitando uma ordem -

que é orúem do dizer, e não do objecto em si

mesmo: "Podemos comegar por dizer ...". "O segundo mecanismo ...";

• sublinhando a importância atribuida a um aspecto, a justificar o destaque que

assume (em detnmento, eventualmente, de outros aspectos silenciados ou

mais brevemente refendos): "Impona dizerque..";

• evidenciando o carácter pré-construído do saber ou, por outras palavras.

assinalando que a sua origem é exterior ao locutor282; estão nesse caso: o

uso

do particípio em "uma memôria dita sensoriaf'; a ocorrência de verbos

locutôrios como mencionar e relatar (e ainda, embora de forma taivez menos

evidente, dizer e refenr ); os mecanismos semânticos e enunciativos atraves

dos quais se invoca a autoridade da prática científica (anônima mas

generalizada): a atribuigão da propnedade (ser) comum ao facto

linguisticamente representado pela oragão infinitiva em que ocorre, pela

primeira vez, o verbo designar, o sujeito do enunciado "alguns autores",

associado â ocorrência do verbo referir (como), notoriamente diferenciado do

sujeito enunciador, a voz passiva (na segunda ocorrência de designat) como

estratégia de diluigão da origem enunciativa.

denotent un comportement de parole. et que domine l'archiléxéme "dire".» KERBRAT-

ORECCHIONI 1980:103

282 Os processos linguísticos que marcam a origem do saber podem desigar-se como marcas de

evidencialidade. Traduzidos do francês que, por sua vez, os adaptou do inglês, os termos

evidencialidade e evidencial são no entanto bastante discutíveis - não se observando em

português (nem em francês) o sentido particular de "evidence" (em inglês), que Ihes deu origem.
O seu uso parece no entanto tender a impor-se (como atesta, em particular, o número 102 de

Langages, dedicado a esse tema. Seja como for, parece oportuno registar uma das definigôes
propostas:"Un marqueur évidentiel est une expression langagiêre qui apparaît dans l'énoncé et

qui indique si l'information transmise dans cet énoncé a été empruntée par le locuteur â autrui ou
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Quadro 9

dissecar o conceito (de mcmônaj

2°§ "V'x
4°§

Podemos comecar por DIZER

que extstc

uma memôria DITA sensonal

Este mecanismo ..

E usando este mecanismo que ...

Por outro lado.

esie mecantsmo ...

Importa DIZER que

o processamento

deste tipo de memona...

...esta memona elemeniar ...

O segundo mecamsmo

dizrespeito [a]

í.ij cupucĸ.'ade de reter informacdo

/'->*• ..'•■ hreve periodo de tempo. ...

É comum DESIGNAR

c\lt >necanismo

por

mcnona imediata ou

dc curto lermo

. i. hom exemplo desta

'iipacidadc..

Os mecamsmos de memoria de

curio lermo

... |pro| são...

.... por iss->, aiguns autores se Ihe

REFEREM como memona de

:ranaith.

Para aléin de uma boa funøo do

cp.rw.x sensonal de associacão

esle mecantsmo de memôna

pressupôe a existéncia de

um outro ...

que se DESIGSA por aicni,-ão qjí

capacidade de concemracão.

Esta capactdade ..

A atencão...

■\ capacidade de conccntracão < a

inte.qridade do cortex sensonal sdo

lambem mdispensáveis para
o inecamsmo da memorta de loneo

(ermo.

tslo é. aquela que . . .

Para o funcĸmamento desta inemorm

intenem amda um outro ststema o

sistema límbico- ..

Este sistema...

Até aqui TEMOS EALADO sobretudo

da canactdade de aruuivar a infonnacão e dc^
mecamsmos resnoitsuvcis nor esta actividade:

5°§

devemos aeora ME.\CIO\AR

''v mccani\mo\ que perm uem

a sua recuperacão [da intormayãol.
ou seia. os mecanismos de evocacão.

6°§ ?«■§ 8"§ y°§

si elle a ete créée par le locuteur lui-méme. moyennant une inférence ou une perception
"

DENDALE e TASMOWSKI 1994:5



... perdas electivas de

capacidade de evocacão. Quer

Finalmente interessa As alteracôes da

alguns dos mecanismos ainda RELATAR um memona ...

mais elemeniares ... facto que. .

'. Existe, pois, nm outro '.

; mecamsmo de

aprendizasem não

consciente . . .

A titulo de exemplo, podemos
REFERIR

Si^nificatn estes achados que

a capacidade de evocar

memonas. . .

Como já indica a necessidade de recorrer a representagôes diferenciadas, o pnmeiro

grupo envolve operagôes diversas que, apresentando-se frequentemente interligadas, se

procurará no entanto destringar
- recorrendo, numa perspectiva que se pretende

convergente (e não simplesmente sincretica) a operagôes (lôgico-discursivas) de

elaboragão de objecto, assumidas numa perspectiva de lôgica natural e operagôes

(linguísticas) de determinagão nominal. fundamentalmente referidas no quadro da Teoria

formal enunciativa (TFE). Há assim a considerar. relativamente ao objecto em causa

("conceito [de memôria]"), operagôes de feixe e de domínio que realizam:

• a introdugão de partes do objecto ou introdugão de um objecto contíguo

através de expressôes nominais em que a construgão de existência. marcada

pelo artigo indefinido, se faz acompanhar de uma qualificagão diferencial -

"uma memôria dita sensoriaf', "um outro [mecanismo]", "um outro sistema",

"um outro mecanismo"283;

• a especificagão de aspectos ou processos internos do objecto através de

expressôes nominais que obdecem â estrutura sintáctica "o a de x" (por

exemplo, "Os mecanismos de memôria de curto termo")
- sendo que. no caso

dos processos, o núcleo do sintagma é uma nominalizagão deverbal (como "o

funcionamento desta memôria"); sublinhe-se que essa deriva nocional, que

283
Sublinhe-se que, no quadro da TFE, o artigo indefinido é marcador da operagão de extracgão

-

que pode ser vista, em última análise, como operagão de construgão de existência (Cf. CULIOLI
1990:182). Por outro lado, interessa também salientar, em quase todos estes casos, a ocorrência
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retira do objecto um dos seus aspectos ou processos, explica o valor de

reidentificagão (ou fléchage) que marca sempre o artigo definido

(pressupondo uma operagão prévia de extracgão, ou construgão de

existência).

Apesar de pouco frequentes, importa registar a ocorrência de anáforas pronominais -

"Ihe" (39§), "aquela..." (49§), e a anáfora sem realizagão lexical "[pro] são..." (39§).

funcionando como factor de coesão do discurso. elas mantêm o objecto (ou parte do

objecto) que corresponde ao respectivo antecedente. Bastante mais significativas são os

grupos nominais anafôncos introduzidos por demonstrativo a que, de acordo com

Corblin284, se pode reconhecer um duplo funcionamento:

• retoma de um antecedente mencionado no contexto prôximo. de acordo com

o comportamento prôpno do demonstrativo (que selecciona o antecedente em

fungão de critérios de proximidade ou ostensão);

• reclassificagão do objecto que, em última análise, corresponde a uma

reintrodugão: o objecto passa a ser considerado como um caso particular do

conjunto de objectos da mesma classe (susceptíveis de serem designados

pela unidade lexical em causa)285.

A excepgão dos casos em que há repetigão da unidade lexical, no termo anafôrico -

reduzindo-se então significativamente o efeito de reclassificagão
-

as expressôes

nominais anafôricas introduzidas por demonstrativo constituem marcos fundamentais na

do verbo existtr ou do respectivo nome deverbal -

podendo consultar-se, sobre o verbo existire a

predicagão de existência como valor diferencial, VALENTIM 1998:87-94
284 Cf. CORBLIN 1987. 1995.

'
"De plus, l'unité lexicale A/est utilisée au démonstratif en tant que reclassification de l'individu

comme un N particulier, opposé aux autres N. En elle-même, cette reclassification constitue une

nouvelle introduction de l'objet, nouvelle par le domaine de définition, qui est alors constitué par
l'ensemble des N, et non plus par l'ensemble de l'univers discursif anténeurement constitué

"

CORBLIN 1995:68
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elaboragão do objecto discursivo: se pelo criténo de ostensão ou proximidade através do

qual seleccionam o antecedente asseguram a sua permanência, facultam

simultaneamente a sua reclassificagão
-

a corresponder â apreensão do objecto (ou de

parte dele) de um outro ponto de vista, veiculado pela unidade lexical que estabelece a

reclassificagão. Repare-se como o objecto é simultaneamente, o mesmo e o outro, â

medida que aparece como "Esfe mecanismo" , [este tipo de memôria] (ocupando o grupo

anafôrico a posigão de compiemento do nucleo nominal, em "o processamento deste tipo

de memôria") e "esta memôria elementaf .

Nesta perspectiva, os grupos nomimais anafoncos introduzidos por demonstrativo
- em

paríicular aqueles em que não se oDserva repetigão da unidade lexical -

parecem

corresponder a um caso esoecífico das operagôes de reformulagão (enquanto operagôes

de objecto, conforme ficou atras explicitado). Para além desta possibilidade, elas

assumem ainda. neste texto, modos de funcionamento bastante diferenciados:

• em alguns casos, a operacão de reformulagão substitui a uma descngão

definida. enquanto formulagão do objecto, um nome que o designa
-

e que e

introduzido pela ocorrência dos verbos designar (por) e referir (como); pode

dizer-se que a atribuigão do nome veicula a objectivagão conceptual do

objecto
- tanto mais que o nome em causa é aquele que identifica o oDjecto

no meio científico (como â frente se verá, mais em pormenor);

• a reformulagão corresponde, por vezes -

mesmo em simultâneo com a

operagão anteriormente descrita - ã substituigão de uma designagão por

outra; introduzida pelo morfema ou, a nova designagão pode ser

explicitamente justificada ("por isso. alguns autores se Ihe referem como

memária de trabalho) ou esconder, sob a aparência sinonímica, um critério de

motivagão (por exemplo, em "memôria imediata ou de curto termo" a segunda
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designagão tem a vantagem de evidenciar a relagao com a memôria dita de

longo termo, a ser apresentada no parágrafo seguinte);

• a operagão de reformulacão pode ainda corresponder a um segmento

explicativo -

a incidir soDre uma designagão ou uma descngão definida. e

introduzido expressôes
-

a que é costume chamar marcadores de

reformulagão
-

como "isto é", "ou sejá', "quer (...) dizer que", "significam (...)

que".

Pode dizer-se que. de entre os operadores assinalados, alguns aparecem como

particularmente salientes -

susceptíveis de assumirem uma fungão macroestruturai. São.

por um lado, os nomes pelos quais os objectos ou partes do objecto são

convencionalmente conhecidos

uma memôria dita sensonal -

22§
memôria imediata ou de cuno termo -

39§
memôria de longo termo -

49§

e, por outro, a descngão definida que. no quinto parágrafo, as sintetiza, fornecendo uma

formulagão macroestrutural de nível superior - isto é. do nívei da unidade textuai

redefinida a posteriori pela operador de metasequencializagão "Até aquf . O termo

correspondente -

"agora" ou, se prefenrmos, "[a partir de] agorá' -

configura igualmente

como unidade textual o resto do texto. veirficando-se a ordem contrána. no que diz

respeito âs formulagôes macroestruturais: a de nível supenor surge primeiro,

antecipando o conteúdo dos parágrafos em que se deixa dividir internamente a unidade

- cada um deles apresentando, como tal, a sua prôpria formulagão macroestrutural. Há

assim a distinguir, de acordo com a localizagão na cronologia textual, marcadores de

sequencializagão que, correspondendo a formulagôes macroestruturais, assumem

fungôes diferentes: fungão programática, numa ordem projectiva, e fungão de síntese,

numa ordem retroactiva. O Quadro 10 mostra a estruturagão global do capítulo,

apresentando-se dentro de caixas os operadores de metasequencializagão que

246



correspondem a formulagôes programáticas ou smtéticas (de diferentes níveis). e

assinalando-se através de maiúsculas a negro os outros operadores, que delimitam

unidades textuais.

Quadro 10

dissecar o concetto [de memona] e relacioná-io com mecamsmos btoiôgicos.

como e o nosso tntutto.

t
2°§ 3"§ 4°s

jnemortu dita \ensoruu \jnemdrta imediata ou de curto termo\ 'ptemána de longo termo\

f
\d)a capacidade de arquivar a informa^ão e (d)os mecanismos responsávets por esta achvuiaái\;

5°§ ATÉ AQUI temos falado sobretudo fdei 5°§ devemos AGORA menctonar

f...). os mecantsmos de evocaqão

ĩ
6°§ 7^ 9-s

r —r~.
—

1 r—.
■

1 \um outro mecanismo de\
-a capacidade de evocar plguns dos mecanismo\

'—

r-~-~--^--------T
—

^ T*"""",""",---------_--™T
—

Vtprendizaeem nãcn
memorias mais etementares tJ—

f---™,*,----r—"^^~^~~~-^~^~^

y:onsciente\

\\s aitt 'rucoes dí

3.2. Expor: explicar, de forma especializada mas acessível

(JLA)

Como já se disse ao justificarem-se os géneros considerados, o texto de JLA é um

prefácio - anunciado como tal, na primeira edigão, por cintura destacável (com a

inscrigão "Prefácio do Prof. João Lobo Antunes'). No entanto, a informagão paratextual
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associada, na capa intenor, ao títuio da obra prefaciada faz economia do termo:

referindo-se o texto através do título ("Cana a um amigo-novo"), o seu carácter prefacial

é identificado pela referência â posigão em que ocorre, relativamente å obra prefaciada,

e pela identificagão do autor (diferente do autor do texto prefaciado, o que corresponde a

uma das possibilidades de prefácio):

De profundis,

Valsa Lenta

precedido de CARTA A UM AMIGO-NOVO"

do Prof. João Lobo Antunes

Os dados paratextuais disponíveis atestam assim uma tensão entre os dois géneros
- de

que se apercebem com certeza leitores desenvoltos como serão, provavelmente, os

leitores de Cardoso Pires. Face a essa tensão, os pnmeiros momentos do texto -

o tituio

e a fôrmula de tratamento que abre o espago epistolar - funcionam como operadores de

metasequencializagão, impondo. por assim dizer, a redefinigão epistolar do texto -

condicionada pela escolha de redefinigão da relagão discursiva. Com efeito, â relagão

formal, ou de autoridade especializada, frequentemente associada aos prefácios e, neste

caso, implicada no estatuto de especialista e Professor convidado a prefaciar. opôe-se a

relagão de amizade a que (entre outras possibilidades), se presta o genero epistoiar
-

pode talvez mesmo dizer-se que se celebra a relagão de amizade que, marcada pela

fôrmula de tratamento que abre o espago epistolar ("Meu caro Zé:"), se descobre â frente

recentemente estabelecida ("[amigo] novo, para mim, ao aceitar-me no círculo, que eu

sei acanhado, daqueles que estima"). O valor simbôlico deste posicionamento -

manifestado na escolha do género (carta) e largamente amplificado pelo carácter público

da carta - não impede que o género inicialmente previsto (o prefácio) continue a fazer-se

sentir: em primeiro lugar, enquanto categoria associada â expectativa originalmente

prevísta para o texto -

expectativa do autor da obra a prefaciar, intratextualmente

relatada pelo autor do prefácio-carta:
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Ao Editor terá V. transmitido o desejo que eu Ihe acrescentasse um

punhado de palavras â guisa de Prefácio.

Por outro lado, na medida em que um prefácio implica que se cumpra um certo número

de fungôes286, estes continuam a fazer-se sentir, como incumbência a cumprir, no

contexto do género carta -

que permite aliás preservar a posigão de prefaciador distinto

do autor. Destaca-se no entanto, em primeiro lugar, a fungão característica do prefácio

da mesma autoria do texto, que consiste em valorizar o assunto minimizando a

competência para o tratar
-

aqui reconvertido na assimetria entre a qualidade "de escríta"

da obra e o mero "gosto pela escritá' por que se ficaria o suposto prefácio (cf. Quadro

1 1
, 29§). Essa atitude de valorizagão reaparece, incidindo sobre diferentes aspectos, por

vezes assumindo claramente o tom de elogio: embora Genette considere que, quando o

prefaciador não coincide com o autor do texto a prefaciar. a fungão de valonzagão é

substituída pela de recomendagão287, o pnvilégio dado, neste caso de prefácio-carta. ao

autor do texto a prefaciar como primeiro destinatário (recuando os leitores para o plano

de destinatários indirectos), justifica certamente que se mantenha como dominante a

fungão de valorizagão. A outra fungão que Genette assinala, para essas mesmas

circunstâncias, é a de apresentagão
-

aqui desdobrada em termos de esclarecimento, a

incluir um ponto de vista pessoal e não-científico sobre os factos. São estes diferentes

aspectos que se podem ver, esquematicamente representados. no Quadro 1 1 (na página

seguinte).

286 As fungôes do prefácio foram estudadas por Genette em Seuils (GENETTE 1987).
287 Cf. GENETTE 1987:244
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Quadro 11

2°§ Ao Editor terá V. transmttido o desejo que eu Ihe

acrescentas.se um punhado de palavras å guisa de Prefácio.

FUNC0F.S CARACTERISTICAS DA

CATEGORIA PREVISTA - 0

PREFÁCiO -

ASEREMCUMPRIDAS

NO CONTEXTO DA CARTA, COMO

GÉNEROESCOLHIDO

2°§ (...) embora tendo eu o "go.sto peia escrita". estou bem

consciente de até onde deve ir o sapateiro. e Prefácio para
obra sua era demais para este remendão.

Funcão de valoriza^ão
da obra a pefaciar

-

em detnmento do suposto

prefácio
3**S Embora haja, talvez sem V. querer, ciência no seu livro - e da

mais fina -

, qualquer correce.ão que neste sentido Ihe

sugerisse, iria irremediavelmente estragar-lhe opaladar.
Funcão de esclarecímento

(científico) - na qualidade de

prefaciador especiali/ado
4°§ Poderia, é certo, elaborar a chamada "epicrise,, do caso

clínico, (...)

6°§ Confesso que foi mais difícil resistir á tentaqão de dissertar

sobre a reiacão entre a doenca e a criagão artística que

sempre me fasctnou (...)

Fun^ão de valorizac.ão -

destacando. na obra, a rela^ão
entre ""a doen^a e a cnacão

anística"'

8°§ Os seus colegas de ofício que se debrucaram sobre a minha

profissão, (...) raramente eram amáveis para nâs. (...) 0 meu

amigo não sofre desta pecha e não procurou ocultar a sua

gratidão. (...)

Funijão de valoriza^ão -

aqui

assumida em termos de

qualidades pessoais

9°§ Devo dizer-lhe que é escassa a producão literária sobre a

doenga vascular cerebral.
Func,ão de valoriza-;ão (da ohra)
-

por simpies contraponto com a

escssez. de obras semelhantes

A razão é simples: (...) Funyão de esclarccimento

(científico)

E por isso que o seu testemunho é singular, como é única a

linguagem que usa para o transmitir.

Func,ão de valorizacão - da obra,

como testemunho, e da linguagem
literária, como forma de

conhecimento

Eu explico-me melhor: (...) Funcão de esclarecimento

(científico)

I0°§ (...), fugiu a dar ao tema qualquer tratamento científico. Funcão de apresentacão

Não conseguiu contudo evitar dar-lhe iratamento literário. e o

texto tem naturalmente o estilo que Ihe confere uma

experiente e riquíssima linguagem literária.

Funcão de valorizac,ão do

estilo. da linguagem literária

Mas. em em minha opinião, a sua "histôria clínica" so

poderia ser contada ao seu modo.
Funqão de valorizacão -

a

incidir sobre a adequacão do

modo literário para descrever o

o que signifîca que os

fenômenos que descreve são mais facilmente apreensíveis
através dos seus instrumentos narrativos do que através de

u/n relatârio minucioso de um qualquer neuropsicôlogo.

Funcão de esclarecimento -

justificando a valorizacão do

modo literáno
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Podem considerar-se assumidas, como acaba de se ver, as fungôes prefaciais de

apresentagão, valonzagão e esclarecimento. Elas cumprem-se no entanto, como

também já foi dito, no contexto do género carta -

numa alternância de movimentos de

sequencializagão que pnvilegiam ora a carta ora o prefácio, como mostra o Quadro 12:

Quadro 12

Operadores de metaseql encializacaoque Operadores de metasequencializacão que
MARCAM (A ESCOLHA DE) 0 GENERO CARTA MARCAM ( A REFERÊNCIA A) 0 GÉNERO PREFÂCIO

..n .
., ; Ao Editor terá V transmitido o deseio que eu Ihe

Larta a um anugo-novo ,

._,*„. V- •• acrescentasse um punhaao de palavras
Meu caro Ze . \ n r

F

a gutsa de Prefacto.

OPERADORES DE SEQUENCIALIZACÃO ARTICULANDO O GENERO PREVISTO E O GENERO ESCOLHIDO

(...)e Prefácio para obra sua Operador de sequencializacão. que pnvilegia a

continuidade discursiva - colocando-se na

| descontinuidade do género escolhido

era demats para este remendão. Os tempos verbais (imperfeito do índicativo com

qualquer correccão que neste senttdo Ihe \ valor de condicional. ímperfeito do conjuntivo.

sugerisse, iria irremediavelmente estragar-the o condicional) funcionam como operadores de

paladar.
Poderia, é certo, elaborar a chamada "epicrtse
do ca.so clínico, (...)

sequencializacão. assinalando a não realiza^ão do

prefácio -

em descontinuidade portanto com a prévia
ocorrência do termo

Confesso quefoi mat.s dift'cil resistir á tentaqão de Operador de sequencializacão. que reveia uma

dissertar sobre a relar-ão entre a doenga e a j hipôtese de desenvolvimento textual em

criacão artística que sempre me fasctnou (...) | descontinuidade com a cscolha feita - marcada. em

particular. pela imagem de texio associada á unidade

lexical dissertar

A tensão entre os dois géneros é resolvida â frente. nos parágrafos 139 e 149 -

como

mostra o Quadro 13 (a ocupar as duas páginas seguintes). Como se pode verificar, estes

dois parágrafos concluem uma unidade textual com fungão introdutôria - explicitamente

demarcada, e designada como "introdugão", "pretexto" e, finalmente, "preâmbulo". A

análise desenvolvida permite já reconhecer a estrutura tripartida desse mesmo

preâmbulo -

que faz prever, por sua vez, unidades relacionais como desenvolvimento e

conclusão (sejam ou não explicitamente demarcadas e designadas). Essa estruturagão

encontra-se esquematizada no Quadro 14, na página 253.
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Quadro 13

ip.ni

Operadores de

sequencializacâo e

metasequencializacão

Depois de tão longa introdu^ão.

pensará V. que, afinal. temos prefácu

DESCRICÂO E RJNCIONAMENTO

Operador de metasequencializacão que assinala o fim de

uma unidade textual -

explicitamente detlnida como

mtrodur-ão e caractenzada como longa

Operador de sequencializac.ão que estabelece a

articulacão discursiva com a hipôtese de uma recusa.

aprescntada no 2°§ ("lernia talvez que cu não aceitasse ._

incumbênctá")

Não. meu caro.

[não temos prefácio)

Operador de sequencializacão, que funciona em termos

ílocutôrios - reconvertendo em interrogacão a hipôtese
colocada (que o mterlocutor tome a "tão longa introdugão

"

por mtrodugão do prefácio ou pelo proprio texto-prefácio)
Funciona simultaneamente como indício de

metasequencializacão - fazendo prever a recategonzacão
do texto. por ínerência com a negacão implícita do

prefácio e em articulacão com os operadores de

metasequencializacão epistoiar que iniciam o texto.

isto

toi apenas

Indício de metasequencializacão que, sobrepondo o valor

deíctico ao hipotético valor anafonco (a retomar como

antecedente "tão longa introducão"). faz prever a sua

recategorizacão

Operador de sequencializacão. reagindo uma vez mais ã

hipôtese de que o ínterlocutor tome a "'tão longa
introducão'" pelo prôpno prefácio. Simultaneamente

funciona também como indício de metasequencializacão
- suscitando ínferencialmente a valorizacão de *'o que se

segue"

o pretexto para o que se

segue

Operador de sequencializacão que redefine "isto". em

termos transitonos. ã margem das convencôes particulares
de cada um dos géneros: "pretexto" -

por oposi^ão a

tntrodugão ou preámbulo, e "o que se segue". por

oposicão a prefácto ou carta.

foi o prcâmhulo desta «carta a um

amigo-novo». (...i
Operador de metasequencializacão: reformuĩando o

"pretexto" como "preãmbulo" e "o que se segue" como

"carta a um amigo-novo". justifica-se retroactivamente o

títuio e faz-se prevalecer o género carta sobre o género

prefácw

I4°§ Crew ter entendido ser sua vontade

que eu prestasse

Operador de sequencializacão: a ocorrência do verbo

crer - dito de actividade mental e oposto. como operador
enunciativo. a saber (cf. ALEXANDRFSCU 1976 e VET

1994) -

exprime a reserva do locutor relativamente ao

conteúdo assertado, mostrando que ele foi adquirido por
inferência e. como tal, guarda o estatuto de interpretac'ão
subjectiva (por oposicão a um conhecimento efectivo e

seguro).
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um testemunho especializado. embora

naturalmente acessível ao leitor leigo,
sobre o que Ihe sucedeu.

Operador de metasequencializacão que reformula o
'

programa do texto. através de uma fôrmula sintética que

ínterpreta a vontade do interlocutor

Aqui vai jele /, esse testemunho) Operador seguido de indicio de metasequencializacão -

a formulacão do programa do texto. ímplicitamente 1

retomada. é vista - através de um gesto de ostensão i

deictica - como desenvolvimento

, portanto. Operador de sequencializacão que articula o argumento

(constituído pela declaracão introduzida pelo verbo crer) e

a conclusão previamente apresentada ("Aqui vai...")

comecando pela reconstituicão dos

factos

Anunciando uma íntroducão. que se poderá dizer de

caracter histônco ou narrativo, fa/. prever a |

suborgamzacão retônca do propno desenvolvimento.

(introducão. desenvolvimento. eventualmente conclusão).

Quadro 14

METASEQUENCIALIZACAO

ESTRUTURA EPISTOLAR

OPERADORES de

METASEQUENCIALIZACÃO

FUN'CAO

SALDACAO Meu caro Zé: fôrmula de tratamento. que correspondc

a tôrmuia de abertura do espac.o

epistolar
PREAMBLLO

Iniroducão

l°§

Acabo de receber o seu manuscrito.

(...)

Tomada da palavra. de acordo eom uma

das circunstâncias tradicionalmenie

associadas ao género epistolar - o

acusar a recepcão de algo

Desenvoivimento

20-12°§§

Ao Editor terá V. transmittdo o

desejo que eu Ihe ucrescentasse uin

punhado de palavras â guisa de

Prefácio.

Apresentacão da funcão prefacial
do texto. seguindo-se a enumeracão
e discussão de várias possibilidades
de desenvolvimento

Conclusâo

!3c-*5

Depois de tão longa introduqão. . . . Inicia a conclusão da

introducao - "preãmbulo"

14"§ ... Aqui vat ele. portanto. comecando

pela reconstitui^ão dosfactos.

Estabelece a transicão para o

desenvolvimento, anunciando uma

introducão narrativa

DESENVOLV'IMENTO

15°-37°§§

CONCLUSAO

Introducão 38° §

Desenvolvimento 39° §

Conclusão 40° §

A cartajá vai longa demais. (... )

Uma última paiavra. (...)

Ab imo corde

Assinatura

Data

Anuncia o início da conclusão

Anuncia o tlm da conclusão

Fôrmula de despcdida. que fecha a

conclusão

Convencôes do género epistolar
-

a par

da a saudacâo inicial
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Pode sublinhar-se, em primeiro lugar, o facto de também a conclusão se organizar de

forma tripartida -

o que, curiosamente, não afecta a brevidade que a caractenza. Por

outro lado, o quadro deixa em aberto, se assim se pode dizer. a análise do

desenvolvimento epistolar. Sabemos que ele pretende corresponder â interpretagão do

desejo do autor do texto a prefaciar (tomado agora como destinatáno da carta)
-

assumindo-se por isso como "um testemunho especializado, embora naturalmente

acessfvel ao leitor leigo". Sabemos também -

uma vez que foi anunciado no fim da

introdugão -

que ele comega pela "reconstituigão dos factos". Faz-se assim anunciar

mais uma introdugão, aparentemente de carácter narrativo -

e, com ela. de novo. uma

estrutura tripartida. Antes ainda de passar a essa análise interessa identificar as atitudes

discursivas que podem ficar implicadas num "testemunhd' que, sendo "especializaao", se

pretende "acessivef'. A que se faz prever, de forma mais evidente. e a atitude

metadiscursiva -

susceptível de, através dos necessários mecanismos de

reformulagão, assegurar que o testemunho especializado seja compreendido. O prôprio

testemunho especializado pode envolver, no entanto, atitudes diferentes:

• uma atitude explicativa, que corresponde â percepgão daquilo que, na

situagão em causa, é ou pode ser problemático (nomeadamente para o "leitor

leigo")
-

proporcionando-se nesse sentido a respectiva descrigáo

especializada; para que esta não se torne um problema suplementar, no

entanto, é necessário que a atitude explicativa se sobreponha ao conteúdo

especializado;

• uma atitude argumentativa. capaz de fazer valer pontos de vista que.

emanando embora de uma origem especializada, não deixam de ser

discutíveis;

• uma atitude justificativa, que articula a reconstituigão dos factos com a

respectiva explicagão ou argumentagão.
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Vale a pena precisar a diferenga entre explicagão e justificagão. Como mostrou Mane-

Jeanne Borel288, na explicagão mostram-se as razôes pelas quais qualquer coisa é ou

acontece de determinada maneira, enquanto na justificagão se dão razôes para provar o

que se diz: as primeiras apresentam-se como causas identificadas nas coisas ou nos

acontecimentos, constituindo portanto razôes de ser (ou de mudar, ou de acontecer), ao

passo que as segundas emergem do discurso e do saber como razôes de dizer A esta

oposigão ligam-se posigôes diferentes do locutor - acomodado na posigão de

testemunha, quando se trata de explicar, implicado como agente na tarefa de (se)

justificar. A argumentagão, por sua vez, é fundamentalmente uma questão de

sedugão289: não se trata de provar, mas de convencer, e a tarefa será tanto mais

eficiente quanto melhor se conhecerem e utilizarem os pontos sensíveis do mterlocutor

(os seus valores, éticos ou ideologicos. a sua linguagem, os seus "automatismos de

pensamento"). Seja como for, os trâmites argumentativos passam necessanamente pela

justificagão e pela explicagão.

Esclarecidos estes aspectos, podemos regressar â análise do desenvolvimento epistolar.

A "reconstituigão dos factos" -

que constitui o seu comego, ou introdugão
- desenvolve-

se em três momentos:

• 159 e 169 §§
-

reconstituigão das circunstâncias do pnmeiro encontro entre

médico ("médico graúdd') e paciente; os parágrafos iniciam-se com

localizadores temporais
-

respectivamente "Um sábado de manhã, dois dias

depois do inicio da crise", e "Quando o visitef' -

que podem tomar-se como

fôrmulas estruturadoras do discurso narrativo (cuja análise não será aqui, no

entanto, desenvolvida);

288
CF. BOREL1981ae1981b.

289 Ecoa aqui o artigo de Grize, datado já de 1981, precisamente intitulado "L'argumentation:
explication ou séduction" (Cf. GRIZE 1981)
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• 1 7- §
-

reconstituigão do estado de coisas; trata-se de uma sequência

descritiva que faz já intervir mecanismos metadiscursivos de reformuiagão (ou

paráfrase explicativa) e que. argumentativamente, justifica a assergão inicial;

• 189 § -

reconstituigão do diagnéstico, num duplo sentido: o de evocar os

passos tidos como necessarios para o efeito - mesmo que não se acredite

neles, como se faz sentir explicitamente ("as tais perguntas idiotas úa praxe")

e como atestam os antecedentes dos mecanismos anafôncos, que se

encontram no final do 99 parágrafo {"interrogatorios exaustivos, secos,

monôtonos, e recorrendo a testes padronizados, ou seja, perguntas idiotas

cientificamente testadas e estatisticamente aferidas - dizem os autores."); o

de reinterpretar o diagnôstico, em termos explicitamente metafôncos, e em

conivência com a visão do prôpno paciente.

O operador de metasequencializagão que delimita esta sequência introdutôria surge já

no início do parágrafo seguinte - isto é, no início do desenvolvimento. Trata-se de uma

expressão de pendor narrativo - "Saf, desanimado e inquieto, (..J' -

que parece ainda

situar-se numa perspectiva de reconstituigão dos factos, tanto mais que se liga

explicitamente ao conteúdo macroestrutural da introdugão, susceptível de ser formulado

como «primeiro encontro entre o médico ("graúdo") e o paciente (hospitalizado)»: É

verdade que esta nova unidade se ocupa ainda da reconstituigão dos factos - mas agora

numa perspectiva explicativa, assumida em nome do colectivo médico ("Era claro, para

todos nôs"): em primeiro lugar, a explicagão do que é o "acidente isquémico", e depois

explicagôes possíveis para a cura. É esta, talvez, a fase mais significativa do

desenvolvimento, enquanto "testemunho" simultaneamente especializado e acessível. A

articulagão entre essas duas exigências, na explicagão do acidente isquémico, faz-se por

intermédio de mecanismos metafôricos -

pondo em contacto objectos de dominios
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diferentes -

como mostra. relativamente a sequência explicativa do 199 paragrafo. o

Quadro 15.

Quadro 15

Objectododominio

fisiologico

(PROPRIEDADES DE)

OBJECTO DO DOMINIO

HUMANO

(PROPRIEDADESDE)

OBJECTO DO DOMINIO

QUOTIDIANO

íPROi'RIEDADESDE)

OBJECTO DO DOMINIO

DAQUÍMICA

um mtnúsculo coúgulo de

sangue

se esgueirara...e

vtajara...

(paciente) bomba

cardtaca

pactente ihomha

cardíaca)

artéria grossa parcialmente

enferrujada

i
i

(birra da) canalizacão

locai

btrra (da canaltzacão

local)

tbtrra) da

canaiizacão local

(um minúsculo coágulo
de sangue]

entupir

um grupo de neuránios ... oxtgento para

resptrar ... acucar

para se alnnentar

i

a céluia nervosa comeca a sofrer

a sua membrana. dama de

permeabtlidade

anstocraticamente

seiectiva

radicais (não são para j
andar â soltal

radicats livres

a célula desfalece le morrei

A explicagão. no 209 parágrafo, inicia-se também com uma mterrelagão de objectos de

domínios diferentes: a "a célulá', do domínio fisiologico, é atribuída a propnedade de

"hibernagão", prôpria de alguns animais; verifica-se contudo, neste caso. algum

distanciamento, marcado pelo núcleo nominal -

que, precedendo sintacticamente o

complemento, relativiza o seu valor semântico ("uma espécie de hibernagão"). Por outro

lado, é interessante verificar a sobreposigão de reformulagôes, metadiscursivamente

caracterizadas como especializadas e (mais ou menos) poéticas (decorrendo este

carácter, uma vez mais. da interrelagão de objectos de domínios diferentes)
-

como

mostrao Quadro 16.
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Quadro 16

(...), a célula entra numa espécie
de htbernaqão

Reformulacão
especializada

no untverso a aue os espectalistas chamam

de penumbra isquémica

E POÉTICA T

Reformulacâo

(mais)poetica

ou. o oue é ainda mais noéttco.

transforma-se em bela adormecida.

Analisado este mecanismo metaforico-explicativo. pode venficar-se a diferenga

relativamente âs "explicagôesî' refendas no 229 parágrafo. O acidente vascuiar cerebral

constitui um fenômeno bem conhecido pelo locutor. que este presume ser problemático

para o leitor e, por isso, o explica; no caso de José Cardoso Pires, os mecanismos de

cura são, curiosamente. tão desconhecidos e problemáticos para o leitor leigo como para

o locutor, conforme este claramente explicita.

Não sei, nem para o caso impona muito. quais eles foram [os possíveis
mecanismos pelos quais se operou a sua "restitutio ad integrum"].

A ocorrência do verbo modal em assergão negativa (na primeira pessoa e no presente

do indicativo) assume aqui uma fungão idêntica á que atribui Vet ao operador

correspondente, em frangês:

(...) tant je sais que je ne sais pas sont des opérateurs par lesquelles le

locuteur réalise un acte de "metacommunication"; â savoir ceiui d'ajuster les

présupposes dont partait l'interlocuteur.

VET1 994:66

Uma vez esclarecido(s) o(s) interlocutor(es), o locutor pode avangar as suas "explicagôes

originais" -

explicagôes "outras" relativamente åquelas que ele não sabe, que não

correspondem portanto, a um saber efectivo, mas a uma hipôtese de explicagão
-

ou a

hipotéticas "razôes de ser" (usando o termo de M.-J. Borel):

Eu tenho duas outras explicagôes originais, uma talvez pouco cientffica,
e a outra digna de mais madura reflexão.
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O 25° parágrafo inicia explicitamente uma sequência argumentativa, anunciando a tarefa

de justificar uma tese -

problemática, uma vez que necessita de ser justificada; os

parágrafos seguintes contêm portanto os argumentos utilizados para esse efeito (os

"pontos" que obrigarão â reflexão dos estudiosos"):

(...) não posso deixar passar em branco alguns pontos que obngarão â

reflexão dos estudiosos e que justificam a minha tese de ser o seu

manuscnto contribuigão impodante para a matena.

No termo desta sequência argumentativa. reencontramos uma fôrmula tipicamente

narrativa: "'Um dia, ...": regressamos portanto â reconstituigão dos factos. Se quisermos

nôs também fazer a reconstituigão dos dados analisados, não será preciso grande

esfogo para reconhecer a meticulosa estruturagão, recursivamente tnpartida, que e a

deste desenvolvimento.

Quadro 17

DESENVOLVIMENTO

Introducão

íntroducão I5°§ Um sábado de manhã

Reconstituicão dos factos
16°§ Quando o visitei.

desenvolvimento 17°§ 0 grande choque para mim Reconstuucão do estado de

coisas

conclusão 18°§ Também eu executei os tais

testesd

Reconstitucão do disgnéstico ■

Desenvolvimento
i 1

1

introducão 19°-2 1° i (...) Eraclaro. para todos Explicacão: o que é um

i nôs.... acidente isquémico

desenvolvimento ->-«*_ -í^o (...) Eu tenho duas outras

explicacôes onginais

Explicacão: possíveis razôes

para a eura

conclusão 25°- ?3° (...) a minha tese de ser o seu

manuscnto contributo

ímportante para a maténa

Argumentacão

Conclusão

mtroducão 34°-35° Um dia. V. recressa. (...) Reconstituicão dos factos

desenvolvimento 36° Mas a historia não acaba aqui. Reconstituicão dos factos

como "histona"

conclusão 37° | Talvez não saiba que... Comentário final
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3.3. Expor: enumerar factores (RM)

No texto de RM. a progressão temática organiza-se em fungão de factores historicos.

como de resto se dá a entender, logo de entrada, ao isolar-se, do conjunto desses

mesmos factores, aquele que é considerado como mais determinante -

e que coincide

com o que pode ser tomado também como o mais antigo:

De entre os factores histôncos que condicionaram a caractenzagão da

lingua propria do estaao portugués, o mais determmante foi, sem qualquer
dúvida, a expansão do Impeno Romano.

Este enunciado inaugural fornece o programa do texto -

cuja formulagáo. assim contida,

resulta de um conjunto de operagôes a seguir descritas.

Em pnmeiro lugar, tomando-se o título como pnmeiro momento da cronoiogia textual (do

ponto de vista da leitura). observam-se já três tipos de operagôes290:

1 . a ligagão (ancoragem) do discurso a um domínio nocional, ou nogão pnmitiva,

que a expressão nominal introduz. abrindo assim uma classe-objecto:

/LÍNGUA/ -> a li'ngua

2. o enriquecimento da classe. recuperando-se. do feixe do objecto, um dos

seus elementos291:

a língua --> a Ifngua portuguesa

3. de novo o enriquecimento da classe, agora a partir do domfnio em que o

produtor do texto situa o objecto, e tendo em conta processos que requerem a

No sentido de operagôes de objecto, tal como são entendidas na perspectiva da lôgica
natural. -

apresentadas no ponto IV.2. (pp.225-228). Recorro aqui, também ã descrigão feita em

GRIZE 1990 (capítulo 10. intitulado "Quelques opérations d'objet").
291

Trata-se de uma operagão de tipo y
-

as que incidem sobre o feixe do objecto.
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4. intervengao de agentes extenores292"

a língua portuguesa -> constituigão e elaboragão da iingua ponuguesa

Seguindo a ordem de leitura, o subtitulo continua a manifestar operagôes que intervêm

sobre a clase-objecto aberta no título:

5. o aparecimento de uma designagão sinonímica. para o elemento da classe já

especificado293:

a li'ngua portuguesa —> o português

6. a delimitagão do objecto. em fungão de um parâmetro seleccionado (que.

como a análise posteriormente mostrara, pode ser considerado de ordem

temporal) 294:

o português —» o português, Imgua românica

7. introdugão de um ingrediente. isto é. um elemento heterogéneo relativamente

â classe-objecto que estava a ser considerada295:

o português, li'ngua românica --> os substratos pré-romanos

Ao chegarmos ao início do texto propriamente dito, há como que uma reorganizagão da

classe-objecto que vinha sendo construída: ignorando-se parte das operagôes

realizadas, o texto retoma o objecto "a Ifngua portuguesa" I "O português", delimita-o

espacialmente e situa-o na perspectiva de um processo que requer uma agentividade

exterior296. como mostra o Quadro 18:

292
Neste caso, mtervem uma operagão p

- incidindo este tipo de operagôes sobre o domínio do

objecto.
293 Um dos casos possíveis das operagôes de designagão (operagôes 8),
294 Trata-se outra vez de uma operagão p

- neste caso p1: "p1 délimite l'extension de l'objet, le

spécifie dans l'espace, dans le temps ou dans une autre dimension."GRIZE 1990:85

295
Operagão de tipo v (reveja-se a nota 294).

261



/I.INC.UA/ ->alíngua a língua portuguesa

i

O português

constituigão e elaboragão da

língua portuguesa

Quadro 18

TITULO

i

O português. língua romãmca J SUBTITULO

i

os substratos pré-romanos

a It'ngua prâprta do

estado português

a caractertzacão da língua

proprta do estado português

Texto

Por outro lado, a relativa restntiva faculta um préconstruído, através do qual fica

introduzido um segundo aspecto do objecto: [factores histôricos condicionaram a

caracterizagão da língua prôpria do estado ponuguês]; se o préconstruído justifica a

retoma referencial, marcada pela ocorrência do determinante definido (os factores

histôricos), a descrigão definida formaliza um novo objecto, obtido por reunião dos

aspectos percorrridos:

[factores histôricos condicionaram a caractenzagão da língua prôpna
do estado português]

t

de entre os factores histáncos que condicionaram a caracterizagão da

língua prôpna do estado portuguêsj

E um aspecto deste objecto -

produto já de uma série de operagôes -

que é isolado como

"o mais determinante" -

ao mesmo tempo que ficam implicitamente anunciados outros

(menos determinantes). Aquilo que atrás se designou como 'programa do texto'

corresponderá então â enumeragão/apresentagão de "os factores histôricos que

condicíonaram a caracterizagão da li'ngua prôpria do estado portuguêé', desenhando-se

duas linhas de progressão: uma imediata que, em fungão do primeiro factor apontado,

Ihe acrescentará a informagão considerada necessária e pertinente; a outra

estabelecendo-se de forma descontínua ao longo do texto -

sempre que, a médio ou

296 As operagôes em causa nos dois casos são de tipo p (reveja-se a nota 295).
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longo prazo textual, se retomar o ponto de partida inicial, isto é, em que se introduzir um

outro factor histôrico. Veja-se esquematicamente representado o que acaba de ser dito:

Quadro 19

a língua portuguesa

i

O ponuguês

i operacão p

a língua prôpria do

estado português operacão y

a caractenzacão da língua

propna do estado português

i operacâo p

[factores histoncos condicionaram a caractenzacão da língua
'***

propna do estado português|

ANAFORIZACÃO

os factores histôrtcos que condicionaram a caracterizacão da

lingua propna do estado português

1 operacão p

a expansão do Impcrio Romano

i operacão p

I [outros factores. I

I menos determmantesl l

A continuidade (tanto imediata como mediata) corresponde â constituigão de sequências

- entendidas. numa perspectiva mspirada em Lecomte, como espagos do texto

organizados em torno de um mesmo objecto discursivo297. No caso da pnmeira

sequência, a expressão nominal que formula o objecto ("a expansão do Império

Romano") assinala ao mesmo tempo o início da sequência -

prolongando-se esta até se

fazer anunciar a deslocagão do objecto. através da oragão adverbial temporal (que

anuncia simultaneamente a deslocagão no tempo)
-

como mostra o Quadro 20.

Quadro 20

C"

.. a expansão do Império Romano

(...)

Estiihaqada a coesâo polttica do Império Romano,

(...)

297 A perspectiva de Lecomte foi apresentada no ponto III. 1. (pp. 133-137).
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Se a estabilidade de um objecto permite falar de sequência como espago do texto, pode

dizer-se que ele a unifica também de um ponto de vista temático. A relagão entre objecto

discursivo e tema, frequentemente sublinhada por autores que trabalham na perspectiva

da lôgica natural298, tem a ver com a prôpria elaboragão do primeiro como classe-objecto

e, em particular, como classe mereoldgica
-

o que torna irrelevante pensar a expressão

nominal que o formula em termos de sentido e referenîe. Ela tera antes que ser

compreendida em fungão de conteúdos textualmente disponibilizados (que têm a ver

com a classe-objecto que vem sendo trabalhada)
-

e que poderão talvez considerar-se

contemplados na nogão de conteúdo descritivo definida por Chastain, e que Marandin

também segue:

Le contenu descriptif d'un terme singulier dans un discours est, en gros, ce

que le discours dit de son référent, quelles sortes de choses il est supposé
être, quelles propnétés il est supposé avoir, avec quelles autres choses il

est supposé être relié et comment. etc. Le terme se présente non

seulement comme référant, mais comme réferant ã une chose spécifiée.
CHASTAIN 1975:230, citado em MARANDIN 1988:72-73.

Assim, no caso da primeira sequência. "a expansão do Império Romano" não significa

apenas 'a expansão do Império Romano': para além da composicionalidade que define o

seu sentido, e da acessibilidade da nogão que supôe, em termos referenciais. a

ocorrência do determinante definido, a expressão terá que ser compreendida em fungão

do que, no texto, já ficou dito:

(...) a expansão do Império Romano [enquanto factor histônco

determinante, de entre os que condicionaram a caracterizagão
da língua propria do estado ponuguês]

Grize refere explicitamente que o objecto seleccionado funciona como tema, insistindo na

escolha que implica essa mesma selecgão (Cf. GRIZE 1990:68). E Miéville sublinha claramente a

fungao temática que recai sobre as operagôes de objectoao afirmar que: "(...) ces opérations três
particuliéres contribuent â la mise en organisation et en représentation d'un théme qu'un locuteur
introduit progressivement par des lexêmes nominaux lorsqu'il faconne un obiet de discours

"

MIEVILLE 1992:41
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É este conteúdo descritivo que define a onentagão temática -

já solicitada pelo título (ou

na continuidade da orientagão temática por ele definida), e explicitada pelo subtítulo (a

ser lido, ou reinterpretrado, a posteriori)299*

Quadro 21

TITULO

Constituifão e elaboragão da língua portuguesa

INTERTITLLO

0 portugués. língua românica.

e os substratos pré-romanos

<r

a expansão do imperto Romano

[enquanto factor histônco determinante.

de entre os que condicionaram a caractenzacão da

língua prôpria do estado português]

(...)

A análise até agora desenvolvida permite antecipar, em termos de recursividade. a

organizagão global do texto: a segunda linha de sequencialidade já atrás apontada

consistirá em introduzir outros factores condicionantes - sendo cada um deles objecto

configurador de sequência, que um subtítulo deverá assinalar. Constata-se de facto essa

regularidade nas quatro primeiras sequências -

como mostra o Quadro 22, na página

seguinte. As sequências 2, 3 e 4 são introduzidas por expressôes adverbiais temporais
-

constituindo essas referências temporais, ou histôricas, os factores condicionantes

previstos: na medida em que o factor mais determinante é também o mais antigo300, a

enumeragão dos outros factores segue a ordem cronolôgica.

299 A unidade temática e a fungão assumida por título e subtítulos (no sentido de a delimitarem e

explicitarem) evocam a nogão de macroestrutura, na definigão de sequência estabelecida por van

Dijk.
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Quadro 22

os factores histôricos que condiciona ram a caracterizacão da língua prôpria do estado

português
i operac'ão p

SEQ.l:
a expansão do

Império i operacão p

Romano

SEQ.2:

Estilhaqada a

coesão política do i operacão p

Império Romano,

i operacao p
SEQ.3

A partir de 711,

SEQ.4
A entrada do século

XVI

0 português. 0 contacto com os A presenqa mugulmana A relattntzacão do

lingua povos germantcos português clásstco
romantca, e os

substratos pré-

s
romanos

INTERTÍTULOS

As duas últimas sequências não fogem a esta sucessividade cronolôgica, mas pedem

algumas observagôes suplementares. Para além da expressão temporal que localiza

cronologicamente a sequência 5 (",..a partir de 1536..."), esta é também localizada

relativamente ao prôprio texto: a ocorrência do deíctico. em "até agora", pode ilustrar a

remissão para o intertexto (em sentido restrito), tal como o entendia Jenny Simonin301; se

quisermos evitar alguma ambiguidade dessa formulagão, diremos que o deíctico marca a

isocronia com um momento do desenvolvimento textual, sendo portanto de ordem

textual, ou interna, a deixis em causa302. Este funcionamento deíctico-textual é

300 É enquanto préconstruído cultural que se pode associar ao grupo nominal "a expansão do

Império Romand' um valor temporal.
301 Cf. ponto IV.2., p.224.

2
Este caso - o da isocronia com o eixo de desenvolvimento textual, a corresponder ao

presente deíctico (deixis do texto) - é uma das quatro possibilidades de localizagão isocrônica,
relativamente a ocorrências do presente, sistematizadas por Frangoise Revaz; as restantes

correspondem ã isocronia com o momento do acto de produgão do discuso (presente deíctico,
deixis externa), isocronia com o eixo de desenvolvimento diegético (presente histôrico) e isocronia
com uma referência temporal a tender para o infinito (presente gnômico). Cf. REVAZ 1998: 43-61.

266



acompanhado pela ocorrência de uma terceira pessoa do smgular ("Observou-se") -

pela qual se resiste â emergência da identidade pessoal, através da forma de pnmeira

pessoa, singular ou plural. Preservada então essa impessoalidade tradicionalmente

associada ao género em causa, é de crer que a ocorrência de "agora" seja motivada (isto

é, não corresponda a distracgão ou acaso fortuito). Com efeito, "até agorá' introduz um

novo mecanismo de sequencializagão que corresponde a uma reorganizagão temporal

(espacio-temporal ou, simplesmente, textual) que é também, simultaneamente,

organizagão temática. A primeira tem a ver com a linearidade a que nenhum texto não se

pode esquivar, enquanto objecto linguístico
-

e que o texto escrito exibe ainda de forma

mais evidente, fixando-se o tempo (não o tempo diegético mas o tempo do

desenvolvimento textual) no espago que materialmente corresponde ao texto. Assim,

agora equivale a [este momento] que, por sua vez, sô pode ser interpretado como [este

momento do texto] ou, se prefenrmos, [aqui]. Por outro lado, a expressão adverbial em

que ocorre o deíctico implicita um segundo termo, a dar conta da continuidade espacio-

temporal do texto:

Quadro 23

até agora /|aqui| |de agora /aqui em diante]

A

Apesar da interrelagão espacio-temporal, uma das dimensôes é normalmente

privilegiada (como também assinala Frangoise Revaz303) - construindo-se a imagem do

texto como espago estático ou como percurso cronolôgico. Que no texto em análise seja

privilegiada a dimensão temporal -

que o reorganiza em dois blocos, como mostra o

Esquema - terá certamente a ver com o facto de a organizagão textual ser marcada, ao

longo de todo o texto, por factores cronolôgicos. O segundo bloco coincide ainda com

uma reorientagão temática, que diferentes mecanismos assinalam. Por um lado,

303 Cf. REVAZ 1998:58
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constata-se a reformulagão sintética do conteúdo já associado ao pnmeiro bloco -

cuja

proximidade, em termos de memôria, fica assim assegurada, facilitando a reonentagão.

Por outro lado, e apesar de se tratar de uma síntese, surgem agora formulagôes que,

não tendo sido antes usadas, reinterpretam a temática abordada em termos de evolugão

a nivel lexical (para o que contribui, em particular, o termo anafônco):

... o ennquecimento do seu iéxico. A histária dos vocábulos ... a esse nível

Ora a explicitagão do nível lexical permite precisamente que sejam referidos os outros

níveis de estruturagão, ou de analise. iinguística ("os seus sons...as suas umdades

gramaticais a as suas estruturas frasicas"): introduzidos pela reonentagão argumentativa

que marca o conector mas, o termo que os retoma anafoncamente marca a diferenga

temática relativamente ao segundo bloco considerado:

Quadro 24

RKORCÎAMZACÃO

TEMPORAL

RKORGA.MZACA< ) TKMATICA

Observou-se até agora/[aquil

uma evoluqão da língua portuguesa apresentada stnteticamentc peia

relaqão estabelectda entre fenomenos de contacto cuitural e o

enriquecimento do seu léxico. (...)

^~~~-~-~~-^^,WAS a vcrdade é que as iíngua.s
mudam com o tempo não apenas a es.se nt'vel. Mudam também os seus

sons. como mudam as suas unidades gramaticais e as suas estruturas

frásicas. A

A reconstrucão de evolucôes a todos estes níveis c muito facilitada

para o portugués falado do sécuio XVI em diante: (...)

I0b.scrvar-se-á]

[de agora i/aqui ) em diante]:

Introduzidos portanto outros níveis de estruturagão linguística, eles não constituem afinal

objecto de análise, sendo antes tomados enquanto objecto de análise no interior da

histôria da língua que vem sendo tragada: surge assim de novo uma referência temporal

("a partirde 1536') que, retomando o fio da continuidade cronolôgica, introduz na histôria

da língua a histôria do pensamento sobre a lingua. Desta novidade dá conta o intertítulo

da sequência
- "Marcos do pensamento linguístico português".
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Quadro 25

INTERTÍTULO

Marcos do pcnsamento lingut.stico portugués

A

(...): a partirde 1536

comecam a ser publtcados em Portugal
textos técmcos que descrevem a língua

sua contemporãnea.

SKQLKNCIA

O intertítulo atesta ainda que a reorganizagão temática, a corresponder â divisão

espacio-temporal do texto em dois blocos, traduz afinal uma reflexão sobre a propna

histona da língua
-

ou melhor, um comentáno sobre a histôria da língua que é possivel

fazer:

Quadro 26

até agora
[até este momento do texto]

A histôna da h'ngua é uma "histôna do vocabuláno"
[até este momento da histôna]

[de agora

em diante]

(deste momento do texto em diante]

[deste momento da histôna em diantej

\ histôna da língua e também a "histôna do

pensamento linguístieo"

A última sequência não foge ao esquema global do texto - embora o marco cronolôgico

corresponda neste caso â emergência de valores deícticos: o do presente da

enunciagão304, marcado pelo morfema verbal e directamente articulado com a ocorrência

da expressão adverbial temporal ("(d)antes"); e o das das formas de primeira pessoa do

plural, numa das quais o valor deictico e ainda corroborado pela ocorrência do adjectivo

contemporâneos:

Como dantes. a histária continua a mudar. Aqueles exemplos (...) podemos
juntar outros tantos nossos contemporâneos.

304 Este presente deíctico corresponde a uma das quatro possibilidades descritas por Frangoise
Revaz, no artigo intitulado "Variétés du présent dans le discours des historiens". Segundo a

autora. ele atesta a isocronla com o momento do acto de produgão do discurso - a entender-se

por momento, na sequência de BRONCKART 1996:325 (que a autora tem o cuidado de citar), a
referência psicologica construída a partir do acto objectivo de produgão (Cf. REVAZ 1998:53-54).
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É como se, nesta sequência final em que a histôria chegou ao presente, a histonadora

da língua recuasse, cedendo o primeiro plano â sua prôpria identidade histônca (que e

necessariamente também identidade social): a instância de enunciagão que, ao longo de

todo o texto, corresponde â 'voz que expôe' (de forma despersonalizada, ou neutra) faz

agora intervir uma outra 'voz' - a do grupo histôrico-social, com contornos indefinidos.

dos contemporâneos da histôria que somos todos nôs305. O Quadro 27 dá conta da

análise proposta, deixando em destaque as duas últimas sequências:

Quadro 27

os tactores histoncos que condicionaram a caracterizacão da língua prôpria do estado oortueués
SEQ 1 :

SKQ ;

SKQ J

SEQ4

SEQ.5

(...) a parttr de 1536

SEQ. 6

a língua continua a mudar

Marcos do pensamento

lingu ístt co português

Mudancas em portugucs

contemporáneo

INTERTITULOS

Pode dizer-se, em síntese, que este texto se desenvolve de acordo com uma

continuidade de ordem cronolôgica
-

assinalada por expressôes temporais (e temporal-

aspectual, no caso da última sequência). A cada uma destas expressôes está associada

uma dupla fungão. Trata-se, por um lado, de abrir um espago do texto, ou sequência.

que se reconhece pela permanência em torno de um mesmo objecto-tema

(correspondendo a mudanga de objecto â deslocagão cronolôgica) - reconhecimento

A expressão 'voz que expôe' constitui uma adaptagão da nogão de expositeur proposta por
Bronckart: trata-se, segundo o autor, da instância geral de enunciagão que assume a

responsabilidade do que é enunciado, no tipo de discurso que corresponde ao EXPOSER (e que
e paralela ao narraieur, para o discurso do RACONTER). De acordo com o carácter polifônico que
reconhece no discurso (distinguindo a poiifonia implícita em que insistia Bakhtine da polifonia
explícita que analisa Ducrot), Bronckart descreve ainda três possibilidades de vozes que podem
ser postas em cena pela instância dominante: a voz das personagens, a voz do autor e vozes

sociais - sendo esta a que está em causa no texto analisado. Cf. BRONCKART 1996: 324-328
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esse facilitado (ou exibido) pelos intertítuios que, relidos a postenon, estabílizam a

unidade temática da sequência. Por outro lado, cada expressão retoma o fio do discurso,

depois do desenvolvimento parcelar da sequência anterior: trata-se então de manter a

progressão global do texto, assegurando a articulagão que, de forma descontínua, as

várias sequências mantêm entre si, e a dependência de todas elas relativamente a uma

orientagão programática, definida a niveis supenores. Estes correspondem ao título e ao

momento inicial do texto que, por definir essa mesma orientagão, assume o estatuto

retôrico de introdugão- relativamente å qual, por sua vez, terá de ser considerado como

desenvolvimento o conjunto das sequências identificadas. A última sequência -

que

corresponde ao presente da histôna, para além do qual nenhum marco cronolôgico pode

ser (ainda) apontado
- constitui o termo da histôna que é também o termo do texto.

sendo o último momento do desenvolvimento. ela assume simultaneamente a fungão de

conclusão, assegurando a disposigão tripartida que introdugão e desenvolvimento faziam

esperar

Quadro 28

TÍTULO -< Constitui<;ão e elaboracão da língua portuguesa

iNTRODUCÃCn
De ente os factores htstártcos que condictonaram a caracterizacão

da iín^ua prôpna do estado portuqués

z

>

z

X

\

SEQ.l SEQ.2 SEQ? SEQ.4 SEQ.5

i

INTERTITILOS

a expansâo

d<i Impérw

Komano

Esiilha^aJa a

coe.súo

políticu do

/mperto

Romarw

A partir de

711

A entrada do

século XVI

A pariir de

1536

f SEQ 6

INTnRTtTl'I.O

CONCLUSÃO *
ii íin^ua

contmua a

mudar

Face a esta perspectiva de conjunto, podem distinguir-se dois processos
-

a serem

ambos vistos, no entanto, em termos de organizagão sequencial. Estabelecendo a
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contmuidade cronologica que determina a progressão do texto, as expressôes temporais

que a análise pôs em destaque constituem operadores de sequencíalizagão. Por outro

lado, o título e os intertítulos atestam um segundo plano de organizagão que é, em última

análise, trabalho de reorganizagão sobre o prôprio texto em vias de se constituir -

constituindo, nessa mesma medida. operadores de metasequencializagão. 0 mesmo

se pode dizer do operador "até agora"
-

que faz prevalecer, sobre a organizagão retôrica

tripartida atrás apontada, a específica organizagão bipartida em que o texto se

apresenta:

Quadro 29

SEQ 1 SEQ2 ShQ 3 SEQ 4 SEQ 5 SEQ 6

0 português.

língua
românica, e

os substratos

pré-romanos

0 contacto com

os povos

germânicas

A preserca ; A relattntzacâo

muculmana do português

ciásstco

i

1

Marco.s do

pensamento

lingut'sttco

português

Mudan^as em

portuíiues

contemporâneo

até agora laqui]

[de agora / aqui em diante)

[A histôria da língua é uma "histôna do vocabuláno"]

(A histôna da língua é

também a "histôna do

pensamento Iingui'stico"]

Intervindo sobre o propno texto (quer essa intervengão se marque explicitamente ou

não), os marcadores de metasequencializagão dispôem -

ou predispôem - a uma leitura

facilitada, a que se pode associar a eficácia expositiva do texto -

que se sobrepôe

claramente â articulagão de tipos de discurso (no sentido definido por Bronckart). Desse

ponto de vista, com efeito, verifica-se uma alternância constante entre segmentos

narrativos e segmentos de discurso teôrico. Os primeiros constituem-se em fungão dos

marcos temporais que organizam (intra)sequencialmente o texto -

correspondendo

exemplarmente a uma das marcas características da narragão, tal como Brockart a

aponta:
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(...) la présence d'organisateurs temporels (adverbes, syntagmes

prépositionnels, coordonnants. subordonnants, etc.) qui scandent le

RACONTER qui se déploie å partir de l'ongme spatio-temporelle, que cette

derniére soit explicitée ou non: (...).
BRONCKART 1997:179-180 (sublinhado meu)

Entre outras características, os segmentos de discurso teôrico destacam-se, segundo

Bronckart, pela ausência de valores deícticos e e pela ocorrência do presente com valor

genérico
-

ou presente gnômico, se quisermos reclassificar a designagão de Bronckart,

de acordo com a proposta de Frangoise Revaz, já citada306. A par destas características,

verifica-se por vezes, no texto em análise. a ocorrência da pnmeira pessoa do plural
- a

sugerir, inevitavelmente, a implicagão da instância produtora do texto: recua então a

instância sociosubjectiva de enunciagão
- a investigadora/narradora da histona da língua

- sobrepondo-se-lhe a indiferenciagão, enquanto membro da comunidade linguística. de

que participa a pessoa concreta que produz o texto. Que estes casos ocorram na

proximidade imediata da total ausência de valores deícticos (assumindo o presente o

valor gnômico), poderá atestar o facto de a relagão de autonomia corresponder

sobretudo a uma tendência que, como Bronckart também assinala, nunca se vê

completamente cumprida
-

o que pode de resto ver-se confirmado na simples ocorrência

de modalizagôes (como por exemplo "o mais determinante foi, sem qualquer dúvida. a

expansão do Império Romano"). Por outro lado, aquela mesma proximidade pode ser

vista como causa da alternância - a corresponder assim, sobretudo, ã solicitagão

estilística da variagão (ou da não repetigão). É ainda particularmente relevante, nos

segmentos de discurso teôrico, um aspecto a que Bronckart não se refere: trata-se de

mecanismos (metadiscursivos) de formulagão, reformulagão e modalizagão
- através

dos quais se veícula um saber específico. O Quadro 30 mostra como na primeira

sequência se observam os aspectos apontados.
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Narraqão

Disc. TeQrico

Narracao

Disc teOrico

Quadro 30

LOCALIZADOR TEMPORAL

a expansão do Império Romano

(...): nela passaria a serfalada a It'ngua dos romanizadores,

4,
um latim vulgar modificado pelocontacto com as línĸuas da Hispánia

REFORML'LAL'ÁO I.

línguas tecntcamente refertdas como de substrato.
REFORMULACÃO

A excepcão do basco,

FORMUI.AgÅq _

estas seriam abandonadas pela populacão autoctone apos uma necfssária fa.se de

bilinguismo (...)

MODAUZACAO

Ao nível do léxico então. temos em portugués utna considerúvel memorta da camada

linguística pre-romona:há untdades iextcats que se estendem (...)

3.4. Expor: mostrar diferentes pontos de vista (JM)

Fosse qual fosse, por parte do autor. o grau de conhecimento da retôrica antiga, e

houvesse ou não, da sua parte, uma intengão consciente e explícta de aplicar esse

modelo, o facto é que o texto de José Mattoso aparece dividido - numa pnmeira leitura,

mesmo rápida -

em três blocos distintos, de dimensão muito variável, onde se fazem

sentir, em tragos largos. as grandes divisôes / fungôes associadas â dispositio.

A pnmeira parte, que se poderá dizer introdutôria, corresponde aos dois primeiros

parágrafos. No primeiro verifica-se uma espécie de movimento de caleidoscôpio, em que

se perpepcionam, se sobrepôem e se deslocam objectos, sujeitos e pontos de vista. O

objecto de discurso que focaliza a atengáo, num primeiro momento - "o fenômeno da

constituigão de uma li'ngua derivada da latina no ocidente da Penfnsula Ibérica" - é já em

306 Cf. nota 305, p.266.
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si produto de uma série de operagôes, ocultadas na lineanzagão da superfície linguistica.

A primeira é marcada pela nominalizagão deverbal (que corresponde, na perspectiva da

lôgica natural, â passagem de um elemento predicativo a uma nova classe-objecto307) e

pelo carácter anafôrico associado ao determinante definido (ou, se prefenrmos dizê-lo

nos termos usados por Culioli, pelo seu valor de reidentificagão ou fléchage); note-se

que o discurso anterior que supôem tanto a nominalizagão como o determinante

corresponde aqui ao interdiscurso -

(discurso) préconstruído que o (presente) discurso

dissimula e integra308. A segunda operacáo consiste em desigar de novo o mesmo

objecto, proporcionando simultaneamente uma nova informagão sobre ele309 - neste

caso, ao designar-se o objecto ("a constituigâo de uma li'ngua ...") como "fenômeno",

assegura-se que ele seja encarado como digno de nota ou mesmo problemático e

susceptível de análise310. O pnmeiro movimento estabelece-se então em torno deste

objecto de discurso, situando-o relativamente a duas categonas diferentes de sujeitos
-

"(a)os filôlogos e linguistas i "o histonadof' - e distinguindo as respectivas atitudes. em

termos epistémicos e deônticos. Assim. o carácter problemático do objecto implica a

atitude epistémica de explicagão, que o produtor do texto faz recair - com valor deôntico

de obrigatoriedade, marcado pelo sentido da unidade lexical COMPETIR - sobre os

primeiros (a quem "Compete explicar..."). O marcador argumentativo porém anuncia a

diferenga, no que diz respeito å atitude epistémica da segunda classe de sujeitos,

307
Trata-se de uma das possibilidades de operagôes externas: ao contrário das internas, que

consistem em ennquecer classes ancoradas em nogôes primitivas, estas introduzem classes-

objecto ancoradas no prôprio discurso. Cf. GRIZE 1990: 82-90.

308 A nogão de interdiscurso e corresponde á que, na sequência de M. Pêcheux, se Ihe atribui na

escola francesa de análise do discurso.

309 Um dos casos possíveis das operagôes de desígnagão (ou operagôes 0). Cf. GRIZE 1990:87-

88

310 Pode lembrar-se, a este propôsito, o ponto de vista de Berrendonner, que se refere â

constituigão de "lugares comuns", através do processo pelo qual um tema e um conjunto de

assergôes e argumentos que Ihe são associados se deixam repetír em toda uma família de

discursos anteríores (a que o autor chama intenexto); particularmente significativa, no que diz

respeito â designagão em análise ("o fenômeno de...") parece ser a conclusão de Berrendonner:

"La trace linguistique de cet intertexte est l'existence d'expressions identifiant x avec une

"question" au sens logique du terme (i.e. une proposition débattue): la question de x, le problême
(de) x, l'affairex, etc." BERRENDONNER 1990:155.
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introduzida por referência genérica ("o histonadof'): para essa classe, o objecto (cuja

identidade se poderá, para já, considerar preservada pela repetigão da unidade lexical.

no termo anafôrico "esse fenômeno"), aparece agora. não como motivo de explicagão,

mas de interesse -

e mesmo de grande interesse, de acordo com a modulagão da

expressão predicativa que processa o sintagma adverbial ("é extremamente

interessante")3". A atitude epistémica agora em causa não é, apesar de tudo,

explicitamente referida, ficando no entanto sugenda através de um conjunto de

mecanismos inferenciais:

• em pnmeiro lugar, ha que ter em conta que a validade da predicagão e

explicitamente delimitada â classe de sujeitos que refere o grupo nominal

generico ("o histonadof')^2 -

explicitagão essa que permite inferir o ponto de

vista particular, associado â propriedade predicada: "(ser) extremamente

interessante [do ponto de vista (da investigagão) do histonadorj";

• o mesmo movimento é solicitado ao justificar-se a atribuigão da propnedade

em causa (justificagão a oostenon, que nenhum marcador argumentativo

explicitamente introduz): resituando o objecto ("esse fenômeno") como

aspecto ("uma das manifestagôes mais evidentes") de um objecto mais lato

("(d)a formagão de uma unidade histôrica diferenciada") apresentado como

"objecto de investigagãd' , vê-se corroborado o ponto de vista implícito

associado â propriedade predicada.

Veja-se, esquematicamente representado, o movimento inferencial descrito:

A nogão de modulagão
-

a distinguir da de modalizagão
- é aqui utilizada na perspectiva de

Jean-Blaise Grize: trata-se de um mecanismo que o autor situa ao nível dos conteúdos de

julgamento, ou determinagôes (ainda não assumidos por um sujeito enunciador), que consiste em
modificar cada um dos termos do par predicativo; tomando o exemplo de Grize, o par predicativo
± être flou (notagão que dá conta dos dois termos [être floir, ne pas être flou}), aparece modulado
em "être tout â fait flod'. Cf. GRIZE 1 990:69; 1 992:70-72.
312 Falo de delimitagão e validade da predicagão na perspectiva definida por Joélle Kholer-

Chesny: a delimitagão corresponde aos casos em que há "reconnaissance et expression d'un lieu
oû un objet et un prédicat peuvent (co)-exister." KHOLER-CHESNY 1982: 97.
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Quadro 31

Justificacâo

r

^
-v

Para o PORÉM

historiador

| ser extremamente mteres.sante diferenctada que, aparttr

>■* [do ponto de vista (da desse momento. se torna

investigac,ão) do historiadorj objecto de investigagão. ..

A

Assim (re)constituída, a propriedade predicada implica que se reveja o objecto em causa

como [objecto de investigagão para o historiador]
-

opondo-se a atitude epistémica

correspondente ([investigar]) åquela que pode, e deve, explicar o objecto (na medida em

que ele deixou já de ser objecto de investigagão). Esta diferenciagão do objecto,

subjacente â retoma anafôrica, condiz no entanto com o duplo movimento que, na

sequência de Corblin e tal como já atrás ficou exposto, se pode considerar característico

de grupos nominais anafôricos introduzidos por demonstrativo: retoma do antecedente

acessível no cotexto prôximo e reclassificagão do objecto313,.

Se a repetigão da unidade lexical reduz ao mfnimo, neste caso, o efeito de

reclassificagão, a propriedade predicada marca a particularidade do objecto designado

como fenámeno, diferenciando-o do conjunto dos objectos da mesma classe - vindo a

oragão comparativa, que reconstitui o subconjunto [fenômenos que são extremamente

interessantes, do ponto de vista do historiador], a fomecer o argumento que justifica a

predicagão. Veja-se o Quadro 32, na página seguinte.

313 Cf. CORBLIN 1987, 1995, e aqui mesmo, p.244.

esse fenômeno [PORQUE] [pro] Constttui

é extremamente tnteressante, ... uma das mamfestagôes mats

A evidentes da formacão de

uma unidade histôrica
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Quadro 32

Compete
aos ftlâlogos e

linguistas

_-. [objecto de explicacão
de filôlogos e linguistas]

explicar "ofenâmeno da

constituicão''

r A

"essefei

\-

wmeno" é extremamente tnteressante [PORQUE traduz

[objecto de investigacãa

para o histonadorj
"^

(do ponto de vista da

investigacão do histonador]
i

muta<;ôes culturais

de massa]

A
i

i

V
[investigar]

como acontece com todos aqueles que traduzem mutagôes
de massa

JUSTIFICACÃO
cutturais

Uma nova deslocagão é indiciada pela ocorrência de "Por outro íado" -

expressão que,

embora se possa considerar como fazendo parte dos chamados marcadores de

enumeragão314, instaura um movimento que é, em última análise, de reorientagão

argumentativa, a sobrepôr-se â suposta neutralidade da enumeragão linear. É deste

ponto de vista que se poderá tomar a expressâo em causa como um operador de de

sequencializagão -

cujp papel consiste em orientar a deslinearizagão em que, para além

da estrita linearidade do material linguístico. se constrôi e reconstrôi o sentido.

A descontinuidade que introduz "por outro lado" corresponde em primeiro lugar â

deslocagão do objecto - ficando agora em foco, não uma qualquer língua particular, mas

a nogão de li'ngua, explicítamente sujeita â delimitagão (nocional) que exprime o aposto:

"a li'ngua, como fenômeno culturaf' □ [aquilo que se entende por língua,
enquanto fenomeno cultural]

Com a deslocagão do objecto muda-se entretanto também o campo epistémico em foco:

ao tomar-se em consideragão "a lingua, como fenômeno culturat', esta é posta em

314 Cf. ponto 111.2.2.1.
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relagão com outros fenômenos, ou "umdades culturais" -

relagão essa de que resulta a

assergão do "interesse de estudos interdisciplinares".

Como se pode ver, o carácter introdutôno deste pnmeiro parágrafo tem a ver com a

apresentagão das diversas facetas em que pode ser abordada uma problemática, ou um

objecto discursivo: verifica-se assim a explicitagão de três possibilidades epistémicas,

cada uma articulando de forma específica o trinômio objecto/sujeito(s)/atitude
-

e

assumindo essa diferenciagão epistémica a fungão de perspectiva topicalizante315 (a

regular a prôpria construgão do objecto discursivo) como, mais å frente, mostra o Quadro

33. Em última análise, no entanto, o percurso realiza-se no sentido de destacar o ponto

de vista interdisciplinar
-

cujo "interesse", explicitamente assertado, redunda em

justificagão apologética da iniciativa em que o proprio texto se integra, referida através

do título do volume que Ihe dá forma ("Atlas da Lfngua Portuguesa na Histôna e no

Mundo"). (Cf. de novo o Quadro 33). Essa espécie de auto-referencialidade, segundo a

qual o texto remete para o medium em que se integra, é corroborado pela emergência de

valores deícticos -

pronome de primeira pessoa (plural), morfemas verbais (de pnmeira

pessoa e de presente). Ainda que se trate aqui, sem dúvida, de deixis externa, vale a

pena sublinhar a importância do que Bronckart designa como momento de referência

psicolôgico: tratando-se de um parâmetro temporal a considerar em aiternativa ao

momento do acto de produgão, ele constitui um instrumento para ultrapassar a

interpretagão estrita do presente deictico (como coincidente com o momento do acto de

315 Cf.CHESNY 1982.
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produgão)316. É o caso da passagem em análise -

em que se pode ainda venficar a

implicagão entre tempo e espago: o tempo psicolágico de referência -

que é o presente,

não do acto de produgão individual, mas do estado de investigagão nacional - é

indissociável do espago psicolôgico de referência, que marca a ocorrência do pronome

de primeira pessoa, no sintagma preposicional: parafraseável como [nos, portugueses] o

sintagma "entre nôsf' assegura em última análise o espago de referência (concomitante

ao tempo). O Quadro 33 sintetiza os aspectos refendos.

Quadro 33

i°§ DIFERENCIACÁO EPISTEMICA

OBJECTO SUJEITOISI
ATITUDh

*7 ofenômenoda (a)osfilôlogos e explicar
z. constitui^ão de uma Ungmstas

£ lingua derivada da
~

latina no ocidente da
~

Pen. Ibértca

esse fetwmeno 0 iustonador [investigar]

'g, a língua. como lingutstas.

**£ fenômeno cultural antropôlogos,

£ arqueôlogos e

hisioriadores

estudos tnterdisciplinares que possam
articular entre st as contribuigôes de

linguistas. antropálogos, arqueâlogos e

histonadores

As investtttu^ôes deste género
sâo atnda 1

-J-
|neste momenioTem Portugal|

raras entre nâs,.

mas esperamos que 0 Atlas da Língua

Portuguesa na Histôria e no Mundo

constttua um esttmuío tmportante

nesse sentido

Bronckart mostra 0 interesse de analisarem as relagôes de tempo em fungão de três

parâmetros: 0 do momento de produgão, 0 do momento do processo que expnme 0 verbo, e 0 do
momento psicolágico de referência (cf. BRONCKART 1997: 279-282). Pode também sublinhar-se

que é com base nesses mesmos parâmetros que Frangoise Revaz sistematiza as quatro
possibilidades de presente já referidas.
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Ao entrar-se no segundo parágrafo, no entanto, um outro aspecto da diferenciagão

epistémica é aproveitado pelo produtor do texto
-

poder-se-ia mesmo dizer que é por ele

ocupado:

• em primeiro lugar, há um movimento de recuperagão da perspectiva de "o

histonadof' - atrás introduzida e agora explicitamente refenda como "(a)o

ponto de vista do historiadof';

• esse mesmo ponto de vista é explicitamente assumido pelo produtor do texto

-

que, apresentando-o como "limitado". o situa em oposigão ao ponto de vista

interdisciplinar. como tamOem assinala o marcador argumentativo "todavia"

("Limitando-me. todavia, ao ponto de vista do histonador,");

• "(a)o ponto de vista do histonadof' acrescenta-se ainda o ponto de vista

pessoal ("a meu vef')
-

que, em convergência com as marcas de pnmeira

pessoa associadas â explicitagão do ponto de vista do histonador.

("Limitando-me, todavia, ao ponto de vista do historiador, não posso ..."),

deverá ser entendido como opinião autonzada, isto é, opinião de historiador.

Com efeito, ao lado opinativo
- tambem marcado pela ocorrência do adjectivo,

para mais na forma superlativa
-

que corresponderá a um segmento do que

Bronckart designa como discurso interactivo317, sobrepôe-se um segmento de

discurso teôrico, introduzido pelo marcador de reformulagão "ísto ê' . Pode

dizer-se que, neste caso, o marcador assinala a passagem do discurso

interactivo para o teôrico. enquanto o segmento que introduz corresponde â

formulagão de um saber -

que, como qualquer outro, é pessoal, exactamente

na medida em que é formulado por alguém, mas que, apresentando-se

depurado dessa mesma origem, se oferece como saber (disciplinarmente)

estabilizado. Veja-se o Quadro 34:

281



DlSCURSO

INTERACTIVO

TransicAo

DlSCURSOTEÛRlCO

Quadro 34

...não posso deixar de acentuar aquele que é, a meu ver. o mais interessante

objecto deste género de estudos.

isto e.

MARCADOR

ofacto de existir nafaixa ocidental da Península Ibértca uma sô língua. o

galego-português, abrangendo um terrttário que se reparte entre dua.s áreas

culturais nittdamente diferentes, e que se prolongam para leste, dividindo a

Hispânia no senttdo transversal ao da divtsão linguística.
rORMULACÂQ

Relativamente ao primeiro parágrafo, o segundo surge como uma espécie de movimento

de zoom que pôe em evidência um dos aspectos introduzidos - focaiizanoo agora o

ponto de vista que já antes estava. implicitamente, em causa (como aliás mostrou o

Quadro 32). Do primeiro para o segundo parágrafo. verifica-se portanto uma operagão

de sequencializagão que corresponde â descontinuidade associada ao facto de estar

agora em causa um único ponto de vista: descontinuidade essa marcada pelo conector

argumentativo "todavia" e pelo constituinte em que ele se integra, que poderá considerar-

se incluído numa classe de marcadores designados como 'expressôes enunciativas'.

São ainda da mesma ordem de sequencializagão os movimrentos marcados pelos

grupos nominais anaforicos com recurso ao demonstrativo -

que, de um ponto de vista

sequencial e como foi já atrás analisado, funcionam sobretudo em termos de

reclassificagão/reintrodugão do objecto (por oposigão â retoma referencial que é

normalmente valorizada). Veja-se o Quadro 35:

317
Cf, cap. 1,pp. 86-87
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Quadro 2>5

1°§

(a)os

ftlôlogos e

linguistas

o histonador estudos tnterdisciplinares que
\ possam articular entre si as

\ : contributcôes de linguistas,

\ antropôlogos, arqueôlogos e

2°§ \ hisiortadores

Limitando-me, TODAVIA, \
ao ponto de vista do historiador.

A

não posso detxar de acentuar
A

aquele que é, a meu ver.

o mais interessante objecto

deste género de estudos

isto é. !

(\.> i

0 signtficado cultural. soctal e pol
é, evidentemente.

'tico de.ste fenoment.

da mator importância histôrtca e linguística
Sena muito tmportante reconstttuir o processo (,,,),

identiftcar os seus prtncipais agentes. descobnr as

condicôes (...).

Pode dizer-se, a concluir a análise deste primeiro bloco introdutôno, que ele parece ter

herdado a bipartigão típica do exôrdio: com a problematizagão epistémica analisada e,

em particular, com o elogio da iniciativa interdisciplinar em que o prôprio texto se insere,

o primeiro parágrafo valoriza a problemática abordada de forma a suscitar, em retorno,

empatia e atengão
-

posicionando-se ponanto em termos de captatio benevoientiae; já o

segundo parágrafo, embora não apresente propnamente um plano
- como cabia â

partitio
- não deixa no entanto de mostrar o que se vai seguir, fazendo o zoom sobre um

objecto, e um ponto de vista particulares ícomo mostrou a análise atrás desenvolvida).

No segundo grande bioco - nitidamente o mais longo, como convem ao

desenvolvimento, ou corpo do texto - são apresentados e discutidos os factos (cuja

natureza será å frente posta em destaque). Verifica-se também aqui, entretanto, uma

subdivisão, sendo de assinalar, em particular, a transigão estabelecida pelo terceiro
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parágrafo -

para que concorre, de forma decisiva, a ambiguidade referencial associada

ao grupo nominal introduzido por demonstrativo ("esta questão")
-

ou a dificuldade, se

preferirmos pôr a questão nesses termos, em encontrar o antecedente que convém. O

cntério de ostensão -

que caracteriza o comportamento anafônco do demonstrativo -

não parece ajudar muito, neste caso, uma vez que o problema tem a ver com a

delimitagão do que está a ser recuperado por ostensão:

• o conteúdo mais prôximo, isto é, o do último período do segundo paragrafo

("reconstituir o processo que conduziu a semelhante resultado, identificar os

seus principais agentes, descobnr as condigôes que permitiram vencer os

aparentes obstáculos da geografia física e da geografia humanâ')?

• ou, de forma mais giobalizante, o conteúdo de todo o segundo parágrafo.

unificado atraves da cadeia anafônca que se inicia com o objecto

(re)formulado ("o mais interessante objecto deste género de estudos, isto é. o

facto de existir na faixa ocidental da Península Ibérica uma sô língua. o

galego-português, abrangendo um terhtôrio que se reparte entre duas areas

culturais nitidamente diferentes, e que se prolongam para leste, dividinúo a

Hispânia no sentido transversal ao da divisão lingui'stica." / "(d)este

fenômeno. . . "/ "semelhante resultado. ..")?

Mais do que encontrar ou decidir qual seja o "bom antecedente"318, poderá aqui ser de

grande utilidade a perspectiva de Alain Berrendonner, ao pôr em destaque o ponto de

vista gravitacional (e não taxinômico) que preside â organizagão dos objectos, ou nogôes

envolvidas na elaboragão dos objectos discursivos - verificando-se agrupamentos em

torno de nogôes que funcionam como centros organizadores, que o autor designa como

318 A construgão, de sabor francês, faz deliberadamente ecoar um subtítulo de Georges Kleiber -

"Comment trouve-t-on le "bon" antécédent?" - onde a questão é tratada, sobretudo, na

perspectiva da anáfora pronominal. Cf. KLEIBER 1994:34-38.
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atractores ("atfracteurs")319. Considera Berrendonner que é um ponto de vista de

pertinência restritivo, de ordem axiolégico-prática, que se encontra na origem das

constelagôes formadas por um atractore respectivos satélites (os objectos/nogôes que o

rodeiam). A este proposito, concretamente, o autor destaca o caso de morfemas, como

tout e tout ga:

Parmi les traces linguistiques de ce phénoméne, la plus nette est l'empioi
des résomptifs tout, tout ga pour référer globalemente, de fagon floue, â

une constellation:

(15) Quel effet ga vous fait, vous, les fêtes, les cadeaux, les sapins, toutga?
BERRENDONNER 1990:156 (sublinhado meu)

Ora o sintagma demonstrativo em análise presta-se precisamente ao mesmo tipo de

descrigão: através dele, faz-se referência, globalmente e de forma fluida, ao conjunto de

elementos presentes no cotexto -

que corresponde claramente a uma constelagão

nocional textualmente construída. Esta indistingão referencial, se assim se pode dizer,

não será casual -

podendo consĩderar-se como entre as operagôes que. segundo

Berrendonner, são solicitadas por aquilo que designa como máxima de negligência,

oposta ås máximas conversacionais de Grice:

Sous son mfluence [de la maxime de nonchalance], l'optimisation des

messages prendrait plutôt l'allure d'une condensation des contenus de

pensée, ou d'un estompage des distinctions notionnelles: sur une

représentation initiale complexe doivent être accomplies des opérations de

résumé, indifférentiation, neutralisation, confusion, aboutissant á uns sens

"littéral" fortement indéterminé. le moins analytique et le plus allusif

possible.

BERRENDONNER 1990:150

A particularidade do caso em análise terá eventualmente a ver com o demonstrativo em

ocorrência, relativamente ao uso do sistema de demonstrativos na variedade europeia

do português contemporâneo: enquanto a [essa questão] se poderia eventualmente

319 Cf. BERRENDONNER 1990, em particular as páginas 155-156. Sublinhe-se que a nogão de

atractor, tal como a entende Berrendonner, não se confunde com as de centro organizador e
atractor, na teoria formal enunciativa (cf. CULIOLI 1990:59-60, 87-88), ou com a de protátipo, em
semântica do protôtipo (cf. KLEIBER 1990).
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associar também um carácter de resumo (como é apontado para tout e tout ga), "esta

questâo" parece assumir antes um valor deictico (anafôrico-deíctico) -

que liga o

(objecto) anaforizante ao momento do texto que realiza a anaforizagão, e que se vê

corroborada peia ocorrência do siníagma preposicionai "em poucas paginas". cuia

interpretagão requer também uma componente de ordem deictica:

[nestas páginas (que são poueas)|

[nas (poucas) páginas que me cabem. no

•'em poucas páginas" < '^
da ' An&m PortuSuesa na Hlstor*a e no

] Mundo)

(nas (poucas) páginas que lenho para

^
escrever este artigo]

Será então o duplo funcionamento alusívo-introdutôrio, ou anaforico-deíctico. que torna o

grupo nominal em causa capaz de funcionar como um operador de transigão. Sublmhe-

se entretanto que a descontinuidade associada ao comportamento anafonco Oo

demonstrativo é também evidenciada por Corblin, ao dedicar-se, em particular, ao

comportamento dos especificadores em cadeias longas. Tendo em conta a

independência do demonstrativo relativamente ao contexto discursivo (independência

essa associada ao efeito de reclassificagão já por várias vezes referido), o autor sublinha

que a sua ocorrência marca uma ruptura, ou mudanga de ponto de vista, concluindo:

Schématiquement, son usage tend â être restreint aux emplois dans

lesquels sa vaieur propre de reclassificaĩion est moîivee par le

développement discursif.

CORBLIN 1995:69

Substituindo "développement discursif' por desenvolvimento textual

predominantemente em causa na perspectiva da sequencialidade textuai, que pretendo

verificar -

poder-se-á dizer que, no caso em análise, a reclassificagão corresponde a

uma reorientagão temática, ficando agora em foco o novo objecto, constituído pela

retoma indiferenciada de conteúdos textualmente disponíveis (que não interessaria
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dividir nem repetir)
- e autonomizado relativamente å discussão de ordem epistémica

desenvolvida nos dois primeiros parágrafos. Esta focalizagão temática corta o texto -

dividindo-o entre o 'antes' da discussão epistémica e o "agora' associado a "esta

questão"
-

cuja apresentagão se anuncia como o 'depois' (do texto). Essa apresentagão

é primeiro formulada em termos de expansão, a reintegrar "esta questão" num contexto

histôrico/explicativo (de que dá conta a estrutura sintáctíca do SN que domina aquele

grupo nominal, "o quadro histônco que envolve e explica esta questão"); abolida esta

hipôtese, em fungão dos factores contextuais ("Não é possivel, em poucas paginas,

apresentar rapidamente"), resta uma possibilidade de caracter restrito, explicitamente

marcado pelo advérbio e pelo quantificador e reiterado pelo sentido da unidade lexical

("Apenas se podem apresentar algumas sugestôes ..."). Pode dizer-se que esta

primeira parte do desenvolvimento manifesta uma notável concisão introdutôria (que se

poderá tomar como efeito positivo da máxima de negligência apontada por

Berrendonner) a que se ]unta. ainda. o facto de vir preencher aqueles requisitos da

partitio que, numa primeira fase, não tinham sido cumpridos: em seis linhas, fixa-se

(negligente ou concisamente?) a problemática a ser tratada ("o quadro histônco que

envolve e explíca esta questão"); definem-se. de acordo com critérios contextuais. os

limites da exposigão que será feita ("Apenas se podem apresentar algumas sugestôes")

e anuncia-se o conteúdo dessa mesma exposigão, explicitando em que consistirão as

referidas "sugestôes" ("Baseiam-se nums série de distingôes ...").

Anunciado pela respectiva (sub)introdugão, como acaba de se ver, o desenvolvimento

propriamente dito inicia-se com "uma série de distingôes"
-

cuja apresentagão, nos

parágrafos seguintes, é de cada vez assinalada por marcadores de integragão linear320,

de acordo com um critério de seriagão numérico ("A primeira ... I "A segunda distingão

320 Cf. ponto 111.2.2.1.
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..." / "A terceira e última série de distingôes ..."). Estes marcadores escandem uma

primeira parte do desenvolvimento -

prefigurada, em primeiro lugar, pela indicagão

explícita de fecho de série ("A terceira e última série de distmgôes ...") e depois (no

início do 1 19§) claramente delimitada pelo valor perfectivo do particípio, em convergência

com o grupo nominal demonstrativo e, em particular, com o quantificador totalizante, se

assim se pode dizer ("Feitas todas estas distingôes"). A segunda pane do

desenvolvimento abre assim com uma expressão (particípio + grupo nominal) que,

sintetizando globalmente o bloco precedente, marca o seu fecho - funcionando portanto

em termos de sequencialidade metatextual. Mas a expressão em causa funciona

também ao nível intratextual, marcando uma (des)continuidade temática: instaurada pelo

participio, cujo valor perfectivo implicará, de acordo com uma concepgão não-linear e

não determinista do tempo321, a continuidade virtual do 'por vir'322, e associada ao

carácter declarativo que, textualmente, se confunde com a factualidade onginalmente

associada â nogâo que exprime o verbo fazer323:

i

"POR VIR' thmatico

Feitas [Dditas] todas estas disttncdes. [que direi / diremos?]

Ao ser instanciado o 'por vir' temático, confirma-se a específica interpretagão que recai

sobre a ocorrência de fazer -

em articulagão com as de falar e estudar, textualmente

ligadas em termos (para)sinonirnicos, e em convergência ainda com a ocorrencia de

321 A terminar Temps á devenir. Â propos de l'histoire du temps, diz llya Pngogme "Dans cette

perspective. il y a beaucoup de futurs, le futur n'est pas donné, le futur est une des possibilités
impliquées par le présent." Cf. PRIGOGINE 1994:44.

'■ Pode dizer-se que a oposigão entre o valor períectivo (que implica naturalmente o

imperíectivo) e o valor do 'por vir' foi magistralmente apontada por Pessoa, no quase-aforismo do

poema "Padrão", em Mensagem: "Que, da obra ousada, é minha a parte feita: / O por-fazer é sô
com Deus".

323
Poder-se-á tomar o texto como um contexto particular de performatividade em que dizer, é

fazer- da mesma forma que se considerará como feito o que é dito.
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também, cujo valor anafôrico reinterpreta o particípio. remetendo simultaneamente para

o objecto que configura a sequência:

v~i*~« ,~a . a- .

~ nci° podemosfalar de [/estudar] cultura nacwnal
rettas todas esta.s dtsttn^oes.

J J

[/estuc adas]
sem estudar [/ falar de ] também

3.
os fenômenos que exprimem a sua untdadt

A última parte do desenvolvimento. que se inicia com o décimo segundo paragrafo,

corresponde a uma descontinuidade marcada por três processos diferentes - embora

todos incidam sobre o mesmo ímplicito):

• em primeiro lugar, a negagão metalinguistica324 - constituindo o enunciado

implícito sobre que incide ([a unidade da cultura nacional é um dado da

natureza]) a conclusão provável, associada ao bloco textual anterior (pode

admitir-se que essa conclusão implícita corresponda a uma proposigão

macroestrutural);

• a negagão é corroborada pela reorientagão argumentativa introduzida pela

ocorrência de porém e associada â expressão "a verdade é que"
-

que

pressupôe como não-verdade a proposigão implícita.

•

Ocupando esta terceira parte do desenvolvimento vários parágrafos, podemos saltar

para a conclusão (18Q§); ela é delimitada pela estratégia discursiva ("Como se vé")que

apresenta como visível, ou evidente, o resumo -

apesar de tudo formulado e, em

particular, marcado pela ocorrência da nominalizagão deverbal (que atesta a passagem

324
No sentido em que a definiu Ducrot, a negagão metalinguística (que se opôe â negagão

descritiva) é utilizada para marcar a oposigão a uma assergão anterior, que pode não ser

explicitada mas apenas posta em cena pelo locutor. Cf. DUCROT 1972:38
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do processo ao respectivo resultado). Veja-se o conjunto da análise no Quadro 36

(página seguinte).

A par da organizagão que aí se evidencia -

que se poderá considerar uma organizagão

clássica, de inspiragão retôrica - o texto em análise manifesta uma disposigão específica.

resultante de critérios que não seriam, â partida, previsíveis.

Um deles poderá ser formulado em termos da oposigão entre relagão de implicagão e

relagão de autonomia (tal como as entende Bronckart). Em vez de uma opgão.

generalizada a todo o texto, podem constatar-se as seguintes alternâncias:

• manifestando giobalmente o pnmeiro parágrafo um caracter autonomo,

verificam-se, no entanto, a terminá-lo. ocorrências de primeira pessoa do

plural ("entre nds", "esperamos") -

que não implicam o produtor individual do

texto mas sim, conforme já atrás ficou analisado, as circunstâncias colectivas

(nacionais) em que ambos se inserem (e em que se insere também o medium

em causa);

• a prímeira pessoa do plural volta a surgir mais â frente - num caso (14Q§)

como forma de autoreferenciaiidade, equivalente ao tradicionalmente

chamado plurai majestático, nos outros como 'nos'- inclusivo (nos = eu +

vocês / outros);

5°§ 'Temos vindo a descobrir...
"

14°§
'

.... mencionaremos"

16°§ "a culturadaquela a que (...) chamamos
"

17°§ "...aquilo aque podemos chamar..."
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Quadro 36

INTRODL'CAO

introducáo

(.captatio

BENEVOLENTIAE 1

l°§ (...) dat o interesse de estudos interdisctplinares (...).

(...) mas esperamos que o Atlas da Língua Portuguesa
na Histôrta e no Mundo constitua um estímulo

importante nesse sentido.

TRANSICÂO

(PARTÍTIO- ZOOM)

2°§ Limitando-me, todavia, ao ponto de vista do

historiador.

(...)

DF.Í ENVOLVIMENTO

INTRODUCÃO

(PARTITIO)

3°§ (...) Apenas se podem apresentar algumas sugestôes
<...). Baseiam-se numa série de distingôes que me

parecem tndispensávets para uma apreciacão correcta

desta maiéna.

I* PARTE

4°§ A primeira 1...1

5°- 8°§§ A segunda distingão (...)

9°-10°§§ A terceira e última série de distincôes afazer (...)

2a PARTE

1 1
°

§ Feitas todas estas distin^ôes.
não podemos falar de cultura nactonal sem estudar

também

os fenômenos que exprimem a sua unidade.

(...)

3°PARTE

I2°§ A verdadc, porém, é que a unidade da cultura

nacional não é um dado da natureza: (...)

I3°-17°§§ (...)

CO SCLUSÃO

l
18°§

Como se vê, a equacionacão dos problemas colocados

pela questão da cuítura nacional levou afazer muitas

perguntas. (...)

o segundo parágrafo inicia-se com a emergência explícita da primeira pessoa

("Limitando-md', "a meu vef')
- a implicar propriamente o produtor do texto,

cujo ponto de vista particular se trata de pôr em destaque (através do

movimento de zoomjá descrito);
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no terceiro parágrafo ocorrem marcas de primeira pessoa ("a meu vef\ "que

me parecem indispensáveis") -

que continuam a implicar o produtor do texío.

marcando a perspectiva pessoal, dentro do ponto de vista profissional (de

historiador);

com uma última marca explícita no quarto parágrafo ("Não posso deixar de

recordaf) -

que aparece por contaminagão, se assim se pode dizer, com as

ocorrências dos dois parágrafos anteriores, essas sim, textualmente

justificadas - a pnmeira pessoa (singular), ou o produtor do texto por ela

implicado, reduz-se progressivamente a uma presenga dispersa e esporádica

que manifestam (já também antenormente) modalizagôes epistémicas e

axiolôgicas325 (ou apreciativas), como a seguir se mostra 326
(de forma não

exaustiva):

1 °§ ...<_■ extremamente interessante,

2°§ "o mais interessante objecto. . ", "é, evidentemente. da maior importânaa. . .

"

"...indispensáveis para uma apreciacão correcta desta matéria.
"

4°§ "trata-se dajá consagrada. mas imprescindível disttncão... ".
*'

sob a sua fornia

esquelética e já vulgarizada: ". "a complexidade e a riqueza de dado.s...". "...é

absolutamente fundamental. .." "como é enganadora. .."

5°§ ",4 segunda disttngão. menos clara. ",

60§ "uma interessante e significativa lista de fenomenos...
"

9°§ "Podem-se detectar, é ctaro, ..."

11°§ "...é. sem dúvida,..."

1 2°§ ".. .mostram-no com toda a evidência:
"

1 3°§ ". ..tem papel fundamental. como é obvio. ..."

14°§ "...estudar. obviamente".
"

16°§ "...é certo que,..."

- A nogão de modalidade axiologica aqui em causa integra-se na perspectiva de Pottier -

que a
entende como juizo (do eu) sobre o que é formulado (cf. POTTIER 1987 e 1992). Distingue-se
portanto da abordagem axiolôgica (a sobrepôr-se âs modalidades lexicalizadas, proposicionais e

ilocutorias) apontada em PARRET 1976.
326 Este levantamento não esgota os casos de modalizagão que o texto apresenta

- sendo

posteriormente evidenciado todo um conjunto que, implicando a subjectividade do produîor do

texto, envolve de forma significativa outros parâmetros.
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A relagão de autonomia característica do discurso teorico não é uma constante,

neste caso - facto que não parece justificado pela existência de uma componente

didáctica, polémica ou autobiográfica, como se sugeria em Le fonctionnement des

discours. Por sua vez, no texto de 1997, Bronckart considera que a relagão de

autonomia corresponde a uma tendência, mais do que a uma característica

absoluta. Mas tambem não parece ser aqui o caso: pelo contrano, a implicagão

do autor faz-se sentir como um cnterio estruturador do texto:

• unificando o segundo e terceiro parágrafos em fungão da ocorrência

de formas de pnmeira pessoa (singular)
- solicitada pela explicitagão

do ponto de vista particular (ponto de vista do histonador + ponto de

vista pessoal),

• mantendo ao longo de todo o texto, ainda que de forma dispersa, a

mterferência desse mesmo ponto de vista -

em que a subiectividade

equivale a autoridade (na matéria).

Uma segunda particularidade deste texto, tem a ver com a regularidade de dois tipos de

operagôes:

• operagôes de descngão, através das quais se enumeram as acgôes de

investigagão histôrica327 - destacadas a negro, na coluna da direita do

Quadro 37;

• e operagôes de modalizagão. incidindo sobre as anteriores (e destacadas na

coluna da esquerda, no mesmo Quadro), através das quais se sobrepôe ao

discurso teôrico (enquanto formulagão teôrico-conceptual das questôes) o

discurso interactivo.
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Quadro 37

MODALIZACÔES ENUMERACÃO DE ACCÔES DE INVESTIGACAO

2°§ "Seria muito importante reconstituir o processo. . .
. identiftcar os seus

pnncipais agentes, descobrtr as condicôe.s...
"

3°§ "...algumas sugestôes que deveriam. (...), onentar futuras pesqui.sas
"

4°§ "Não posso deixar de recordar que não bastu

utilizar esta reparticão..."
"é preciso ter sernpre em conta... ",

"Entre estes, não se pode esquecer...

"

.... não pode deixar de se recordar. ..''

5°§
"

.... não se pode esquecer que...
"

6"§ ".... seria fundamental examinar com cuidado ..."

"...ma.s seria necessário proceder a estudos semelhantes para. .."

7°§ "Outra questão fundamental sena..

S°§ "... seria também muito importante tentar relacionar . . .

9°§
"

..é também necessário fazer a refertda distinqão. . .

"

"...é também preciso estudar os fenámenos parciais.
"

io°§ ...deve também ter-se em conta..

il"§ "..., não podemos falarde cultura nacionaí setn estudar tambem...

12°§ "...é preciso averiguar ..."

U°§
"

...será necessário...

remontar a épocas...e entrar em linha de conta

com ...e relacioná-los |os fenômenos que...| com...

15°§ "...seria necessário estudar. >...), como se articulam...

3.5. Expor: mostrar o pensamento a pensar-se (EL)

Ao contrário do que se passa nos textos até agora analisados, o de Eduardo Lourengo

manifesta uma total ausência de operadores de metasequencializagão
-

o que não quer

dizer que o texto se desenrole sem quaisquer marcas da sua organizagão, como á frente

Pode refenr-se, a este propôsito. a modalidade do factual, orientada para o agir (da ordem do
fazer ou do dizer) que Pottier toma em linha de conta (a par das modalidades existencial

epistémica e axiolôgica). Cf. POTTIER 1987 e 1992.
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se verá. Por outro lado, o texto pôe em foco a sua condigão discursiva -

ou

esquematizante, se preferirmos. Em primeiro lugar. saliente-se a forma como o discurso

abre em articulagão
-

polémica -

com o préconstruído sobre o qual, inevitavelmente,

qualquer discurso se articula. É o discurso anterior que se faz ouvir sob forma de lugar

comum - aquilo que se diz de uma língua e que aqui se repete, mesmo que seja para

afirmar que não se pode dizê-lo:

Não se pode dizer úe língua aiguma que ela é uma invengão do povo que

a fala.

De acordo com uma análise mais apertada
-

aqui dingida na perspectiva de enunciagão

polifánica que se deve a Ducrot - terá de se acrescentar a expressão modalizada desse

mesmo lugar comum, como ponto de vista atribuido a um (segundo) enunciador e que o

locutor claramente rejeita, através da negagão metalinguística328. O discurso antenor que

é convocado deixa-se assim desdobrar em dois pontos de vista, atribuídos a difererentes

enunciadores (E- e E2) de que o locutor (=E3) se demarca:

Quadro 38

Ei, i uma línguaj é urna invenqão do povo que a fala
*

• E> J [Pode dizer-se de uma língua] que ela é uma inven$ão do povo que a fala

E3 " fNEGA^ÃO) [Não se pode dizer de língua alguma que ela é uma ínvencão do

povo que a fala]
Loc = E3 ,\'ão se pode dizer de língua alguma que ela é uma invenqão do povo que afala

Para além da assergão negativa e da modalizagão epistémica (valor confirmado pela

posterior ocorrência do predicado (ser) mais exacto) é particularmente significativo que 0

328
Recorde-se que, na perspectiva da enunciagão polifômca, convem distinguir do sujeito falante

(ser empírico, produtor efectivo do enunciado) 0 locutor, ser de discurso, que assume a

responsabilidade do enunciado, e o(s) enunciador(es)
-

voz(es) ou ponto(s) de vista que se

exprime(m) no enunciado sem que a responsabilidade dos mesmos lhe(s) possa ser atribuída. Cf.
DUCROT 1984 (em particular 0 capítulo VIII). Recorde-se também, por outro lado, a distingão
entre negagão descritiva e negagão metalingufstica, proposta pelo mesmo autor (cf. DUCROT

1972:38): enquanto a primeira é usada para descrever (coisas), a segunda é usada como um

enunciado sobre outro enunciado - servindo para marcar a oposigão a uma afirmagão antenor,

(efectivamente formulada ou não).
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primeiro enunciado definitôrio ocorra na dependência explícita do verbo declarativo -

facto que determina a sua reconstituigão, implicitada no cotexto práximo:

[dizer] O contrârio seria mais exacto.

Se o valor contrafactual associado ao uso do condicional remete, uma vez mais, para o

discurso anterior -

opondo o que se diz, apesar de não se poder, ou de não ser exactc

dizê-lo, ao que não se diz. embora fosse mais exacto que se dissesse. Paradoxalmente.

no entanto, e tal como o que não se pode dizer ficou dito, também neste caso o que

seria hipoteticamente mais exacto dizer fica afinal dito -

e enunciado, aliás, sob duas

formas:

• metadiscursivamente formulado. antes mesmo da sua formulagão efectiva.

como "O contrário" do que "Não se pode dizef':

• enquanto formulagão explícita, a reconstituir como reformulagão do segmento

metadiscursivo -

apesar da auséncia de qualquer indicagão nesse sentido,

como poderia ser um sinal de dois pontos ou um marcador de reformulagão:

[dizer] O contrário seria mais exacto [:] É ela que nos inventa

ou

[dizer] O contrário seria mais exacto [isto é] É ela que nos mventa

A ocorrência explícita e implícita. do verbo declarativo situa o que é dito no âmbito do

dizer - sublinhando a aparente redundância, em detrimento de eventuais pretensôes de

verdade, a relatividade inerente â condigão discursiva. É nessa relatividade que convem

tomar todo o trabalho de definigão nocional a que corresponde, neste caso, a construgão

do objecto discursivo - relatividade distmta de qualquer suposta objectividade ontolôgica,

que envolve também o oscilar entre pré-construído e construgão que sempre atravessa

um discurso dito individual:

Les objets de la logique naturelle ne sont jamais indéterminés au moment

oû l'on les dénomme; de plus, ils se déterminent dans le "transit" discursif.

Tantôt, en effet, ce dont on parle en le dénommant renvoie â des couches

296



de formation sous-jacentes au discours. â des mfrastructures

"préconstruites", tantôt il est l'objet d'une construction dans le discours.

BOREL 1991:45

No texto Eduardo Lourengo ganha um destaque particular este aspecto prôpno de

qualquer esquematizagão expositiva: não se trata simplesmente de expor conhecimentos

pré-estabelecidos, fazendo ecoar os discursos prévios em que eles tomaram forma -

quer o já dito na massa de discursos prévios que formam o préconstruído pertinente, a

proposito da questão em causa, quer o já dito no decorrer do prôpno discurso. Se essa é

certamente, uma característica prôpria de qualquer discurso. enquanto actividade

esquematizante, os textos antenormente analisados assumem-na de forma diferente.

como se viu: trata-se nuns casos de enumerar ou resumir conhecimentos prévios (como

nos textos de RM e ACC), de perspectivar o conhecimento adquindo em fungão da

investigagão a desenvolver (como no texto de JM), de usar um conhecimento

especializado para descrever/explicar os dados de uma situagão (como no texto de JLA).

No caso de EL, o discurso produz pensamento, no sentido mais forte de reflectir sobre

uma questão, dizendo sobre ela algo que não estava dito; o saber anterior não é aqui

convocado para ser "transmitido" mas sim para se transformar noutro discurso,

noutro saber Mostra-o exemplarmente
-

na sequência do primeiro enunciado

definitorio, atrás analisado -

o que pela primeira vez incide directamente sobre a língua

portuguesa:

Quadro 39

PRÉCONSTRUÍDO

î

A língua portuguesa é menos ■

a língua que os portuguesesfalam ■

que a lingua que fala os portugueses.

A novidade do dizer, no segundo termo do enunciado -

que a ponderagão positiva torna

saliente -

passa pela liberdade sintáctico-semântica em que ocorre o verbo falar-
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marcando o recurso ao itálico o uso deliberado dessa mesma liberdade329 Em termos

mais gerais, a novidade vale como programa do texto: formulagão macroestrutural que.

como se disse no capítulo anterior, regula os objectivos a atingir, trata-se neste caso de

articuiar a cronologia textual com a progressiva elaboragão nocionai de língua,

desenvolvida numa dupla vertente:

• por um lado, a da elaboragão nocional do que é, ou pode dizer-se que seja.

uma língua
-

qualquer língua, de que a língua portuguesa é um caso sem

especificidade;

•
por outro, a da elaboragão nocional da especificidade da língua portuguesa,

enquanto "voz" que "falá' os portugueses
-

e, com eles, "todos quantos os

acasos da Histôria aproximod' . como se diz no final do texto.

Antes mesmo de olharmos mais de perto cada um dos andamentos, pode dizer-se que o

trabalho de elaboragão nocional recorre, de forma quase sistemática, a um movimento

idêntico âquele que ficou atás descrito: movimento que vai da convocagão e ponderagão

do discurso anterior â sua superagão. através de enunciados definitônos que

apresentam uma de duas estruturas sintáctico-semânticas recorrentes e que, em termos

gerais, se podem dizer de ponderagão predicativa:

• a que vai da assergão negativa å assergão positiva (não ser a mas b);

• a que. no quadro de uma assergão positiva, pondera os dois predicados

atribuídos (ser menos a que b, ser mais a que b, ser/não ser apenas a, ser

também / sobretudo b, ser ao mesmo tempo a e b).

Como é evidente, essa ponderagão predicativa é acompanhada pela progressiva

elaboragão do objecto discursivo - acessível nas posigôes de tematizagão que se

O itálico do texto original foi substituído por caracteres normais, uma vez que aquele estilo foi
escolhido para as citagôes do corpus.
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articulam entre si por mecanismos anafôncos, mas também por descontinuidades a

serem vistas como constituigão de uma classe mereolôgica e descritas através das

operagôes de objecto estabelecidas no quadro da lôgíca natural.

19 momento (19 - 5- §§)
-

Línguas vivas

A elaboragão nocional do que é -

ou pode dizer-se que seja
- uma língua inicia-se antes

mesmo da pnmeira formulagåo do objecto discursivo que ocorre na superí ície textual: é a

esse pré-construído nocional que o pronome anafôrico (ela) vai buscar o antecedente:

Quadro 40

/LĨNGUA/*

i •*■

. ..[línguas], [aiguma línguaj. [nenhuma líncuaj. [uma línguaj. ...

ANAFORIZACÂO

Não se pode dir.er de língua alguma que ela é uma invencão do povo que a fala.

No processo anafôrico aqui observado o antecedente não é o factor determinante para

estabelecer o valor referencial do termo anafônco: é este que cria o seu prôprio

antecedente, dando ao mesmo tempo a ver um objecto que não fora explicitamente

introduzido. É esse tipo de funcionamento que sublinha, de forma muito clara, Maria-

Elisabeth Conte:

Le pronom anaphonque n'est pas toujours un pur et simple signal de

continuité. Au contraire, le pronom anaphonque peut operer une focalisation

sur un objet (dont est apparu seulement le nom dans le cotexte), objet qui
ne se trouve introduit comme référent du discours que grâce au

pronom anaphorique.
CONTE 1991:27 (sublinhado meu)

Explicitado este fenomeno -

que alarga consideravelmente o rendimento textual dos

processos anafôricos
-

pode talvez fazer-se uma leitura mais rápida da constituigão da

classe-objecto (classe mereolôgica, como já se disse), neste primeiro momento:
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Quadro 41

,. ela

1°§ h,ngua [uma
r

«*« Ab**»
alguma . - -» [a hnguaj portuguesa

" 8 "

rmnn n __*• Cd'leSteS
estatuto

^omoo osdiscursos

LStTU [estatutoj os'falares" [a l.'ngua hagiográficos
^eusamentos

J dasoutras europeus
******

nacionalj dalíngua
ouapologtas da

[^°S;J falascnstãs nacwnal
dtgntdadedas

""suu hnguas nacwnais

Assim reduzido o objecto discursivo ås expressôes nominais que Ihe dão forma,

nomeando-o, fica em evidência o lugar reduzido que cabe, especificamente â língua

portuguesa: ele limita-se ao primeiro parágrafo. que termina com uma brevíssima histona

da língua, até â Idade Média.

(...) os rumores originais da longinqua fonte sânscrita, os mais prôximos da
Grécia e os familiares de Roma.", "algumas vozes bárdaras (...), uns pos
de arábica língua, (...)

Se este é um dos raros momentos no texto em que somos confrontados com a

enumeragão de dados obviamente conhecidos, o facto é ainda assim atenuado pelo tom

altamente sintético das formulagôes usadas e, sobretudo, pela atitude que. ao contráno

da tendência convencional, desformaliza o saber -

projectando-o para fora das

categorias conceptuais e da metalinguagem proprias de uma área disciplinar:

Se a escutássemos bem ouviriamos nela os rumores (...). Juntemos-lhe
uns pos de arábica língua (...)

Com o segundo parágrafo entramos na Idade Média, e a histôria das línguas -

a nossa e

a das "outras falas cristãs" -

passa a ser a histôria do seu estatuto, ou a historia do

percurso até ao estatuto de línguas nacionais. Neste segundo momento descritivo, o

recurso âs aspas evidencia o distanciamento relativamente ao que, no discurso, se

incrusta como expressão alheia:
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(...) o estatuto da [nossa] li'ngua era. (...), um 'laíar" sem transcendência

particular. Com o Renascimento, (...), os "falares" europeus, tomam-se

"li'ngua" e a língua signo privilegiado de identidade.

Mas o distanciamento mais significativo é o que, a concluir o parágrafo, se centra na

reinterpretagão dos saberes. Primeiro, atraves da paráfrase (ou pastiche?) proveroial,

que preserva (com um ligeiro travo ironico) a capacidade de generalizagão prôpria dessa

modalidade enunciativa:

Diz-me que lingua falas, dir-te-ei o estatuto que tens.

E depois através de um triplo movimento: o anafônco que, como é característico dos

grupos anafôncos introduzidos por demonstrativo, retoma o antecedente e o reclassifica

- "(d)estes endeusamentos ou apologias da dignidade das linguas nacionais" -, fechando

a sequência; o da assergão em que ocorre o grupo nominal anafôrico e o do enunciado

que a justifica:

(assercão) Nennum destes enaeusamentos ou apologias da dignidade das

linguas nacionais e inocente. (justificacâO) Fazem parte do processo

histônco em que culmina o sentimento nacional.

Os três parágrafos que se seguem reproduzem a acumulagão de saberes que o tempo e

a histôria proporcionaram
- ou que proporcionou o culminar do processo histôrico

referido ao fechar o anadamento antenor. Essa acumulagão de saberes é integrada pelo

discurso através do recurso sistemático âs estruturas que considerei de ponderagão

predicativa, por um lado e, por outro, da recorrência do presente do indicativo -

susceptível, no entanto, de interpretagôes diversificadas. Com efeito, o terceiro e quarto

parágrafos fazem essa integragão a partir de referências temporais opostas: situados

ambos, necessariamente, no presente deíctico que contern o saber actual, verifica-se no

primeiro caso um presente histônco, virado, se assim se pode dizer, para a referência

temporal diegética marcada pela expressão nominal "(d)o processo histôrico em que

culmina o sentimento nacionaf'; no segundo, a antecipagão temporal explicitamente
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marcada ("Ainda vem longe o tempo") sustenta-se habilmente na ambiguidade entre o

presente histôrico (interpretável como [Ainda vinha então longe]) e o presente deictico (a

corresponder efectivamente ao presente da produgão discursiva) -

ambiguidade essa

reiterada ainda pelas possibilidades interpretativas do conjuntivo. Na citagão que se

segue, identificaram-se a negro as marcas de estruturas de ponderagão predicativa, e

sublinharam-se as referências temporais (explícitas ou reconstituídas):

39§ [Sabe-se hoje que] Descobre-se [então / com o processo histôrico em

que culmina o sentimento nacionall que a língua não é um instrumento

neutro, um contingente meio de comunicagão entre os homens, mas a

expressão da sua diferenga. Mais do que um patrimômo, a lingua é uma

realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem "pátria".
4Q§ [Sabe-se hoje que] Ainda vem / fvinhal lonae o tempo em que para
cada uma das linguas dominantes da cultura europeia se torne ([tornará /

tornarial) também claro que uma língua não é um dom do céu. destinado a

vida eterna. mas um tesouro que deve ser defendido da usura do tempo e

das pretensôes das outras a ocupar os espagos sem defesa.

No quinto parágrafo -

em que o presente deíctico é superado pelo presente gnomico

associado ao enunciado definitôno - a ponderagãp predicativa surge, uma vez mais. em

ligagão com o grupo nomimal anafôrico que fecha a sequência, reaparecendo. de forma

abreviada, para destacar a ocorrência de poetas e depois ainda para redefinir a

respectiva nogão:

5g§ [Sabe-se hoje que] A lĩngua é uma manifestacão da vida e (...). (...}.
uma Ifngua viva deve estar em perpétua expansão, (...). Essa vitalidade

não releva apenas da mera ordem voluntarista ou do ritualismo

conservador (...). É, sobretudo, obra dos que a trabalham ou a sonham

(...): romancistas, dramaturgos, poetas, sobretudo, que não apenas os

que assim se chamam mas todos os que na quotidiana vida se inventam

sem cessar as expressôes de que precisam para não se perder do tempo
que passa, do mundo que se renova e transfigura.

29 momento (69 - 7°- §§)
-

"língua deixada pelo mundo"

Se o primeiro momento termina com um saber adquirido (sobre a vitalidade de uma

língua e aqueles, "poetas" sobretudo, de quem ela é obra) o segundo regressa ao

princípio: o princípio que é o do não-saber, ou de um saber que se assume como mera

suposigão ("Éde suporque"), e o princípio da histôria das línguas, quando os homens se
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teriam "inventado como seres falantes". Como se pode prever, no entanto. o fim e o

pnncípio tocam-se: å margem dos saberes actualmente disponíveis sobre a capacidade

de falar, ela é aqui descrita como "um acto magico", idêntico nas origens como na

"quotidiana vida". O sentido da expressão é estabelecido na rede de valores linguísticos

e textuais em que se integra
-

que talvez interesse tornar presente, antes de descrever:

(...) que os homens se tenham inventado como seres falanies por um

acto mágico, por um "fiat" ainda hoje misterioso que cada palavra

recomega como se o fogo de hoje se ligasse ao fogo original por uma

cadeia de chamas que se ateassem umas âs outras.

Em pnmeiro lugar, note-se a ocorréncia do moríema como, designado por Aldo Licitra

como operador analôgico com uma fungão lôgico-discursiva bem definida:

(...) celle d'ancrer l'objetl du discours pnncipal dans le préconstruit culturel

de l'objet2 (argument-clé) du discours secondaire.

(...), å partir d'une classe d'objets ancrés dans un premier préconstruit
culturel, l'opérateur analogique COMME permet l'utilisation des propnétés
d'une classe d'objets choisis dans un autre préconstruit culturel.

LICITRA1977:157

O que irrompe aqui como objecto segundo
- o fogo ou, de forma mais precisa. a nogão

de fogo
- faz-se convocar pelo discurso em nome desse aspecto particular do pré-

construído que Ihe está associado: ter sido (ele também. como os homens que se

inventam seres falantes) "inventado" por um "acto mágico". 0 discurso apropria-se da

nogão, desdobrando-a em espécies, que situa no tempo, e que designa
- "o fogo de

hoje" e "(a)o fogo originaf'
- e através disso tornam-se salientes outros aspectos do

objecto: [chama] -

[cadeia de chamas]
- "cadeia de chamas que se ateassem umas âs

outras'. Como pelo seguimento se verá
- e mostra já, aliás, o título - o segundo objecto,

que traz consigo uma mais-valia imagética, constitui-se como modalidade prégnante, a

estruturar o texto.

De imediato, a articulagão faz-se ao nível da propriedade estabelecida como comum

para a palavra e o fogo, e designada pelo grupo anafôrico (introduzido por
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demonstrativo) que fecha a sequência e é objecto de mais uma ponderagão predicativa.

neste caso equilibrada:

Essa magia original é ao mesmo tempo um desafio e um exorcismo

Desta propriedade, comum a qualquer língua, passa-se para o caso específico da língua

portuguesa, sendo de assinalar que este segundo momento do mesmo parágrafo fecha

de forma paralela: a expressão nominal anafônca mtroduzida por demonstrativo ("Essa

aventurá') reclassifica globalmente a particulandade da língua portuguesa, enunciada no

período imediatamente precedente ("Por gragas da Histôna, a li'ngua portuguesa ..'); a

ponderagão predicativa complexifica-se. fazendo intervir uma vertente axiologica.

quantitativa e qualitativa ("algo mais e mais importante') e, ao mesmo tempo.

suspende-se, criando a expectativa durante o espago-tempo de uma mudanga de

parágrafo.

Quadro 42

4,

<A Essa aventura podia ter sido. (...), apenas um exemplo mais

violência colonizadora cfásstca

da

Foi também isso. masfoi

\ algo tnais e ma s tmportaute

\
A celebrada alma portuguesa pelo mundo . .

reparûda. (...),
f<n. sobretudo. -4

i r

7"§

It'ngua deixada pelo Mundo

A continuagão do discurso justifica a predicagão
-

"(ser), sobretudo, língua deixada pelo

mundo" -

justificando também a propriedade da unidade lexical em ocorrência (ûeixar),

num esquema argumentativo que se desenvoive em três momentos; os dois últimos

obedecem de novo â estrutura de ponderagão predicativa e, no último. são ainda de

assinalar, a ocorrência das nominalizagôes deverbais que reformulam, segundo

diferentes pontos de vista, a ideia da "língua deixada pelo mundo".
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Quadro 43

ASSERCAO
(...)foi. sobretudo. língua
deixada pelo Mundo.

JUSTIFICACÔES

(...) os portugueses. rnesmo na sua hora tmpertal, erarn

demasiado fracos para "impor" em sentido proprio. a sua

língua.

Que ela seja hoje (...) foi mais benevolêncta dos deuses e

obra do tempo que resultado de concertada política cultural

0 derramamento, a expansão, a creoulizaqão da no.ssa

língua foi (...) obra intermitente de obretros de acaso e

ganãncia (da terra e do céu) ntais do que premeditada

"lusitanizaqão "(...)

0 efeito associado a este trabalho de justificagão é, no entanto, paradoxal: se os

argumentos justificam, insistentemente. o abandono da língua portuguesa que postula a

assergão, é o conteúdo dessa mesma assergão que se sobrepôe. como representagão

validada pelo facto de se justificar o acto que a diz. Se de alguma forma aparece como

paradoxal esta valonzagão
-

a que sobrepôe å suposta expansão da língua a imagem da

língua "deixada pelo Mundo", abandonada, entregue â sua prôpria deriva — ela fora no

entanto anunciada desde o primeiro momento, ao sobrepor-se ã "violência colonizadora

clássica", "algo mais, e mais importante"
-

precisamente a "língua deixada pelo Mundo"

(como mostrou o Quadro 43).

32 momento (89§§)
- "A pluralizada língua portuguesa"

Aproximamo-nos do fim com um sabor amargo de perda, de fim (de conclusão?); com o

sabor envelhecido de uma total ausência de ilusôes (perdida a ilusão de ter chegado a

haver um império, perdida a ilusão do império que não houve). Discretamente, no

entanto, insinua-se esse movimento recorrente de acrescentar a uma coisa o seu

contrário: ao que se dissolveu contrapôe-se o que ficou, â miragem imperial dissolvida

contrapôe-se o que, no seu interior, Ihe permaneceu alheio: a língua, "a lingua do velho

recanto galaico-portuguêsî' deixada pelo Mundo (em vez de imposta). Sobretudo, â

consciência de ser isso coisa pouca, como argumentativamente assinala o morfema sô,
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contrapôe-se a sua valorizagão, através da predicagão secundána, cujc caracter

analôgico é assinalado pelo operador como:

Da nossa presenga no mundo sá a língua do velho recanto galaico-
português ficou como o elo essencial entre nôs. como povo e como

cultura, e as novas nagôes que do Brasil a Mogambique se falam e

mutuamente se compreendem entre as demais.

Compreende-se agora a valonzagão paradoxalmente associada ao gesto de

"derramamento" da língua pelo mundo - sem o qual ela não poderia ficar, no Mundo.

como "ficou". Essa valorizagão é, aliás. retroactivamente reiterada através da rede de

valores lexico-textuais que determina uma das possibilidades de sentido associada â

ocorrência de deixar. Pode dizer-se que. da mteracgão entre deixar e ficar resulta a

sobreposigão de um sentido axiologicamente positivo (deixar= legar), que se sobrepôe a

uma eventual leitura de carga negativa (deixar = abandonar) - tambem textualmente

mitigada pela oposigão a impor, cuja ocorrência, metadiscursivamente assinalada por

aspas e, sobretudo, pela explicitagão de se tratar de um "sentido prôprio", se isenta de

quaisquer ambiguidades. É essa rede de relagôes que se pode ver representada no

Quadro 44:

Quadro 44

f
deixar = legar (deixar ftcar)

deixar = abandonar

î

(...)fot. sobretudo, língua dei\ada

pelo Mundo.

•ixaao

(...) demasiado fracos para «impor»
em sentido prôprio.

a sua língua

A miragem impertal dissolveu-se

hú muito -1

ficar

T

(...) sô a língua do velho recanto galaico-português ftcou
comof...) J,

ftcar

/N
dissolver

306



Do momento anterior para este processa-se uma mudanga de imagens: da imagem da

lingua como "li'ngua deixada pelo Mundd'- sobre a qual se projectam, como acaoámos

de ver, valores contrários -

passa-se â imagem da língua como "elo essencial entre nôs

(...) e as novas nagôes (...)'. Falta agora valonzar (talvez mesmo impor. pelo menos em

sentido menos "prôprid' que o da "violência colonizadora clássica") o que nessa última

imagem fica implicito: que a língua que é "eio essencial entre nôs (...) e as novas nagôes

(...]' é tanto nossa como delas. Nesse sentido funcionam as assergôes que se seguem -

que são, enquanto negagôes metalinguisticas. tomadas de posigão relativamente a

pontos de vista que polifonicamente se fazem ouvir, segundo os quais haveria um sujeito

(singular) da língua, com poder de propnedade sobre ela. Se a estranheza em relagão a

este último ponto de vista é já assinalada peio uso de aspas, ele é ainda explicitamente

contrariado pelo argumento da responsabilidade do locutor, introduzido por mas. O

esquema argumentativo
-

a ser depois comentado -

pode ver-se representado no

Quadro 45.

Quadro 45

EJ: [os portugueses sao propnetários
da língual

1 E2 = Loc: Stnguem é seu «proprietário».

EXPLICACACÃO '
pois ela não é objecto. mas cadu falante é seu guardião, podia

dizer-se a sua vestal

JCSTIFICACÃO
t

1 [pois) tão frúgil coisa

é. na perspecttva do

lempo. a misteriosa

chama de uma li'ngua.

Há então a assinalar, por um lado, o recurso a uma "razão de ser" (nos termos de Borel),

associada â prôpria língua e que, como tal, explica a assergão anterior:

[que ela não seja objecto é razão para que / explica que ninguém seja seu «proprietário»]
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A assergão passa assim a valer pela "verdade das coisas", independentemente de

quem a diz (porque quem a diz é mera testemunha da verdade das coisas); na prática.

trata-se de reforgar o ponto de vista assumido pelo locutor, na negagão metalinguística

Por outro lado, constata-se o recurso a uma razão que emerge claramente do discurso:

"tão frágil coisa é, na perspectiva do tempo, a mistenosa chama de uma língua" é a

formulagão-síntese do saber elaborado ao longo do texto - tão natural que quase

incomoda, por forga da tradigão ou da necessidade de chamarmos nomes âs coisas,

falar em metáfora. O que parece realmente importante é o protagonismo de que a nogão

se reveste: protagonismo eventualmente exolicado pela modalidade de representagão

imagética que Ihe esteja associada, e que consiste em tirar de dentro de si - do seu feixe

pré-construído -

os aspectos ("guardião", "vestal") que estabelecem a contínuagão
-

antecipadamente avangada como assergão a justificar:

[que tão frágil coisa seja, na perspectiva do tempo, a misteriosa chama de uma língua

é razão para dizer que / justifica que se diga que

cada falante é seu guardião. podia dizer-se a sua vestal]

Estão aqui em causa dois pontos fundamentais: a oposigão de atitudes para com a

língua -

ser, ou pretender-se, seu "proprietáno" / ser seu guardião; e o facto de cada

falante ser responsável pela mistenosa chama da sua língua ou, por outras palavras. de

o seu futuro depender de todos os que a falam. É o que reiteradamente exprime o final

do texto:

. . . (d)a nossa plural e una fala portuguesa, . . .

A pluralizada língua portuguesa
. . . esse amplo manto de uma língua comum. . . .

.... aquele espago ideal onde todcs quantos os acasos da Histôria

aproximou, se comunicam e se reconhecem na sua particularidade
partilhada.

Como se disse no início, não encontramos no texto operagôes de metasequencializagão

explícitamente assinaladas (por operadores); em contrapartida, podem destacar-se as
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expressôes que organizam a coerência do texto -

organizando macroestruturalmente o

seu conteúdo. Sendo, nessa medida, operadores de sequencializagão. funcionam

simultaneamente como indícios de metasequencializagão
- delimitando as partes em

que se constitui a histôna da língua e o texto que a diz. A ausência de operadores de

metasequencializagão é substituída pelo funcionamento indicial associado aos núcleos

metafôricos -

lugares-chave da figura do texto que é, cunosamente. uma figura em

movimento, como mostra o Quadro 46:

Quadro 46

C'KONOl.OGIA
TEXTUAl.

Título A citam
r

*

i

a ptural
~*

1° momento .... uma lín EJÍ/íJ V71'<3 . . .

2° momento

\

.... It'ngua detxa

/

ia pelo Mundo.
uma cadeia de

chamas

Á

3° momento

\

.4 pluralizada lír gua portuguesa

a misteriosa chama

de uma língua

3.6. Expor: narrar/avaliar, incitar (MVC)

Como bem sabemos, um texto apresentado a um congresso é quase sempre um texto

escrito - e mesmo cuidadosamente escrito -

que se lê em situagão. O binômio

escnta/leitura (cronologicamente orientado, neste caso, neste mesmo sentido) é aqui

apagado pela ocorrência do lexema falar - atarvés do qual o sujeito reconstitui a

situagão de interlocugão como não diferida. Representar a situagão como sendo ou não
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diferida depende de se pnvilegiar a tomada de palavra, oralmente. ou o acto previo de

produgão de escrita. A ocorrrência de falar corresponde assĩm â opgão mais fecunda.

Por um lado, preservando, através de "proximidades lexicais" a fazerem-se valer numa

rede de relagôes paradigmáticas, a representagão mais complexa e menos linear do

"facto":

tomar a palavra

-\1.AR

ler escrever

[em vo/. altai

Por outro, privilegiando uma das representagôes
-

a da interlocugão não difenda -

como

forma de acentuar a relagão discursva -

ou, por outras palavras. de representar a

proximidade dessa relagão. Essa mesma representagão é corroborada pela ocorrrência

do presente do indicativo do verbo principal ("Forgo-me")
-

que, a marcar o presente da

enunciagão, não pode deixar de ser aqui um presente de encenagão: o presente deste

Mfalar que é ler diante desta assembleia o que está escrito / o que me forcei a

erscrever1®. O conector porque introduz (retroactivamente) o argumento para a

conclusão já apresentada. Esquematicamente:

PORQUE

For^o-me a falar diante desta

assembleia

ía/c-lo

[falar diante desta assembleia)
c reconhecer-me como . . .

e mais: como ...
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A relagão entre conclusão e argumento envolve também diferentes representagôes que

o sujeito de si prôprio pôe em jogo. Forgo-me a falar marca a representagão da divisão -

(querer) falar/ não (querer) falar. Se o argumento apresentado constitui razão para falar.

"Forgo-me a falar" será equivalente a [Forgo-me a reconhecer-me como...], cabendo â

hipôtese excluída (não falar) assinalar a pertinência (até mesmo a persistência), de um

ponto de vista contrário, isto é [não me reconhecer como...]
-

ponto de vista esse

anteriormente experimentado pelo sujeito como, de resto. se faz também sentir na

formulagão "acaso finalmente".

A ocorrência do pronome de segunda pessoa na superíicie textual atestana, por si so, a

representagão da proximidade do interlocutor -

representagão antecipada / consagrada

pela escrita que precede o face a face. Mas a ocorrência da forma plural (a desusada

segunda pessoa do plural) vem acrescentar ã representagão da proximidade fisica a

representagão de uma proximidade cultural: no vôs se faz sentir a representagão

daqueles para quem se fala como sendo escritores. a representagão de quem fala.

igualmente reconhecida com escritora, pelos outros e por si propria também. "acaso

finalmente"; e a representagão da língua, herdada com seus usos literários ou apenas

diacronicamente ultrapassados. e como tal manejada.

Se algo parece remeter para um extenor da linguagem (efeito da proximidade

sintagmática ter^algo, susceptível de criar a ilusão de uma materialidade objectiva de

algo), não deixa de se impôr a sua condigão linguística, na medida em que a

organizagão sintáctica torna saliente a representagão de algo como [algo para dizer]:

[ter algo]

î

Tendo algo que considero tempo de vos dizer claro

i

[algo para dizer\
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A estes dois pôlos, entretanto. se poderão fazer corresponder diferentes planos de

representagão: [ter algo) remete para o plano de representagão mental enquanto [algo

para dizer) anuncia o plano de representagão linguístico-textual -

aquele, precisamente,

em que algo toma forma, se diz, em texto.

Como atrás se viu. o pnmeiro parágrafo disponibiliza um ponto de vista implícito,

experimentado pelo sujeito num tempo anterior ao presente da enunciagão: [não me

reconhecer como...). Este implícito assume estatuto de segmento textual: é com ele que

se articula o segundo parágrafo, é ele que determma o carácter narrativo desse mesmo

segundo parágrafo (assinale-se a recorrência do pretérito imperíeito do indicativo).

Refazendo o percurso desde [não me reconhecer como...) até "reconhecer-me como..
"

(isto é, até ao presente, "Até estas horas novas", até "hoje"9, a sequência narrativa

contribui para uma pnmeira caracterizagão desse "algo que considero tempo de vos

dizer claro", seguido de imediato de uma anafonzqagão que o relanga. Vejamos

esquematicamente:

1 °§ fnão me reconhecer corno. . . / i ...) algo que considero tempo de vos dizer claro

l i

2°§ A té estas horas novas (...i Hoje set e aceito que o problema e (...)

f
i

E deie venho dar-vos partc. i ...)

i

Novamente narrativo, o terceiro parágrafo reconstitui as circunstâncias através das quais

se problematizou a relagão entre o "eu" e a linguagem
-

ao mesmo tempo que s

eproblematizava a relagão com os outros e com a realidade. Tempo de aprendizagem -

contada, analisada e avaliada a partir do presente(do saber do presente). Destaquemos

três momentos desse ponto de vista sobre o passado:

• "Como era subversivo.enquanto trajecto, treino, ler então assim a

mofenta Condessa de Ségurl"
• "(...) eu soube então, definitiva embora mformemente, que a realídade

dada se pode modificar, (...).
"
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• "Mais tarde havia de saher que o que caractenza a burguesia e o seu

profundo apego ao conhecido.
"

Pode verificar-se, em primeiro lugar. a dissociagão entre o tempo de que se fala e o

tempo em que se fala (o tempo da enunciagão): para além dos tempos verbais, a

ocorrência de "então" (por oposigão ao [agora] da enunciagão), e de "Mais tarde" (que

estabelece a referência a partir de "então"). A dissociagão temporal vai ser de par.

entretanto. com a dissociagão de dois niveis, temporal e cognitivamente diferenciados.

que a organizagão linguistica sequencializa. No pnmeiro caso, trata-se da dissociagão

entre o que então se fazia e a forma como agora se avalia esse fazer:

FAZER-DE-ENTÂQ j !erg(...i Conctessa de Ségur
AVALIACÃO-DE-AGORA \ (a Condessa de Ségur) mofenta

ser subverstvo

I ser subverstvo) enquanto trajecto. ireino

i lerientão a.s.sim

No segundo caso, estamos perante a dissociagáo entre o "saber-de-entao" e o que

agora se sabe sobre o saber-de-então:

SABER-DE-ENTÃO j "(que) a realidade dada se pode
i modiftcar"

Sabersobreo

'saber-de-então"

"ísoube) deftnttiva ernbora

tnformemente"

No terceiro caso encontramos. â luz do "saber-de-agora", um saber posterior ao "saber-

de então"

SABER-DE-ENTAO SABER-DE-AGORA

"Mais tarde havia de saber que(...,

No seu conjunto, o terceiro parágrafo constitui argumento para uma conclusão: a que

introduz, no princípio do quarto parágrafo, a ocorrência de "por isso" e "por essa

313



dissonância". Se as duas expressôes funcionam redundantemente, do ponto de vista

argumentativo (ambas introduzíndo a mesma conclusão), a sua ocorrência justifica-se

por cada uma assumir um movimento fundamental em termos de organizagão textual:

em "por isso" o demonstrativo anafonza o já-dito (a narrativa do terceiro parágrato),

assegurando assim a articulagão com um momento anterior do texto; em "por essa

dissonância" o já-dito reaparece reformulado, condensado numa expressão nominal que

relanga o movimento do texto. Cunosa. em todo o caso, é a repetigão de "por isso" -

neste caso, "isso" anaforiza o conteúdo disponibilizado no terceiro paragrafo ou a

expressão de condensagão
- talvez alongada demais para a fungão textual que era

suposta caber-lhe? O enunciado apresentado como conclusão (isto é, marcado como

conclusão pela ocorrência da conexão argumentativa) não é. no entanto, mais do que

um passo: reconstitua-se a repetigão, ainda uma vez, do conector argumentativo.

3^§ |
î

POR ISSO

i

POR ESSA DISSONANCIA com «-
--

pouca monta em que tenho hoje a.s

as origens que mefoi o P( )R ISSO querelas de escola. estilo, moda.
ler/escrever. um ler/escrever

qualquer, tndiscrtminado

[POR ISSO] Não sou uma criatura literária. ...

O nexo conclusivo que inicia o quarto parágrafo imprime um carácter argumentatativo a

toda a sequência mas as relagôes argumento - conclusão estabelecem-se a diferentes

níveis, em simultâneo. Assim, se a histôria pessoal revista e contada (no pnmeiro

parágrafo) constitui argumento para o enunciado conclusivo atrás destacado, este

reconstitui-se como argumento para o enunciado (com o respectivo implícito) que abre o

texto:

Forco-me a falar | PORQUE] Não sou uma criatura literária
(a reconhecer-me como uma de entre vôs)
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Por outro lado, a sequência articula-se a dois níveis distintos. Em relagão ao terceiro

parágrafo, assume o estatuto de epílogo narrativo -

no reconhecimento da mais básica

relagão com a linguagem e na valonzagão de um "sobreviver mutante" No conjunto dos

quatro parágrafos,esse mesmo epilogo narrativo contitui aquele algo que desde o início

havia para dizer: a conclusão é a realizagão do que foi anunciado.

1 °§ (...) algo que considero tempo de vos di/.er claro.

■.-

2°§ Hoje sei e aceito que o problema é i . . . i

T

E dele venho dar-vos parte. (...)

*

y§Foi....

Seqiencia N ARRATIVA que serve como

ARGUMENTO

4°§ For ísso . .

CONCLUSÃO

O parágrafo seguinte (o quinto) aparece claramente como uma unidade de transigão.

marcada por marcadores de sequencializagão e metasequencializagão
-

como se pode

ver no Quadro 47.

Quadro 47

Creio que estou aqui Operador de sequencializacão - introduzindo a mterpretacão a

posteriori do proprio discurso -

quc sc verifica assim não scr plamficado
- evidencia a relatividade dessa mesma interpretacão-0

afalar-vos fde} Operador de sequencializacão - reitera a duplicidade do acto de

"talar". como tomada de palavra e como discurso sobre

(d)o diálogo do poeta com

seus polifônicos coros na

cidade

Podendo considerar-se como um segmento de reformulacão

metadiscursiva. importa aqui vê-lo como operador de

metasequencializacão - formulando o programa do texto de forma

sintética e que se pode dizer programaticamente poética (entendida esta

como o assumir da referência como construcão simbôlica. sustentada

numa rede pontual de valores motivados (intermotivados) que se

estabeiece ao nível do matenal lexicai)

(uns entenderão isto), Operador de sequencializacão - evidenciando a condicão discursiva do

poético, o parêntese atesta o seu uso deliberado. sob risco mesmo de não

se fazer entender (de acordo com o implícito [outros não entenderão

istoj)

330
Poderá aplicar-se ao operador modalizante creio que a descrigão proposta por Vet para o

correspondente francês: "(...) sa pricipale fonction [de je crois que) est d'indiquer les réserves du

locuteur vis-â-vis de la valeur de vérité de la proposition subordonnée qui le suit. "VET 1994:63
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(da responsabilidade do

escritor na refîexão e criagão
ao nível da superestrutura

culturai de uma dada, ,

sociedade

Operador de sequeneiaîiza^ão - reformuía o programa do texto. que é

agora apresentado sob forma de discurso político - como marca. em

particular, a ocorrência do termo marxista superstrutura. que determma
o microststema em que o restante material lexical se ínsere

esta. Operador de sequencializacão - o deíctico articuĩa a formuíacão
programatica com o contexto do acto de produ^ão. defimndo o que

Bronckart designa como relaqão de implica<jão
(outros entenderão isto,

e não serão acaso os

mesmos).

Operador de sequencíalizacão -

a mesma fun^ão do parêntese anierior.

agora a propôsito do discurso político (marxista), salientando-se a não
coincidência dos mterlocutores para cada uma das codificacôes - sendo

que os ínterlocutores se constituem como tal pela capacidade de se
situarem naprática discursiva em causar

Comecei Operador de metasequencializa^ão - remetendo para a sequência
textual anterior (relativamente ao § em que se situa o prôpno operador)

assinala exphcitamente a sequência micial. ou mtrodutona. e

implicitamente a sequência de desenvolvimento.
pelo umbigo da

minha relaqão com a língua,

fala, escrita. (...)

Operador de metasequencializacão - reformuĩa em termos smtéticos e

simbôlicos o conteúdo da sequência a que se refere o operador Comecet.

A ocorrência de ttmbtgo parece particularmente sigmficativa.
funcionando como indício de sequenualizacão: pelo seu valor simbôlico |

mais generalizado (de relacão fundamental, umbilical), estabelece
continuidade com a antenor formulacão poética; ao mesmo tempo. pelo
valor depreciativo quc, num contexto marxista (ortodoxo), caractenza os

aspectos mais individualizados, que se colou fortemente â expressão
olhar para o urnbigo. a ocorrência do lexema marca aqui algum
distanciamento relativamente ao discurso marxista - assumindo-se

precisamente a relacjio umbilical-pessoal.

(...) a lingua, estafala nossa

em que (...)

Indício de sequencializa^ão - anunciando a deslocacão do discurso. da

relacão individual com a língua para a relacão colectiva -"nossa"

i

Como indicia o último marcador de sequencializagão ("a língua, esta fala nossa ...") o

discurso desloca-se agora para a língua, enquanto patrimánio de um povo: patrimônio

silenciado ("patnmonio de um povo que ha seculos que se não diz face ao podef'),

patrimônio apesar de tudo salvaguardado ("mantendo-a porém viva, acasaiando-a com

outros falares")33\ patrimônio recuperado ("até que há meses a esta parte grita e trila").

Este sexto parágrafo é como que uma brevíssima histôria da língua (não a histôria da

sua constituigão, mas a da sua "sobrevivência mutante") - indissociável da histôria do

povo, ou melhor, da interpretagão da histôria, de que se ocupa o parágrafo seguinte, a

terminar com a reflexão sobre o lugar ou a fungão do grupo em que, finalmente, se

316



reconhece quem fala ("nôs, os seus bragos armados de palavrast'). A "missão" dos

escritores -

a quem o eu se dirige agora com formulas de tratamento privilegiadas em

tempo de militância - é sem dúvida um dos aspectos de que se vinha "dar parte", pode

dizer-se que a tese que se pretendia defender: a da palavra poética como fungão

social, como modo de mobilizar um povo ("esta coisa públicá'), com a histôna particular

que é a sua, para o "mudar a vida" que se impôe:

E isso, camaradas e compatnotas, e fazer com eles não sá as análises

correctas das situagôes concretas, mas as palavras exaltadas para o

mudar a vida em Portugal já, as sinteses poéticas de um proximo
futuro penoso, mas belo, mas singular, mas resistente, verosímil por
um passado tenazmente disponível para a grandeza de ânimo.

Esta formulagão repôe, no plano da histôria colectiva, a consciência do poder da

lingugem como "energia manejada para poder sobreviver mutante" -

em que culmina, no

final do quarto parágrafo, a narrativa avaliada da histûria pessoal. E chega-se assim, no

oitavo parágrafo, å histôria presente
-

a corresponder, simultaneamente, ao presente da

alocugão: "Isso é o onde estamos deveraé'. O onde deveras se ouve, verdadeiramente,

o que havia para dizer. isto é. o papel dos escritores e da palavra poética em tempo de

revolugão.

331 Assinale-se a convergência com a imagem de língua viva
- derramada pelo Mundo -

que é

dada no texto de EL.
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Quadro 48

Introducão

\\ V°§'
2°\ Hoje sei e aceito que o problema é entre mim e Operador de sequencializayão -

que formuia a

9. l.'!'R1?$?™. ( : ■): guestão a ser abordada

/: dele venho dar-vas parte. porque o creio Operador de metasequenciaiizayão -

que retoma

hoje presente em todos nás. 0 operador antenor para o pôr em destaquc. como

programa do texto (que se verá postenormente

alargado)
- conclui assim a introducão.

Desenvolvimento

c

'

3°§ Foi pela palavra lida ...

'o- Por isso acaso, por es.sa dissonância .

*o

c : 4°§
-

:
- poder sobreviver mutante, que esse é o

7'.. P°.(ter &a dnguagem

5°§

Operadores de sequeneializacão -

a configurarcm
o contar c avaliar da hisiôria pcssoal - histôna vista

atravcs da relacão com a líncua

(conforme Quadro -7 )

Operadores de metasequencializayão -quc
ĩormulam c rctormulam o programa do icxto

segundo práticas discursivas diferenies

| 6°§ (...) Sei quefoi nesta lingua que resisti ... Operador de sequencializacão -

como

formulat^ão smiélica que assegura a continuidaoe.

relativamentc â pnmeira umdade do

c desenvolvimcnto

> Set que esta língua é patrtmônio de um povo

~Z que . . .

5 Operador de sequencializacão - cstabeleccndo a

""'

deslocaijão da histôna pessoal da rclacão com a

língua para a histôna colectiva

7l'§ Porque sá os tarados da historia deste povo. os Operador de sequencializacão -

seus tiranos e vendilhôes... mtroduzindo a aval.acâo da histona coiectiva
E isso, (..jéfazer com eles (...) mas as Operador de sequencializacão -

que lormuia um

palavras exaltadas para o mudar da vida em ponto de vista sobre a í'uncão social das "sintescs

Portugaljá, as stnteses poéticas . . . poéticas"
Conclusão

8°§ l.sso é o onde estamos deveras.

Operador de sequencializac.ão -

cnquanto ponio

de chegada. que é o presente da histôria (antes

revisitada); funciona simukaneamente como indício

de metasequencializa^ão - assinalando o rciomo ao

face a face íntcrlocutivo que caracteriza esia

unidade conclusi va.

Somos nôs os formuiadores do informe e mal
^

conttdo cânttco que estú puisando no corpo-
Operadores de sequencializacâo -

que

fala do país. Somos nos os nomeadore.s . . .

correspondc ã tormulacão - assenivamenie

Basiasse isso par'a 'unir-nos 'cada 'umæm 'suas
' '

P0CtlC0-ni,1**-"»c " ^ *™i™ ^cial dos escrilores

linuras ou Ihanezas
cm temP° dc T™Mão. a transcender Talsas

querelas'"

9°§ Temos que entender-nos porque sun

Saúdo em vás
, ojúbilo. a esperanca

e a rnemona <...). Saúdo em vôs
. a

escuta e invencûo dafala ... Operadores de metasequencializacão - fechando

q espayq da alocuqão
, lodos vôs.

todos vos.

Operadores de sequencializacjio
evidenciando a unidade preconizada, a

transcender "falsas querelas"
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3.7. Expor: perguntar e responder (MGL)

Para que o romance não morra foi o texto lido por Maria Gabriela Llansol na sessão de

atribuigão do Grande prémio do Romance e da Novela de 1990, da Associagão

Portuguesa de Escritores, ao romance Um beijo dado mais tarde. Posteriormente

integrado em Lisboaleipzig 1. O encontro inesperado do diverso, o texto faz-se então

acompanhar de uma nota final, que assegura esta mesma informagão.

O texto ilustra exemplarmente a distingão necessária - embora nem sempre

directamente perceptível
- entre instâncias comunicacionais, ou pragmáticas, e

instâncias enunciativas. As pnmeiras correspondem, neste caso, âs entidades

presencialmente envolvidas no acto formal de atribuigão de um prémio literário,

explicitamente introduzidas por uma sequência de fôrmulas de tratamento. Trata-se de

uma sequência hierarquizada por ordem decrescente de importância institucional. como

é prática em circunstâncias formais - formalizando-se também, atraves do recurso a

maiúsculas, o valor atribuido âs relagôes não institucionais da ordem da amizade e

companheirismo:

Senhor Presidente da República, membros da Direcgão da APE, Amigos e

Companheiros

Pode dizer-se que o pôlo correspondente é o eu, linguisticamente marcado pelo

morfema de primeira pessoa do singular. das formas verbais, e pelo clítico (me):

Agradego(...)

Agradego, em particular. (...)

Mas isso não será talvez ainda suficiente. Para sermos mais precisos, será necessário

especificar que o eu designa uma entidade situada no mesmo plano de formalidade que

as entidades a quem se dirige
- ou as entidades que, pelo facto de serem nomeadas,
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são reconhecidas como îendo parte, de alguma forma, no prémio em causa (seja um

envolvimento presencial, que simultaneamente confere e reconhece a elevada

importância do acto, como é o caso do Presidente da República, seja a propria iniciativa

do prémio, da responsabilidade da direcgão da APE, seja o envolvimento simbôlico de

amigos e companheiros). Diferentes ordens institucionais (a estatal, a da direcgão da

APE e, simbolicamente instituida pelo uso de maiúsculas, a da amizade e

companheirismo) são portanto convocadas a um mesmo titulo -

o do envolvimento no

prémio literário que o eu recebe e agradece. É esse o pôlo que procurávamos: a face

formal do eu, ou o eu, enquanto entidade que recebe, e agradece, o prémio literáno.

Esquematicamente:

Quadro 49

Entidades ewolvidas

(presencial, institucionai. k

simbolicamente) na

atribuicão do premio

t
Senhor Prestdente da

República. membros da APE. + ► «8™'*°*-)

Amigos e Companheiros
Agradeco, em parttcular. (...)

eu
-

ENQUANTO ENTIDADE QUE

RECEBE. E ACRADECE. O PREMIO

Poder-se-á pensar que não há aqui nenhum elemento novo
-

o que de certa forma, e

verdade: conhecidas as circunstâncias iniciais do texto, sabíamos quem falava. e para

quem falava. 0 texto abre, no entanto, å margem desse espago previsível - o espago

que corresponde a "lugares retôricos" de um texto público, numa circunstância formal,

por isso mesmo obrigado (apesar de todas as liberdades que se permite) a algumas

formalidades circunstanciais; o texto surge, por assim dizer, de dentro de si prôprio, do

lado "de dentro" da escrita - escrita reflexiva que flui com o quotidiano332, sem princípio

332
'Tenho a sensagão de deixar espalhados pela casa, e pelos môveis, pedagos simples de

textos livres que, de antemão, nunca serão um livro." - lê-se, a págmas treze de Lisboaleipzig 1. O
encontro inesperado do diverso.

320



(e talvez sem fim), emergindo da suspensão que o trago
-

recurso caractenstico da

escrita da autora -

parece assinalar; e que talvez esconda, ou evite, as mais

convencionais perguntas feitas a um(a) escntor(a): por que escreve(s)? para que

escreve(s)?

escrevo.

para que o romance não morra.

Escrevo, para que continue,

(...)

Ora o eu que aparece aqui não coincide exactamente com o eu que surge pouco depois:

entre a pessoa empírica que fala ou escreve e a entidade responsável pela enunciagão
-

que em termos gerais podemos dizer marcada pelos morfemas de primeira pessoa
-

o

texto constitui figuras mediadoras através das quais se dão a ver diferentes imagens do

sujeito
- a entender imagem no sentido especifico. distinto do de representagão, que Ihe

atribui Grize: enquanto quem fala ou escreve, e o respectivo interlocutor/destinatano, têm

representagôes (cada um de de si prôprio, do outro, do tema), o discurso prooôe

imagens (de quem fala, daquilo de que se fala, de quem ouve)333. A imagem é assim,

para Grize, aquilo que o discurso dá a ver -

como se pode constatar, especificamente, a

proposito da imagem de quem fala:

Quiconque en effet parle ou écnt s'offre nécessairement au regarrj.

GRIZE 1990:37

Numa perspectiva totalmente outra, Barthes parece tocar a mesma questão. quando pôe

em destaque a forma como o sujeito se "constitui no discurso" -

ou, por outras palavras,

a imagem que dá de si prôprio334:

Toute énonciation suppose son propre sujet, que ce sujet s'exprime d'une

fagon apparemment directe, en disant je, ou indirecte, en se désignant
comme /7, ou nulle, en ayant recours á des tours impersonnels; il s'agit lå de

333Cf. GRIZE 1990:33.

334 O texto em causa - "De la science â la littérature" - data de 1967, vindo posteriormente a

integrar o volume Le bruissement de la tangue (BARTHES 1 984).
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leurres purement grammaticaux. variant simplement la fagon dont le sujet
se constitue dans le discours, c'est-â-dire se donne. théâtralement ou

fantasmatiquement, aux autres; (...).
BARTHES 1984:17-18 (sublinhado meu)

A retomar a análise, interessa venficar qual o rendimento que cabe, em termos de

organizagão textual, âs diferentes imagens do eu com que somos confrontados 'eu-que-

escrevo' e 'eu-que-recebo-e-agradego-o-prémio'. Um primeiro aspecto a considerar tem

a ver com a ordem de entrada em cena destas duas imagens
-

que constitui também.

por si mesma, uma imagem das imagens do eu. Com efeito. embora 'eu-que-recebo-e-

agradego-o-prémio' fosse a imagem previsivel
- dadas as circunstâncias formais

onginalmente associadas â produgão do texto - ela é dominada pela imagem do 'eu-

que-escrevo'. Poder-se-á associar essa dominância â estabilidade temporal do 'eu-que-

escrevo' -

que, do ponto de vista cronolôgico, precede o 'eu-que-recebo-e-agradego-o-

prémio', e Ihe sobreviverá. A par, eventualmente. dessa estabilidade temporal, a relagão

de dominância atesta a sobrevalorizagão do 'eu-que-escrevo' -

que retroactivamente

viremos a reconhecer como o eu á margem das formalidades sociais e mstitucionais,

sem sujeigôes a lugares comuns do real ou da literatura, arrastando consigo, para as

cenas fulgorda escrita, os episôdios e as personagens de um prémio335. Particularmente

significativa é a terceira imagem do eu que surge
- reflectida na fôrmula de tratamento

("Amigo^) que, rejeitando a formalidade em nome da fraternidade humana ("para que

sejamos todos, neste momento, simplesmente humanos"), reconstrôi simbolicamente a

relagão discursiva. Note-se que é neste plano
-

o da amizade -

que se situa a

exposigão. De forma esquematizada, e abreviada, podem ver-se representados, no

335 A nogão de cena fulgor deve-se â prôpria Maria Gabnela Llansol: "Os meus textos, como já,
por vezes, referi, são tecnicamente construidos sobre o que chamei cenas fulgor porque o que me

aparece como real é feito de cenas, e porque surgem com um carácter irrecusável de evidência."
P.140 Poder-se-á dizer que a cena fulgor é o lugar de escrita em que o real se transfigura:
"Aprendi que o real é um nô que se desta no ponto rigoroso em que uma cena fulgor se enrola, e
se levanta."p.128
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Quadro 50, os três planos de relagão discursiva estabelecidos - a que se podem ligar

diferentes determinagôes de género textual.

Quadro 50

PI.ANODOROMANCF-

OPERADORES DE

METASEQUENCIALIZACÃO -

recontextualizam a

alocu^ão

PLANO DA ALOCUCÂO PLANODA EXPOSICAO

INDÍCIO DE

MI-*TASEQUF.NC!AL.IZACÁO -

introduz o trabalho oe

exposicão

OPERADORES DL

METASEQUENCIALIZACÂO -

espccíficos da alocucão

OPERADOR DE

SEQLLNCIALIZACÃO-

reconstrôi simbolicamente a

relacão discursiva

escrevo.

para que o romance nâo

morra.

Escrevo, para que

coniinue.

(...).
1

o que é que este

livro vos contou ?

Talvez um rnau

silêncto. ..../"*

Senhor Presidente da

República, membros da

Direccão da APE. Amtgos

e Companheiros,

agradego (...)

Agradeqo. em particular

'...)

Amtgos. ^
iantes de continuar

o rneu caminho.

i

i

deixai que a.ssim vos

chame a todos. para que

sejarnos todos. neste momento.

simpiesmente íutmano v

Alguns que
conheco: outro.s que

nunca vi, mas que são a

comunidade existente não

real que rnefot concethda

por uma tão %rande graca

de textualidade.

Podera ter-vos parecido

estranho que eu tenha situado

os meus lextos na area do

romance. Mas o romance.

antes de ser um genero

literário definido,

nâofoi, e não continua a ser,

o nome genértco da

narratividade^ (...)

.gostaria

de lembrar os que antes.

nesse mesmo caminho, me

escreveram o que leram

no que eu houvera escrtto.

l^mbro-me intensamente

(...) tembro-me i...)

Como não lembrar,

ftnalmente:(...)

Sinto-me feliz por ludo ter acontecido assun.

A exposigão
-

que se dirige, como vimos, já não a entidades formais mas a "Amigos"
-

pretende explicar-lhes o que possa eventualmente parecer-lhes problemático, a saber,

"que eu tenha situado os meus textos na área do romance". Pode portanto admitir-se

que a exposigão siga os passos da explicagão, normalmente descritos em três fases, ou
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modulos: questionamento, resolugão e conclusão, segundo Coltier, problematizagão.

explicagão e avaliagão, na perspectiva de Brassart336. Verficando-se efectivamente

operadores de sequencializagão que evidenciam essas mesmas fases, torna-se

particularmente curiosa a assimetria entre o inconformismo sintáctico-semântico e a

inovagão de processos que, genericamente, se podem dizer gráficos. ou gráfico-

semiôticos (tragos e interrupgôes deslinearizadas), e uma considerável estabilidade,

relativamente ao carácter expositivo
-

cuja particularidade mais significativa parece

residir na alternância pergunta/resposta Veja-se então o Quadro 51.

O PROBLEMA

A RESOLUCAO

Quadro 51

A CONCLLSÂO

Pe(o-vos que atenteis neste ponto de partida:.
O diagnástico é conhecido. (...)

Dito de outro modo, (...)

No entanto. há que dizer que...

Ma.s agora, (...)

Como continuar o humano?

Que vamos nâs fazer de nôs?

Que sonho vamos nás sonhar que nos sonhe?\
Para onde é que o fulgor sefoi

Como romper estes cenanos de "já visto" e "revisto" que nos cercam

E minha convic^ão que, se se puderf...) um acesso ao novo, ao vivo. aofulgor.
nos é possível.
Mas que nos pode dar a :extualidade (...)
A textualidade pode dar-nos acesso ao dom poélico. . . .

Eu afirmei que (...)

Na verdade. proponho uma emtgra^ão (...)

Peta muta^ão de esttlo. pela muttn;ão frásica e pela muta^ão vocabuiar, pel(\
tratamento do que rnats universai foi dado ao homem - urn lugar e uma lingua -]
ela ahre caminho ã emigrac-ão das imagens, dos afectos, e das zonas vibrantes dc\
(inguagem.

Sem provocacão. diria ( ... \
Permitam-me que cite o testemunho de outrém: (...)

336 Cf. respectivamente COLTIER 1986 e BRASSART 1998.
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V. Da competência textual: notas conclusivas





On comprend donc pourquoi c'est une loi

objective que toute transformation sociale

s'accompagne d'une transformation rhétorique,

que toute transformation sociale soit en un

sens et tres profondément une mutation

rhetonque.

KRISTEVA 1981:279

A abordagem teôrica desenvolvida nos pontos II e ÍTI pôs em destaque alguns dos

aspectos considerados maís relevantes, como componentes a integrarem a capacidade

de um sujeito organizar o texto que produz (ou que reproduz, através da leitura): o

género de texto, e as possibilidades de organizagão, em termos de sequencialidade e

sequencializagão, que Ihe estão associadas.

Para além dos mecanismos que asseguram a ligagão do matenal linguístico, na

linearidade sintagmática do texto, a sequencialidade tem a ver com a reorganizagão de

representagôes e conhecimentos (disponiveis em memôria) em estruturas adquindas,

designadas como sequências. Por outro lado, há a considerar factores associados â

actividade discursiva. entendida como actividade esquematizante: é dela que depende a

formatagão sequencial, enquadrada numa organizagão de tipo retôrico que envolve a

constituigão e delimitagão de unidades / fungôes textuais, em articulagão com o género



em que o texto se integra -

com maior ou menor margem de recriagão. Deste processo -

que designei por sequencializagão - decorre o carácter figural prôpno de qualquer

texto: sobrepondo-se, na produgão como na compreensão, â linearidade que se oferece

â vista, a figura de texto corresponde a uma estruturagão que implica momentos ou

lugares de texto - unidades em interacgão, no cumprimento de um programa mais ou

menos explicitamente formulado. É certo que o género de texto funciona como um

modelo composicional -

mas um modelo maleável, como bem viu Bakhtine:

Les formes du genre dans lesquelles nous moulons notre parole se

distinguent substantiellement des formes de la langue, du point de vue de

leur stabilité et de leur prescnptivité pour le locuteur. Elles sont, dans

l'ensemble, plus souples, plus plastiques et plus libres que les formes de la

langue.

BAKHTINE 1984:285

O género de que releva um texto funciona portanto como um modelo -

mas este tanto

pode ser reproduzido com relativa fidelidade, como ser criativamente revisto e

modificado. Cada texto descobre assim a organizagão que Ihe convém, cada texto

inventa a sua prôpria disposigão:

Or de même que pour bâtir, il ne suffit pas d'assembler des pierres, des

matériaux, enfin toutes les choses nécessaires â un édifice, et qu'il faut
encore qu'une habile main les dispose et les place; de même en matiêre

d'éloquence, quelque multitude de choses que nous ayons ã dire, ce ne

sera qu'un amas confus, si la disposition ne les arrange et ne les lie les
unes avec les autres, pour en faire un tout bien régulier. (...).

QUINTILIANO, De l'institution de l'orateur, Livro VII, Avant-propos

Para além do domínio obscuro do talento. há que admitir que a habilidade da mão que

dispôe seja uma questão de competência textual - entendida como conhecimento

adquirido e desenvolvido na expenência textual de um sujeito. Esta perspectiva situa-se

na continuidade da que defende Bronckart, a propôsito da elaboragão de modelos de

sequências, construídos a partir de sequências empiricamente observadas -

e referidos

como protôtipos:
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Les prototypes ne procêdent donc pas d'une «compétence textuel!e»

biologiquement fondée, comme le soutiennent certains cognitivistes; ils

procédent de l'expérience de l'intertexte. dans ses dimensions pratiques
et historiques. Et, comme toutes les propriétés de cet intertexte, ils sont

donc susceptibles de se modĩfíer en permanence.

BRONCKART 1996:236

A experiência do intertexto constitui assim condigão de aquisigão e domínio de diferentes

géneros
-

a serem (re)utilizados como instrumentos de produgão e interpretagão

textuais. Uma das questôes que se pode colocar, deste ponto de vista, é a de saber até

que ponto esse processo se desenvolve e consolida espontaneamente
-

num tecido

social que talvez não tenha chegado a adquirir hábitos de leitura quando a leitura se

torna rápida e interactiva, em contextos escolares que exigem, naturalmente. um nível

elevado de desempenho escrito, a jovens sem hábitos de escrita.

Para além disso, no entanto, há a considerar que. em cada caso particular, a

organizagão textual fica ainda subordinada å actividade discursiva - entendida como

actividade esquematizante e em particular. nos textos em análise. como esquematizagão

expositiva. Pode dizer-se, na perspectiva do senso comum, que a actividade expositiva

corresponde å atitude de quem tem algo a dizer -

e disso vem "dar parte" (como se diz

no texto de Maria Velho da Costa). As circunstâncias são naturalmente diversas, em

cada caso, e por isso se diversificam também as atitudes expositivas, isto é. as formas

como se esquematiza o que se tem para dizer. Resumir ou explicar, enumerar. mostrar

pontos de vista, mostrar o pensamento a pensar-se, contar/avaliar, perguntar/responder

- são algumas atitudes expositivas possíveis. Como a análise mostrou, elas encontram-

se em géneros diversificados - e intervêm mesmo na recriagão do género inicialmente

considerado. Pode dizer-se que é a actividade expositiva que determina a disposigão

textual: a diversidade de situagôes e escolhas, de atitudes esquematizantes, que a

primeira pode englobar, implica que a segunda se não deixe prender a qualquer

esquema invariante -

apesar das regularidades que não deixará de observar. A
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competência textual implicará assim o conhecimento de regulandades retôncas, a par da

capacidade de, na situagão sempre radicalmente única que é a de produgão de um

texto, criar a disposigão adequada. Nessa medida, pode dizer-se que a nogão de

competência textual excede o âmbito normativo do ensinamento retônco, na Antiguidade

- ainda que os grandes retores. como Quintiliano, não minimizassem o papel do

discemimento e da invengão que exige o carácter particular de cada "causa":

Ce livre-ci est donc destiné tout entier â la disposition laquelle, certes. n'eût

pas été ignorée d'un si grand nombre d'orateurs, s'il était possible d'en

donner des régles qu'on pût aplicuer â toutes sortes de sujets. mais comme
la vanété des affaires est infinie, qu'elle le sera toujours, et que depuis tant
de siécles il ne s'est pas encore trouvé une cause, qui fût parfaitement
semblable â une autre; il faut que l'orateur ait du discemement. qu'il
s'applique, qu'il invente, qu'il examine, et qu'il prenne souvent conseil de lui-

même. Je ne nie pourtant pas que cette matiére ne comporte quelques
préceptes. Aussi ne les oublierai-je pas.

QUINTILIANO. De l'institution de í'orateur, Livro VII, Avant-propos

A factores circunstanciais idênticos poderão eventualmente corresponder atitudes

idênticas: poderemos falar, nesses casos, de regulandades discursivas. Mas por outro

lado -

como os textos analisados puderam mostrar - a actividade expositiva aparece

integrada em géneros de texto diversificados, incluindo aqueles que Ihe não estão

convencionalmente associados. A haver regulandade textual, ela encontrar-se-á na

previsibilidade associada ao género
-

enquanto estruturagão composicional conhecida e

reprodutível. Mas essa previsibilidade poderá ver-se reduzida (eventualmente anulada)

pelo carácter não repetível que é, em última análise, o de cada texto. Na ambivalência

entre reprodugão e criagão do género emerge a figura do texto, ou a sua disposigão

particular -

a ser vista, em última análise, como uma questão de estilo (que Adam

também recentemente definiu em termos de escolha e variagão textuais337).

337 Cf. ADAM 1997:11
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A competência textual aparece assim ligada a uma competência retônca -

na dupla

vertente de uma moderna concepgão da disposigâo (enquanto estruturagão discursivo-

composicional), e de uma concepgão linguistĩco-textual do estilo. Isso significa recuperar

também, para a nogão de competência textual, a prôpria concepgão da retôrica como

arte ou técnica, conhecimento dirigido para a produgão ou faculdade criativa. A

competência textual não se reduz. nessa medida, a um conhecimento estandardizado.

associado a um saber-fazer sistematicamente reutilizável: é antes uma capacidade de

criagão e recnagão. susceptível de ser îrabalhada e desenvolvida. Se esse

aprofundamento pode ser suscitado pelos prôpnos percursos individuais -

novos

contextos, novos textos, novos saberes. novas necessidades e meios de comunicagão
-

parece uma questão de bom senso que se possam prever etapas de desenvolvimento,

entendidas não apenas em termos de exigência face ao desempenho, mas de

ensino/aprendizagem com vista ao desempenho. Tomar em consideragão níveis

diferenciados de competência implica necessariamente a responsabilidade pela

progressão na aprendizagem
-

como tarefa da linguística, na vertente retôrica que

assume, face aos textos. E talvez a linguistica ganhe assim, também, o sentido de uma

tarefa premente, no tecido social deste final de milénio. assumindo a fungão de contribuir

para o empowerment de geragôes que, democraticamente chegadas ã Universidade, se

vêem pnvadas do poder que Ihes confenna uma efectiva competência textual -

adequada âs solicitagôes e exigências que ai terão de enfrentar. Desenvolver, em

etapas prévias, um trabalho nesse sentido, tornará pelo menos mais claro que escrever

é sempre aprender a escrever -

e que sô a escrever, e re-escrever, se aprende a

escrever:

Voilâ aussi ce que j'avais â recommander, il faut tâcher d'écrire le mieux

que l'on peut, mais écnre pourtant comme on peut. Car c'est l'étude qui fait

que l'on avance, non le dépit et la colére.

QUINTILIANO, De l'institution de l'orateur, Livro VII, Avant-propos
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VI. Anexos





Ac-c

NEUROBIOLOGIA

DO COMPORTAMENTO HUMANO

O progresso no conbecimento da fungão cerebral, em particular o desenvolvimento de

múltiplas técnicas de imagem, abriu janelas para a compreensão dos mecanismos

responsáveis pelo comportamento bumano. Não se conhecem as causas nem as

justificagôes no contexto do Universo, mas compreendem-se algumas relagôes

entre a estrutura neuronal e a conduta

A. CASTRO CALDAS

Ainterpreta^ão
dos fenômenos psíquicos é. des-

de há muitos anos, uma das principais preo-

cupacôes dos pensadores. A capacidade de

reflectir sobre a Natureza, que constitui o atributo dis-

tintivo do homem para as outras espécies. levou-o, des-

dc muito cedo, a interrogar-se sobre essa mesma

capacidade.

LTtrapassa o âmbito do presente texto, a revisão das

principais contribuicôes do passado para a teoria do

conhecimento, mas importa dizer

que ncm sempre foi tomada em li-

nha dc conta a estrutura biologica,

que constitui determinante
funda-

mental para a actividade cognitiva.

Em muitos dos modelos propostos,

a matéria que forma o homem era

regida por regras universais de na-

tureza espiritual que justificavam os

comportamentos humanos como

emanacão da vontade divina.

Na cultura Europeia, o corpo

comeca a ser objecto de estudo sô

muito tarde, depois da Idade Média.

O cérebro é então considerado

como simples orgão de reserva e

foram encontrados crâneos humanos com sinais de te-

rem sobrevivido a trepanacôes realizadas, provavel-

mente, com o intuito de libertar os maus espíritos.

Porém, nessas culturas era também hábito moldar o

crescimento das cabecas das criancas que estavam des-

tinadas a ocupar posicôes importantes na sociedade

Admitia-se que o formato da cabeca era determinante

para a forma de pensar e, assim, se preparavam os sa-

cerdotes e os chefes. Nâo se conhece, infelizmente, a

formulacão teôrica que conduziu a

estas práticas que constituem, afi-

nal, os pnmôrdios da manipulacão

biolôgica.

No início do Século XIX,

desenvolveu-se na Europa uma

escola que se fundamentou em

princípios idênticos ao que era prá-

tica nos povos da América do Sul:

a Frenologia (do grego, espírito-

-discurso).

A Frenologia representa o nas-

cimento da nova corrente de pen-

samento que nos trouxe até aos

nossos dias. Vaie, por isso, a pena

determo-nos um pouco no relato

pulsão de humores líquidos arma- Llcenciado< Doutorado c Agregado pcia Facui-
do °.ue foram esses traDalhos *ni'

zenados em cavidades e libertados dade de Medicina de Llsboa. Aiexandre Castro ciais, assentes mais no gcnio do>

para o corpo quando necessário. As
^^

éFpro^r^^^l^ri^^ 5CUS °brCir0S d° qUC m ^^
• _, / i_

mesma Faculdadc. Dirige o Laboratôrio de Es-
.vn-rifTI_nrai Fni em 1796 que O

capacidades a que esses humores
mdos dc nnguagem (Neuroiogia do Comporta-

expcnmciuai. rui -./?- s

correspondiam eram bem distintas mento) do Centro de Esmdos Egas Moniz (INIC), público conheceu pcla primeira
vez

daquelas que a moderna Neuropsi-
de <-»ue c S«-«tário, coordena o recém-criado

no COntinente Europeu os trabalhos

, rx r

Centro de Neurociencias de Llsboa e preside Francois-Ioseoh Gall que viriam
cologia considera. Diziam respeito (1989/92) i sociedade Portuguesa de Ncuroio-

ae rranc;ois juxyu
-o M

a paixôes e a estados de espínto gia. Membro dc numerosas Sociedades e Asso- a penetrar
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recorrer a exemplos histôricos da inovacão científica

para justificarem o seu apoio á nova teoria. Galileu e

os seus conflitos com o tribunal da inquisicão são fre-

quentemcnte citados como exemplos da oposicâo que

as novas teorias vão gerando nas camadas intelectuais.

Mais livre de atavismos, porque também mais ignoran-
te, é a opinião pública que apadrinhou com entusias-

mo as novas teorias.

Como nasceu, então, a Frenologia? Geoge Combe

relata
,
em 1825, esta histôria. "Atéaos nossos dias as

teorias professadas pelas diferentes escolas sobre o es-

tudo do cérebro, eram tão vagas, tão obscuras, tão

inexactas, tão pouco satisfatôrias, e os ensinamen-

tos que delas recebiam os estudantes eram tão con-

fusos e ininteligíveis que parecia que o sistema

nervoso nãopodia ser considerado senão como uma

amalgama inextricável, longe de se igualar ås outras

obras da Natureza. Estava reservada a Gall a intro-

du$åo de um método de investiga<;ão diverso daque-
le seguido até então por fisiologistas e metafísicos.
Para poder chegar ã solucão do problema, era ne-

cessário demonstrar as relacôes das diferentes par-
tes do cérebro com as diferentes faculdades mentais.

Ele adoptou, portanto, nas suas investigacôes, um

método diferente e incontestavelmente mais racio-

nal. .."

"O doutor Francois-Joseph Gall (nascido em Tif-
fenbrun em 9 de Margo de 1757), médico em Viena,
e mais tarde estabelecido em Paris, foi o fundador
do sistema frenolôgico. Dotado de um esptrito essen-

cialmente observador, reparou, desde a sua maisjo-
vem infância. que cada um dosseus irmãos e irmãs,

e dos seus companbeiros dejogos e de estudos. se dis-

ttnguia por algum taiento ou aptidão particular. Al-

guns dos seus companbeiros de escola salientavam-se

pela beleza da escrita, outros tinbam grande facili-
dade para a aritmética, outros ainda eram brilhan-

tes nos estudos de histôria natural efinalmente outros

distinguiam-sepela grandefacilidade na aprendiza-
gem de línguas... Enfim, cada indivíduo apresenta-
va algum trago de carácter que Ihe era particular.
Gall observou, por outro lado, que aqueles que reve-

lavam, de início, disposi^ão para o egotsmo e para
a astúcia não viriam a ser nunca amigos bons e

fieis
'

'.

"0 seu espírito observador fê-lo, ainda. consta-
tar que os estudantes que eram os seus mais temíveis

rivais eram aqueles quefacilmente decoravam os as-

suntos. Estes indivíduos suplantavam-no frequente-
mente por causa desta capacidade, retirando-lhe

posicôes que ele tinha adquirido por mérito das suas

composicôes originais".

"Alguns anos mais tarde, tendo mudado de resi-

dência, teve, ainda, ocasião de encontrar individuos

dotados do talento de decorar e de repetir comfaci-
lidade tudo o que tinham aprendido. Foi nesta épo-
ca que reparou que os estudantes com esta

capacidade tinham os olhos proeminentes e recorda-

-se que os seus primeiros companheiros de estudo se

distinguiam pela mesma particularidade. Entrado
na Universidade, observa os estudantes com os olhos
salientes e reconhece que eram todos excepcwnais a

aprender de cor as matérias e a repeti-las correcta-

mente, embora a maioria deles não fosse de forma
nenhuma excepcional na inteligência... embora a

conexâo entre a faculdade de decorar e aquele sinal
exterior nãofosse, na época, estabelecida como evi-

dência suficiente para que dela se pudesse tirar uma
conclusâo filosôfica, Gall não pode deixar de consi-
derar que esta coincidéncia não era acidental. . . Afor-
ca de reflectir sobre este assunto, compreendeu que
se a memôria das palavras podia ser indicada por
um sinal exterior, podia acontecer o mesmo com as

outras faculdades intelectuais; todos os mdivíduos

que se distinguiam por uma capacidade mental se
tomaram objecto da sua atencão. Acabou, a pouco
e pouco, por se convencer quepodia. a partir de cer-

tos sinais exteriores, reconhecer nos indivíduos a ap-

tidãopara a pintura, para a música e para as artes

mecânicas. Tendo conhecido algumas pessoas notá-

veispela energia do seu carácter, constatou que cer-
tas regiôes das suas cabecas estavam particularmente
desenvolvidas . este novofacto sugertu-lhe a ideia de

procurar no crâneo sinais que indicassem a predo-
minåncia das faculdades afectivas, mas nunca Ihe

veio ao esptrito acreditar, como erradamente se afir-
mou, que se deviam atribuir á forma do crãneo as

propensôes características dos individuos ou os seus

talentos, mas sim ao cérebro. Prosseguindo as suas
observacôes sobre um assunto que a sorte Ihe tinha

fornecido não tardou a encontrar enormes dificul-
dades. Ignorando, na época, as opiniôes dos fisiolo-

gistas sobre o cérebro e dos metafísicos sobre as

faculdades mentais ele contentava-se, simplesmente,
com a observacão da natureza. Quando quis aumen-

tar os seus conhecimentos através da leitura, encon-

trou nos livros o mais desesperante confîito entre as

opiniôes então em voga e, durante algum tempo du-

vidou das suas prôprias observacôes. a maiorparte
dos afectos e das paixôes eram atribufdos ãs visce-

ras abdominais e torácicas e, enquanto Pitágoras.
Aristôteles, Platão, Galeno, Haller e alguns outros

fisiologistas localizavam a alma, ou as suas facul-
dades intelectuais. no cérebro, Van Helmont

localizava-a no estômago, Descartes e os seus discí-

puios na glãndula pineal, Drelincourt e alguns ou-

tros, no cerebelo" (Figura 1).
Podíamos continuar a interessante narrativa de

Combe sobre estc marco histôrico das ciências do Sis-

tema Nervoso, porém, o essencial julgamos que ficou

explicitado na citacão que respigamos do seu tratado

de Frenologia. A obra de Gall cresceu e foi continua-

da, em particular, por Jean Gaspar Spurzheim, seu alu-
no em Viena em 1786 e que viria a falecer em Boston

em 1832 ( quatro anos depois de Gall). Feitas as ob-
servacôes empíricas da natureza, os frenologistas
preocuparam-se depois em dar corpo científico ãs suas

concepcôes voltando-se para o estudo do cérebro. ten-



Fig. 1 — Algumas representacc.es de conceitos de funcão cerebral. A —

Representacão do sisrcma vencricular (Philosophia paupcrum,

Aibertus Magnus 1206-1280). B — O mesmo csqucma na vcrsão dc Leonardo da Vinci cm 1490. C — As rela<;ôes com o mundo cxtcrior

são rcprcscntadas cm 1496 por Gerardus de Harderuyck tm Epitomate. D
— O modelo das três células em esquema mais claborado por Ro-

bert Fludd < 15"4-l63"*).
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do sempre como pano de fundo o ambiente crítico,

e tantas vezes mordaz. dos cultores da ciência fisio-

lôgica da época. Como ficou dito acima, nunca o

crâneo foi considerado o elemento fundamental

determinante da actividade cognitiva, pelo contrário,

o crâneo desenvoivia-se moldando o cérebro e os seus

acidentes anatômicos externos não eram mais do que

o reflexo do desenvolvimento dos diversos '"orgãos"

que, na concepcão frenologista, o constituiam. A pri-
meira preocupa^ão foi, assim, provar que havia uma

completa aderência entre o cérebro e as suas membra-

nas envolventes e a calote craneana, para validar o

método de medida exterior da cabeca e da sua confi-

guracjão como medida do prôprio cérebro. Isso foi

conseguido com base em inúmeros estudos anatômi-

cos em que havia sempre a preocupacão de procurar

o caso particular de indivíduos que, tendo uma parti-
cular aptidão em vida, eram também portadores de

uma configuracão particular da caixa craneana. Não

era raro o prôprio Gall solicitar autorizacão âs famí-

lias para estudar o cérebro de indivíduos falecidos que

em vida tinham demonstrado aptidôes especíais para

uma qualquer actividade, o que decerto não terá dei-

xado de Ihe trazer alguns dissabores de carácter social

e motivo de crítica dos seus delatores (!).
Interessante é ainda relatar outros factos que cons-

tituiram argumento para relacionar o cércbro com a

funcão. Observando, durante o sono, docntes quc por

traumatismo grave do crâneo tinham exposta a supcr-

ficie cortical, estes autores verificaram que o cérebro

pulsava mais se o indivíduo sonhasse e mais ainda

quando tinha pesadelos. Face a estes dados de obser-

va<;ão os autores concluiram que quando existe acti-

vidade cognitiva é chamado mais sangue ao cérebro.

E bem claro que a base experimental que permitiu
estas conclusôes está longe de obedecer aos requi-
sitos exigidos na ciência de hoje, porém, mais de um

século depois, as técnicas de imagem do cérebro, de

que falaremos adiante.vieram demonstrar a pertinên-
cia das observacôes feitas no início do século XIX.

A Frenologia constituiu na realidade uma verda-

deira revolu^ão nos conceitos até então estabelecidos

e ensinados nas L'niversidades. Curioso é notar a

popularidade que teve junto da opinião pública onde

passou a ser conhecida como a teoria das bossas. Não

era raro, nos salôes elegantes fazerem-se medidas das

cabecas com os compassos especialmente criados

para o efeito. A prôpria linguagem assimilou a teoria,

sendo frequente a utilizacão da expressão "ter a bos-

sa para...
"

que significava "ter aptidão para... ".

Esta expressão correu o mundo e encontra-se escrita

por alguns romancistas da época como Balzac e Cami-

ĩo Castelo Branco.

Como acontece com muitas das descobertas cien-

tíficas, também neste caso houve exageros de descri-

<jão na tentativa de levar o mais possível a virtude

1 1 ) Menciona-se. a propôsico. que o cérebro de Einstem está.

uinda hojc. conservado aguardando que alguém o estude

do modelo e os mapas de frenologia atingiram minú-

cias a todos os títulos inaceitáveis. Este exagero, bem

longe da cuidadosa observacão que se impunha
aumentou a contestagão â teoria por parte dos acadé-

micos. Estava. todavia. dado o passo importante quc

permitia atribuir funcôes psicolôgicas a regiôes espe-
cíficas do cérebro. Feita a correlacão entre aptidôes e

localizacôes cerebrais era necessário encontrar mais ar-

gumentos que viessem consolidar os modelos pro-

postos.

É de novo em Franca que se acende a centelha que
iluminará o capítulo seguinte desta histôria. Bouillaud,
acérrimo defensor da teoria de Gall. estava particuiar-

mente empenhado em demonstrar que o centro res-

ponsavel pela memôria das palavras se encontrava no
lobo frontal (ver Figura 2). Tinha presenre a observa

cão de Gall sobre a proeminência dos olhos daqueles

que tinham grande facilidade em decorar informagão
verbal. Essa proeminência corresponderia a um maior

desenvolvimento do lobo frontal que se encontra si-

tuado sobre as ôrbitas, e que dessa forma empurraria
os olhos para fora. Trabalhava, então, com Bouillaud

um jovem médico chamado Paul Broca que, com base

neste pressuposto, com ele colaborou na criacão de um

novo modelo experimental. O raciocínio que hoje nos

parece tão simples, capaz de comprovar estas ideias

estudando doentes com lesôcs cerebrais localizadas

surge, assim, como uma novidade qundo era já de-

Fig. 2 — Mapa de representar,ão das funf,ôes dc acordo com a mor-

fologia da cabcca segundo o Frenologista Gaspar Spurzbetm

(1776-1832). A cada rcgião assinalada correspondia uma funcão



corrido mais dc meio século sobre as primeiras publi-
cacôes frenologistas.

Era sabido já há muito tempo que as Iesôes do cé-

rebro provocavam alteraijôcs da linguagem falada mas

nunca ninguem se tinha preocupado com saber se ha-

veria uma localizacjão particular dessas lesôes. Broca

procurou então doentes portadores desta afecgão e es-

perou a sua morte para ter oportunidade de estudar

o cércbro. O primeiro dos doentes estudados chamava-

-se Leborgnc c tinha a sua linguagem oral restringida
ao vocabulo "tan". A inspeccão do cérebro. exclusi-

vamente na sua face externa, revelou a presenca de

uma lesão na região frontal (no pé da terceira circun-

volucâo) quc estava de acordo com os modelos pro-

postos na teoria frenologista (ver Figura 3). Dcpois de

ter estudado um segundo doente com sintomas idên-

ticos e lesão cerebral semelhante Broca afirmou publi-

camentc que a linguagem articulada se localizava na

terceira circunvolucão frontal.

Fig. 3 — Ccrcbro dc Lcborgnc cstudado por Broca.

Interessado cm consolidar o valor desta afirma^ão.

continuou a estudar o assunto com a mesma metodo-

logia, vindo a verificar que todos os seus casos tinham

lesôes do hemisfério cerebral esquerdo. Acrescentou

então ã sua primeira descoberta um novo conceito afir-

mando em 1865, na Academia de Medicina fran-

cesa: "falamos com o hemisfério esquerdo".
Broca ficou, assim, ligado â histôria da medicina

como o pai do conceito de dominância cerebral. Po-

rém, em 1836, Marc Dax tinha apresentado na mesma

Academia de Medicina, um trabalho em que afirmava

exactamente o mesmo, baseado em dados diferentes.

Dax tinha observado que os doentes que perdiam a

capacidade de falar eram aqucles que ficavam parali-
sados do iado direito do corpo. Quando a paralisia

surgia do lado esquerdo não havia alterat^ôes da lin-

guagem. Este trabalho foi esquecido durante muitos

anos e sô raramente a ele se faz referência. Sem retirar

o mérito ãs observacôes dc Dax não podemos deixar

de reconhecer que a investigacão de Broca se integra
num contexto experimental de maior interesse cientí-

fico. A liga<;ão entre o defeito motor ã direita c as al-

teracôes dc linguagem. realcada por Dax. aparece

referida em múltipios textos anteriores ã época que es-

tamos a considerar. Hipôcrates. por exemplo, afirma

que a seguir a algumas convulsôes se regista paraiisia
da língua e paraiisia do lado direito do corpo e que
as feridas de uma das temporas provocam espasmo no

lado oposto do corpo. Estas duas afirmacôes são afi-

nal idénticas â de Dax. uns séculos mais tarde, mas

distiguem-se do trabalho expenmental de Broca.

É interessante notar que a forca dominante das

ideias fez negligenciar outros dados de observacão re-

latados por Gabriel Andrai. Estc autor mostrou quc era

possível haver alteracôes da linguagem com lesôcs que

não envolviam os lobos frontais, com base no estudo

de 14 doentes com lesôes que não envolviam esta re-

gião. A sua conclusão foi assim: "Laperte de laparo-
le n 'est doncpas le résultat nêcessaire de la lesion des

lobules antérieurs, et, en outre, elle peut avoir lieu

dans des cas oú l'anatomie ne montre dans ces lobu-

les aucune altération".

Alguns anos mais tarde estas afirma^ôes viriam, to-

davia, a ser confirmadas pela escola alemã. Influencia-

do pelos trabalhos de Meyncrt sobre os feixcs de

.associa<;ão do cérebro, Wernicke publicou, em 18"r4.

a monografia entitulada "Der apbastche symptom-

-complex" que o viria a celebrizar. Neste trabalho, o

autor realca a existência de um centro de memôrias

sensoriais quc seria rcsponsável pela comprecnsão au-

ditiva da linguagem falada. Os doentcs com lesôes des-

te centro (que Wernicke comct;ou por localizar na

Insula e sô mais tarde localizou no lobo temporal) per-
deriam a capacidade de compreender a linguagem.
O aspecto mais interessante deste modelo é, porém,
o facto de terem sido descritas vias de liga^ão entre

os diversos centros. dando assim uma visão funcional

ao cérebro que até então não tinha sido considcrada.

Com estas investigacôes nasce uma nova escola desig-
nada por associacionista em que se fala de centros

localizados e de vias de ligacão entre eles. Merecc men-

cão particular, a contribuicão dada por Sigmund Freud

no seu livro sobre a afasia, para o progresso destes es-

tudos. Embora fora do âmbito do prcsente texto, in-

teressa salientar que a teoria Psicanalítica, que viria a

desenvolvcr mais tarde, reflecte em muitos pontos es-

tas concepcôcs fundamentaimente neuronais da fun-

^ão psíquica.
A escola alemã tem também a sua repcrcussão em

Franca, em particular através de Jules Déjerine. Este

autor celebrizou-se pelos seus trabalhos sobre a capa-

cidade de ler e de escrever e muito do que foi relata-

do. então, é válido ainda nos nossos dias. Déjcrine

descreveu duas variedades de perturbacão da leitura

relatando quer os dados de observacão ciínica, quer

a correcta descncão anatômica das lesôes cerebrais por

eles responsáveis, a que faremos referência mais

adiante.

Não pode deixar de fazer-se mencão â influência

de Pierre Marie neste período da viragem do Século.

Este autor pretendeu destruir por completo a teoria de

Broca afirmando num dos seus mais célebres trabalhos:

"La troisiéme circunvolution frontale gauche nejoue

aucun rôle spécial dans la fonction du langage".

•*■



Para Marie a verdadeira afasia era aquela que tinha

sido descrita por Wernicke e aquilo que Broca descre-

via não era mais do que o somatôrio deste defeito com

uma perturbacão de carácter motor que designava de

anartria. Contestava, assim, o conceito de um centro

de memôrias motoras e contestava também o aspecto

dinâmico das ligacôes entre os diversos centros que

era afinal o cerne da concepcão associacionista. Ficou

célebre a polémica entre Marie e Déjerine em 1906 que

está transcrita na Révue Neurologique, e que por pou-

co não cuiminou com uma deslocacão ao museu onde

se encontra ainda hoje o cérebro do doente Leborgne

com o intuito de o estudar através de cortes anatô-

micos (o que, como dissemos já, não tinha sido

feito) (2).
A viragem do Século é, assim, um período de gran-

des convulsôes na comunidade científica e é descrito

por Henry Head como um periodo de "caos". Pena

foi que na realidade as relacôes científicas entre a

Franca e a Inglaterra estivessem tão distantes pois. no

mesmo período, Hughlings Jackson vinha publicando
uma série de textos que inexplicavelmente não tive-

ram a audiência que mereciam. Jackson preocupava-

-se fundamentalmente com os aspectos da pesquisa dos

sinais clínicos, salientando a necessidade de hierarqui-

sar os fenômenos estudados e fazer uma descricão cui-

dudosu do ponto dc vista fenomenolôgico dos achados

da observacão. As suas publica^ôes viriam a influen-

ciar o trabalho de Henry Head que publicou uma vo-

lumosa monografia com aquilo que se pode considerar

como a primeira bateria de provas destinadas a ava-

liar alteracôes do comportamento humano resultantes

dc lesôes cerebrais.

Ao concluir este breve resumo histôrico que, es-

tando muito longe de ser exaustivo, pretende enqua-
drar o presente que vivemos no contexto da evolucão

das ideias, deve fazer-se uma referência especial ao tra-

balho de Norman Geschwind que foi, em grande par-

te. o impulsionador de importantes progressos feitos

neste campo de estudos.

Geschwind, infelizmente falecido na década de 80,

quando ainda muito se esperaria do seu trabalho, pu-

blicou, em 1965, na revista Brain um longo artigo cora

o título "Disconnexion Syndromes in animals and

Man" que foi germen do reacender do interese pelos
cstudos do comportamento e das suas relacôes com

o cérebro. Neste trabalho incorporou os ensinamen-

tos da escola aiemã nos modernos achados da experi-

mentacão animal e, bem assim, em resultados da sua

prôpria pesquisa feita em doentes com lesôes cerebrais,

estudados com os mais modernos meios disponíveis
na altura.

(2) O estudo dcste cérebro veio a ser feito mais tarde. aquan-

do do centenário de Broca nos anos sesscnta, rccorrendo â Tomo-

grafia Axial Computorizada e ficou dcmonstrado quc a lesão existente

tem uma importantc extensão sub-cortical que nâo tinha sido con-

siderada por Broca

O progresso registado desde então nas técnicas de

exploracão funcional do cérebro, nas técnicas de ava-

liacão, e na experimentacão animal permitiu ter hoje
um vasto conjunto de conhecimentos que será resu-

mido nos prôximos capítulos.

ALGUNS CONCEITOS DE ANATOMIA

E DE FISIOLOGIA

Nos últimos anos tem-se registado um interesse

crescente pelos estudos relacionados com as ciências

do sistema nervoso. Este interesse tem tido como re-

sultado um enorme progresso no desenvolvimento de

técnicas que permitem conhecer melhor a funcão nor-

mal deste que parece ser o mais complexo sistema do

organismo humano. Os estudos sobre o comportamen-

to beneficiaram com estes progressos registados nos

outros campos e vale, por isso, a pena rever. de forma

sucinta, alguns dos aspectos quc nos parecem mais re-

levantes para ser possívcl compreender o que ficará

dito adiante sobre a funcão cerebral.

Desde o tempo de Ramon y Cajal que se conhecem

as células nervosas íneurônios) e alguns dos mecanis-

mos que permirem as suas funcôes. Os estudos de ana-

tomia macroscôpica e microscôpica, de fisiologia e de

bioquímica, permitiram conhecer melhor as diferen-

tes estruturas que constituem o cérebro, permitindo
ter hoje o conceito, inaceitável há pouco mais de um

século, de ser o cérebro constituido por uma infinida-

de de redes de neurônios que transportam infcrmacão,

tratando-a e armazenando-a em lugares prôprios. É

bem conhecida a especifĩcidade de diversas regiôes, ou

áreas, sendo possível afirmar com algum grau de cer-

teza o seu envolvimento em tarefas determinadas. Por

outro lado, é possível hoje compreender como é feita

a passagem da informacão de céiula para célula nas es-

truturas que se designam por sinapses. São conheci-

dos diversos tipos de sinapses, umas designadas por

eléctricas em que a transferência de informa^ão pare-

ce depender de mecanismos de contacto, outras de-

signadas por químicas em que o mecanismo de

transferência é mais complexo. Nestas úitimas existe

um botão terminal da céiuia transmissora onde se ar-

mazenam substâncias químicas
—

os neurotransmis-

sores
—

que são libertados na fenda sináptica e fixa-

dos nos receptores da céiula receptora. Esta liga<;ão ao

receptor origina uma mudanca do estado bioeléctrico

da membrana que reveste a céluia, condicionando a

sua fungão futura. O facto de determinadas regiôes do

cérebro trabalharem predominantemente com certos

neurotransmissoresw corresponde também ao concei-

to de especificidade.
Em termos gerais. e de forma muito simplificada,

podemos, portanto, dizer que as células nervosas se

organizam no cérebro em agregados que constituem

núcleos, ou áreas, com funcôes específicas,

interligando-se através de vias que podem ser descri-

tas pelo seu trajecto anatômico, como por excmplo a



via nigro-estriada que liga o locus nigcr ao estriado,

ou pela sua funcão, como a via piramidal que conduz

informacão respcitante â motilidade voluntária, ou,

ainda pelo neurotransmissor que utiliza na transmis-

são dos impuisos nervosos — vias dopaminérgicas, vias

adrenérgicas, por exemplo.
Também de forma simplificada podemos dizer que

os corpos das céiulas nervosas se distribucm peio man-

to que se designa cortex cercbral ou sc agrupam em

núcleos na profundidade dos hemisférios cerebrais, e

que os seus prolongamentos (axônios). que vão cons-

tituir as vias, preenchem a restante estrutura encefá-

lica envolvidos por tecidos de supone constituídos por

células gliais. Dcsignam-se por substância cinzenta as

regiôes ocupadas pelos corpos dos neurônios e por

substância branca as regiôes percorridas pelas vias.

Fig. 4
— Representa^ão esquemátíca do cérebro e aigumas das

cstruturas anatômicas mais importantes

1 — LOBO FHONTAL Trata a informacão abstracta; intcrvcm no

plancamcnto c na programacio;
2 — LOBO TEMPORAL Trata a informacâo auditiva;

3 — LOBO PARIETAL Trata a mformacão das difcrentcs

formas dc sensibilidade;

4 — LOBO OCCIPITAL Trata a informacão visual;

5 — CORPO CALOSO Permite a passagcm dc informa^âo entre os

dois hcmisférios;

6 — CORTEX CEREBRAL Cobrc toda a superfîcic do cérebro;

7 — AMIGDALA Envolvida nos proccssos emocionais;

8 — HIPOCAMPO Consolida a mcmôria rcccntc;

9 — TÁLAMO Rccebc a tnformacão scnsorial e projecta-a para o

cortcx;

10 — TRONCO CEREBRAL Ligacâo entre o cérebro e a espinal
mcdula; regula funi**ôes vitais como a resptracão.

1 l — CEREBELO Rcsponsávci pela coordcnacão do movimento

Na Figura 4 cstão representadas csquematicamen-
te as rcgiôcs mais relevantcs para o tcma que nos inte-

ressa analisar. Não é possível aqui fazer uma revisão

exaustiva da anatomia do cérebro, ncm é esse o nosso

objectivo, mas parece-nos conveniente fornecer ele-

mentos que permitam a compreensão dos temas que

vamos tratar. A legenda da figura permite a sua com-

preensão, e em cada capítulo faremos referência a al-

guns detalhes de particular interesse para o tema em

questão.

Para finalizar este capttulo podemos acrescentar

que o conhecimento da funcão cerebral encerra ainda

muitos segrcdos que a investigacâo científica se esfor-

ca por descobrir com o objectivo não so de conhccer

a funcão normai, mas também para conhecer os me-

canismos produtores de doencas, elas prôprias tantas

vezes reveladoras dos mecanismos da normalidadc

OS MÉTODOS DE ESTUDO EM NEUROLOGIA

DO COMPORTAMENTO

Antcs de avancar na descri<;ão de alguns dos capí-

tulos que têm sido objecto de estudo dos investigado-

res que se dedicam á neurologia do comportamento

interessa fazer referência aos métodos utilizados.

Posta a questão que se pretende explorar, o inves-

tigador cria o modelo cxpcrimental que melhor se

adapte ã obtencão de resultados. A títuio de exemplo

podemos recorrer a um problema relacionado com a

linguagem. O investigador pretende saber, por cxcm-

plo, como é processada no cérebro a operacão de pro-

ducão oral do nome de um objecto quando este

objecto é visto por um indivíduo. Comeca, entâo, por

eiaborar uma prova dc denominacão de objcctos que

aplica a indivíduos sem lesôes do cérebro no sentido

de conhecer o comportamento considerado normal.

Mas ao desenhar essa prova deve ter em linha de con-

ta determinados aspectos que têm a ver com as carac-

terísticas do material utilizado. Assim interessa ter em

linha de conta, por exemplo a frequência relativa de

utiliza^ão das palavras que integram a prova pelos

falantes da língua em que é reaiizada a prova, as possí-
veis variáveis semânticas a ter em conta — é teorica-

mente diferente dar o nome a uma caneta ou a um

animal — e ainda a forma de apresentacão do estímu-

lo visual — é sabido que ver e reconhecer um objecto

real a três dimensôes é difcrente de ver e reconhecer

a representacão desse mesmo objccto em descnho bi-

dimensional ou mesmo em fotogrrafia.
Concluído este primeiro trabaiho, que tem quc ser

rigoroso, dispôe o investigador das variáveis respei-

tantes ao material e ao comportamento da populacão

normal que lhe permitem a comparacão e o estudo no

modelo experimental que seleccionar.

O método mais acessível é o estudo de doentes que

por qualquer razão tenham sofrido uma lesâo cerebral.

Os modernos métodos de visualizacão das lesôes ce-



Fig. •*> —

Algumas represcntacôcs da morfologia c funcão cerebral com as modcrnas tccnologias.

A —

Tomografia axial computorizada; G —

Composir,ão tri-dimensional a partir das imagcns dc Ressonãn-

B — Ressonâncta Nuclear Magnética; cia Nuclcar Magnética (H Damásio, R Frank. Arch Neurol -Í9:

C — Mupa ba.seado em sinais elcctro-enccfalográficos; 137-143, 1992);
D — SPECT — baseado cm débitos sanguíncos;

E — PFT — bascado no metabolismo; H — Combinacão das imagens dc PET com a Ressonância Nucicar

F —

SQl.'ID
— baseado nos campos magnéticos, Magnética (J. Scrgent et al. Cerebral Cortex 2:68-80. 1992)

rebrais como a Tomografia Axial Computorizada ou

a Ressonância Nuclear Magnética pôem em evidência

com clareza a região do cérebro afectada pela lesão

O doente representa neste caso um modelo experimcn-
tal produzido pela Natureza. O método é, assim, sc-

melhante ao que Broca propôs há um século atrás;

avaliar a possível alteracão da funcão por perda de uma

determinada região do cérebro e inferir a partir daí as

relacôcs dessa estrutura com a funcão. Quando se ve-

rificar que num número razoável de observacôes se en-

contra um desvio da normalidade constantemente

relacionável com uma determinada localizacão da le-

são cerebral o investigador pode concluir que essa área

do cérebro tem um papel importante no desempenho
da funcão em estudo.

Em certas situacôes o estudo de um sô caso pode
trazer informacôes de grande reievância para os pro-

blemas em estudo. O princípio que norteia esta forma

de estudo baseia-se no facto de que se uma determi-

nada ocorréncia é possível num indivíduo que sofreu

uma lesão cerebral então essa corresponde a uma pos-

sibilidade geral do sistema. Este corresponde, em linhas

gerais, ao método seguido pela corrcntc designada

Neuropsicologia Cognitiva.

-H



Outro método dc estudo possível hoje cm dia, mas

sô em centros muito sofisticados, seria o recurso â

Tomografia de Emissão de Positrôes que permite por

em evidência a actividade metabôlica do cérebro em

indivíduos normais e estudar as variacôcs rcgionais

dessa actividadc durante a execu^ão de tarefas especí-

ficas — neste caso a denommacão dc objectos. Outros

métodos existem ainda para o estudo das variacôes fun-

cionais do cérebro durante o desempenho de activi-

dades quer em indivíduos normais quer em doentes

com lesôes cerebrais: o SPECT, que permite pôr em

evidência o fluxo sanguíneo cerebral, os mapas cere-

brais baseados na actividade electroencefalográfica e

ainda o modemo SQLTD que se baseia na actividade

magnética do cérebro (ver Figura 5)- Mercce referên-

cia ainda a nova possibilidade de juntar ínformacão

proveniente de difercntes técnicas dando origem a

bcias imagens como aquela que reproduzimos na mes-

ma figura retirada de um recente trabalho de Justine

Sergcnt.

No caso particular que consideramos. o da tarefa

de denominacão de objectos, não há lugar para a ex-

perimentacão em animais já que estamos a tratar de

uma funcão cxclusiva da espécie humana, embora na

anáhsc completa da funcão cm estudo se entre em

linha de conta com dados respeitantes ã percepcão

visual que foram adquiridos neste tipo de experimen-

ta<;ão. No estudo de outras fun<;ôes. como por exem-

plo cm tarefas de exploracão do espaco, a experi-

mentacão em primatas tem permitido avancos signifi-
cativos

Podemos. assim, dizer que basicamente o neuro-

logista do comportamento recorre a difercntcs méto-

dos dc cstudo que podem ser enumerados da scguinte

forma:

A) estudos realizados em humanos com lesôes cc-

rebrais;

B) cstudos realizados em humanos sem lesão ce-

rebral recorrendo a técnicas de exploracão fun-

cional;

C) estudos realizados em animais quando o ho-

mem partilha a funcão em estudo com outras

espccies animais.

CORRELACÔES CÉREBRO/COMPORTAMENTO

Passaremos agora a rever algumas das situacôes em

que as relacôes do cérebro com o comportamento têm

sido mais cstudadas. Consideramos desde já que não

é possível mencionar todos os aspectos que têm sido

objccto de estudo pois é vastíssima a literatura sobre

o assunto. mas focaremos aquelas que pensamos ser

mais facilmcnte compreendidos por não especialistas.

Dominância cerebral

Ficou atris relatada a histôria que levou ao nasci-

mento deste conceito. Em linhas gerais podemos di-

zer que dominância cerebral significa afinal uma

distribuicão de difercntes funcôes por cada um dos he-

misférios cerebrais. É difícil aceitar que um hemisfé-

rio domine o outro nas suas funcôes. Aceitava-se essa

idcia no passado quando não se conheciam ainda as

funcôes do hemisfério direito e porque as funcôes da

linguagem eram consideradas de certa forma mais no-

brcs. Aceita-se hoje o conceito de distribuicão de fun-

côes por cada um dos hemiférios cerebrais scndo,

assim, cada um dominante para a funcão de que é res-

ponsável. O hemisfério esquerdo é dominante para a

linguagem porque é ncle que se encontram os arran-

jos neuronais que lidam com esse tipo de informacão,

e o hemisfcrio dircito scrá dominante para tarefas quc

exijam o tratamento de informacão visuo-perceptiva

como, por exemplo, a oncntacão no espaco Tcm ha-

vido a tendência para identificar as diferentes funcôes

hemisféricas com formas gerais de funcionamento de

cada um dos hemisfcrios. Assim, há quem considere

que o hemisfério esqucrdo tem uma forma de funcio-

nar relacionada com mccanismos de análise enquanto

que o direito se reíacionaria com mecanismos de sín-

tese. ou. por outras palavras, o primeiro seria discre-

to e o segundo analogico. Em nosso entendcr é dificil

atribuir a cada um dos hcmisférios uma funcão global.

Eies tratam na realidade a informacão de forma dife-

rente e empenham-se também em diferentes tarefas,

mas cada uma delas obedece a regras prôprias quc é

dificil subordinar a uma regra geral hemisfcrica

Para alêm dcste conceito de distribuicão de funcôes

por cada um dos hemisférios, interessa considerar quc

em cada momento, no decurso do tratamento da in-

formacão que constitui o decorrer da nossa activida-

de cognitiva, os dois hemisférios se encontram em

contacto constante através do Corpo Caloso. que cons-

titui a enorme avenida de transporte da informacão de

um lado para o outro do cérebro.

Esta diferenca de funcionamento dos hemisférios

cerebrais reflecte-se também na sua estrutura anatômi-

ca. É intcressantc rcferir que durante muito tempo,

mesmo depois de se conhecer já a diferenca funcional

entre os dois hemisférios, não eram relatadas diferen-

cas anatômicas. Sô muito recentemente, já nos anos

setenta, surgem os primeiros trabalhos relatando assi-

metrias anatômicas entre os dois hemisférios cerebrais

que sempre estiveram ao alcancc da vista dos anato-

mistas mas que nunca tinham sido relatadas. Essas di-

ferencas dizem respeito â maior dimensão do planum

temporale ã esquerda e â diferente inclinacão do rego

de Syivius em cada um dos hemisférios (ver Figura 6).

Ambas as difercncas pareccm sugerir um maior desen-

volvimento das áreas responsáveis pelo tratamento da

informacão auditiva verbal. Por outro lado, em medi-

das feitas em cortes dc Tomografia Axial Computori-

zada, verificou-se quc o polo frontal direito é mais
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proeminente que o esquerdo c que o lobo occipital es-

querdo é mais proeminente que o direito.

Temos estado, até agora, a considerar a situacão

que por ser a mais frequente se pode dizer que consti-

tui a regra, porém há excep<;ôes que interessa men-

cionar.

Fig. 6 — Represencacão tridimensional do cérebro, bascada em ima-

gens de ressonância magnética, dcmonstrando as assimetrias cntre

os dois hemisfcrtos. Em A e B compara-sc o rcgo de Sylvius em C

e D assimetria do planum temporaie (H. Damásio, R. Frank. Arch

Seurot -)9. 137-1 »3, 1992).

Consideremos em primeiro lugar a questão da la-

teralidade motora. A grande maioria da populacão usa

preferencialmente a mão direita em todas as tarefas;

da mesma forma, opta pelo pé direito quando quer

pontapear. Porém, como é sabido, nem sempre assim

é, c o canhotismo é uma realidade conhecida há mui-

tos anos. Utilizar preferencialmente um lado do cor-

po nas actividades motoras pressupôe a existência de

operadores especializados para o controle da motrici-

dade no hemisfério contralateral. Assim, os dextros

processam a motricidade voluntária preferencialmen-
tc no hemisfério esquerdo enquanto que os canhotos

a processam no hemisfério direito. Durante muito tem-

po pensou-se que esta variacão da preferência manual

representava um handicap já que eram frequentes as

referências a maiores dificuldades de aprendizagem das

criancas canhotas. Por essa razão não era invulgar con-

trariar a tendência natural das criangas em idade esco-

lar, quer peios pais quer pelos prôprios professores do

ensino primário.
Estudos recentes vieram esclarecer melhor esta si-

tuacão. Tomando em consideracão um número con-

siderável de aiunos canhotos do ensino primário, os

autores do estudo dividiram-nos em primeiro lugar cm

funcão do rendimento escolar e depois consoante ti-

nham, ou não, outros indivíduos canhotos na família.

A análise dos resultados veio revelar que os canhotos

com rendimento escolar normal tinham com mais frc-

quência canhotos na família. Estes achados permitiram
concluir que existem duas razôes para o canhotismo:

uma genética, com vários individuos na mesma famí-

lia e que não acarreta qualquer problema para a acti-

vidade cognitiva normal, e outra considerada

patolôgica. Neste último caso, as criancas são canho-

tas porque têm ã partida problemas no seu cérebro,

problemas esses que são responsáveis pela inversão da

lateralidade e também pelas dificuldades de aprendi-

zagem. Não quer isto dizer que qualquer canhoto sem

histôria de canhotismo na família tenha obrigatoria-
mente uma lesão do cérebro, pode haver casos gene-
ticamente determinados considerados esporádicos. O

que importa é que em situacão alguma se justifica for-

gar a utiliza<;ão da outra mão: nos casos familiares se-

ria forcar a tendência natural e criar âs criancas um

problema que elas não tinham, nos outros casos seria

contrariar um mecanismo adaptativo, natural também,
e aumentar, assim. os problemas que a crianca já tem.

Por outro Iado, é necessário ainda ter em considera-

cão que entre o indivíduo completamente dextro pa-

ra todos os actos motores que exigem uma opcão de

lateralidade e o canhoto completo, há várias formas

de transigão, sugerindo que lateralidadc motora não

é uma fungão única do cérebro. Há pessoas que

optam pela mão direita para escrever ou usar uma

tesoura mas preferem a mão esquerda para arremecar

objectos. É pois aceitável que o conceito de laterali-

dade deva ter sempre em linha de conta a funcão mo-

tora a que se destina. A haver uma determinacão

genética ela não será seguramente dependente de um

único gene.

Para além do que acabamos de referir em relacão

ã lateralidade, a regra da dominância hemisférica

esquerda para a linguagem pode também ter as suas

excepîôes. Assim, é possivel que os mecanismos res-

ponsáveis pelo processamento da linguagem se encon-

trem no hemisfério direito em alguns indivíduos.

Durante muito tempo pensou-se que linguagem e do-

minância motora se acompanhavam, isto é, os dextros

tinham a linguagem no hemisfério esquerdo e os

canhotos tinham-na no hemisfério direito. Sabe-se hoje

que assim não é. A probabilidade dc um dextro com-

pleto ter a linguagem no hemisfério esqucrdo é da

ordem dos 95%, quanto aos canhotos é provável que
cerca de 60% tenham também a sua linguagem no

hemisfério esquerdo. É dificil tcr um rigor absoluto

nestes dados visto que são obtidos atravcs dc estudos

de doentes com lesão cerebral exigindo séries muito

grandes c dificeis, por isso, de obter num único centro.

A questão que pode agora levantar-se respeita â

confronta^-ão destes dados com aqueles que referimos

acima a propôsito das assimetrias anatômicas. Scria de

esperar que quer os canhotos quer os indivíduos que

revelaram ter a sua linguagem no hemisfério direito (o

conhecimento desta situacão obtem-se quando num

determinado indivíduo uma lesão do hemisfério direito

provoca alteracôes de linguagem) tivessem um padrão
de assimetria anatômica diferente do da popula^ão de



dextros com linguagem no hcmisfério esquerdo. A ver-

dade é que nem no pnmeiro caso nem no segundo

isto sc verifica. As nossas prôprias investigacôes levam-

-nos a supôr que tal sô acontece quando está invertida

a domináncia para funcôcs de natureza visuo-

-perceptiva não-verbal. No entanto estes dados care-

cem ainda de estudos complementares.

É possivel ainda que exista uma associacão entre

a variabilidade genética que conduz ao canhotismo

com alguns aspectos da imunologia, sendo
assim mais

frequentes algumas doencas deste foro na populacão

de indivíduos canhotos. Este campo está, porém, ain-

da em fase precoce de exploracão.

Como veremos mais adiante, grande pane dos co-

nhecimentos de que hoje dispomos sobre a funcão de

cada um dos hemisférios cerebrais resulta dos estudos

realizados com doentes a quem foi cortado o Corpo

Caloso, por razôes medicamente justificadas.

A auscncia desta estrutura que a cada momento trans-

porta informacão de um lado para o outro, permite

comprcender o que se passa em cada lado isola-

damente.

Linguagem oral

A linguagem oral constitui uma parcela fundamen-

tal da comunicacão entre os humanos (e não sô, visto

que é possivel transmitír mensagens a outras espécies

através de côdigos de expressão oral embora este

aspecto não esteja suficientemente estudado). É cons-

tituída por uma sequência de sons produzida por apa-

rclho fonador espccializado que, transmitidos por
via

aérea. são ouvidos e descodificados através de estru-

turas anatômicas também elas particularmente adap-

tadas para essa fungão. As variacôes das características

dos sons e a sua sequência permitem formar unidades

de significado para os utilizadores do mesmo côdigo.

Estas unidades vão desde uma relacão muito clara e

directa com o mundo das percepcôes até â abstraccão

dc conceitos sô possívcis num imaginário muito ela-

borado.

A tentativa de aplicar as regras das gramáticas for-

mais a modelos de funcão cognitiva cercbral tem

resultado em relativo fracasso. A razão fundamental

para este fracasso
reside no facto de serem as gramáti-

cas elaboradas a partir do estudo da língua enquanto

côdigo explicitável em forma escrita em que os elcmen-

tos que o constituem se relacionam entre si atravcs de

regras com maior ou menor número de excepcôes,

também eias consideradas matcria de análise em ter-

mos de formula<;ão lôgica. A dificuldade reside no es-

tabelecer de uma relacão entrc as regras identificadas

na gramática e as estruturas cerebrais que as suportam.

Estamos longe hoje do antigo conceito do Século XIX

em que se atribuía a uma área restrita do cérebro o de-

sempenho de uma funcão verbal restrita também. As

concepcôes de Wernicke e Lichteim preconizavam a

existência de centros de memôrias auditivas de pala-
vras que comunicavam unidireccionalmente com ccn-

tros de memôrias motoras. Aceitamos, hoje, modelos

que preconizam o envolvimento de grandes redes neu-

ronais integradas com conexôes complexas muitidirec-

cionais e envolvimcnto de sistemas acessôrios quc

ultrapassam a actividade do cortex cerebral e as clás-

sicas áreas ditas da linguagcm. As alteracôes de lingua-

gem relatadas com lesôes pequenas, sub-corticais. já

nos anos 70, que constituiram afinai uma moderna for-

malizacão daquilo que Pierrc Marie pretendeu provar

há quase um século, vieram contribuir para a melhor

compreensâo da forma como o cérebro processa a in-

formacâo relacionada com a linguagem oral. Por ou-

tro lado, a possibilidade dc estudar a actividade

cerebral com a Tomografia de Emissão de Positrôcs

(PET scan) durante a execucâo de tarefas em indiví-

duos normais trouxe também informacão complcmcn-

tar de interesse. Verificou-sc, por exemplo, que a área

suplementar motora, que está localizada na face inter-

na do lobo frontal desempenha um papel de relevo du-

rante a producão de discurso e a activa<;ão cerebral não

se confina âs áreas clássicas, embora nessas rcgiôes se

registe uma maior actividade metabôlica.

Apesar destas dificuldadcs existe um campo de es-

tudo que se dedica a este assunto e que é merecedor

de estatuto autônomo: a Neurolinguística.

Os estudos de Neurolinguística têm tido por mate-

rial de análise os casos de indivíduos que apôs terem

sofrido uma lesão cerebral ficaram com altcracôes dc

linguagem ou, por outras palavras, os afásicos. Estes

casos acrescentam uma dimensão ã análise iinguística

quc diz respeito â situacão em que é produzido o dis-

curso. Assim, um afásico quc não é capaz de descodi-

ficar (compreender) o significado de uma estrutura

gramatical, pode ser capaz dc a produzir oralmente

noutro contexto de observacão expcrimental. Quer

isto dizer que o que foi pcrdido, ncste caso, não foi

um operador relacionado com a estrutura gramatical

em questão. mas sim a capacidade de utilizacão dessa

estrutura em certo contexto ( neste caso a compreen-

são auditiva ). Porém, o estudo da afasia tem trazido

algumas informacôes de interessc para a linguística,

dizendo respeito fundamentalmcnte aos aspectos
dis-

sociativos que se podem encontrar em alguns casos.

Esta perspectiva, que constitui o cerne da nova Neu-

ropsicologia Cognitiva, tem pcrmitido, através do

estudo de casos isolados, pôr cm evidência compor-

tamentos de doentes que pôem em causa a gencraii-

dade de algumas regras, ou, por outras palavras,
tendo

sido encontrada uma determinada alteracão
na lingua-

gem de um doente afásico, essa alteracão pode fazer

supor a imposstbilidade de utilizacão
de uma detcrmi-

nada regra pressuposta universal, porém esse mesmo

doente vem a ser capaz dc ter acesso
a essa regra quan-

do utiliza outro tipo de enquadramento verbal (e não,

neste caso, outra situacão de teste, como foi referido

acima). Estes aspectos permitem ainda contribuir

para a elaboracão de modelos computacionais que têm

8 1



tendência a reproduzir a fun<;ão cerebral relacionada

com a Iinguagem.
Olhando agora para o problema da afasia do pon-

to de vista de um neurologista, é possivel dizer que de-

terminadas conftguracôes de alteracão da linguagem

correspondem a determinadas localizacôes cerebrais.

Vários estudos têm permitido elaborar classifica^ôes

de quadros ciínicos que se correlacionam aceitavel-

mente com as localizacôes das lesôes, feitas por meio

dos exames que permitem imagens do cérebro, como

a Tomografia Axial Computorizada ou a Ressonância

Nuclear Magnética. Constituem, afinal, estas locaiiza-

côes cerebrais as rcgiôes do cérebro que se têm reve-

lado ser mais importantes para a génese dos diferentes

componentes que constituem a funcão de falar, e de

compreender o que é dito.

No nosso Laboratôrio usamos como elementos de

diagnôstico os resultados obtidos em quatro provas

fundamentais: a análise do discurso espontâneo (que

pode ser fluente ou não-fluente conforme o débito, va-

nabilidadc do léxico e riqueza das estruturas sintáti-

cas utilizadas), a capacidade de nomear objectos em

voz alta, a capacidade de compreender palavras e fra-

ses por via auditiva e a capacidade de repetir palavras.
Con.soante os resultados obtidos nas provas desenha-

das para estudar cada uma destas funcôes é possivel
fazer um diagnôstico clínico do tipo de afasia, que tem

interesse não sô para efeitos de inferir a localizagão da

lesão cerebral responsâvcl (objectivo que hoje se con-

sidera secundário tendo em conta a existência dos mé-

todos de imagem), mas também para a organiza<;ão de

grupos mais ou menos homogcncos destinados a in-

vestigacão científica no sentido de compreender as re-

gras universais responsáveis pelos defeitos. É, ainda,
útil classificar as afasias para orientar as técnicas de rea-

bilitacão que cada vez estão mais desenvolvidas com

o aperfei^oamento de programas de computador que
se têm revelado auxiliares de extrema utilidade na te-

rapêutica da fala.

No Quadro I estão representados os diferentes sín-

dromes afásicos de acordo com as alteracôes encon-

tradas na avaliacão. A decisão dc considerar normal

ou perturbada uma capacidade resulta, evidentemen-

te, da comparacão do resultado obtido na respectiva

prova com os valores obtidos na sua afericão na po-

pulacão sem lesôes cerebrais. Interessa ainda salientar

que a nomenclatura utilizada para os diferentes síndro-

mes é a mais geralmente empregue na literatura mas

que há autores que a não aceitam, sendo porém possí
vel estabelecer paralelo entre as diversas classificacôes

Interessa agora rever, de forma sumária, as ques-

tôes que a cada um dos quadros de afasia dizem res-

peito. Como vimos acima. cada um deles relaciona-se

com a lesão de uma determinada região do cérebro e

podem considerar-se quase como regra já que há uma

frequente reprodutibilidade de indivíduo para indiví-

duo (ver Figura 7). Passemos, então, em resumo os

principais síndromes

QUADRO I

Os sindromes afasicos

Tlpo

dc afasia

Discnrso

espontáneo
Nomeacão

Comprecn-

sio audltira

Repeticão
de palavras

Broca Nâo-fluerĸe Perturbada Normai Perrurbada

Wernicke Fluente Perturbada Pcrturbadi Pcrrurbada

Global Não-flucn.e Perturbada Pcnurbada Perrurbada

Anômtca Fluerĸe Pcrturbada Normai Normal

Coaducão Fluenic Perturbada Normal Penurbada

Transconi-

cai motora Nâo-fluentc Penurbada Normal Normal

Transcorti-

cal scosorlal Fluente Pcnurbada Perturbada Normal

Transcorti-

cal mista Nâo-fluente Pcnurbada Pcnurbada .Nornul

Surdcz

verbal Fluentc Normal Penurbada Pcnurbada

Fig. 7 —

Representacão das lesôes responsávcis pclos divcrsos ti-

pos dc afasia na face cxtcrna do hcmisfcrio csqucrdo. As árcas indi-

cadas correspondcm ao máximo dc sobreposicôcs dc lcsôcs

tndividuais (Rcproduzido de Kertcrz et ai, Arch Neurol 3-*: 590-60 1

1977).

A AJFASIA DE BROCA é o quadro clínico cuja des-

cri^ão é mais antiga, sendo também aquele que tem si-

do mais polémico na literatura. Aceita-se hoje que

existam duas variantes do quadro que foi inicialmen-

te descrito por Broca. A primeira corresponde a uma

lesão extensa que envolve não sô o pé da terceira cir-

cunvoíucão frontal, conhecida como área de Broca,

mas também as regiôes frontais vizinhas e a substân-

cia branca sub-cortical, podendo estender-se até aos

gângiios da base. Esta é afinal a anatomia da lesão do

cérebro do doente descrito por Broca, como ficou

comprovado quando se submeteu este cérebro a To-

mografia Axial Computorizada. Nestes casos, o discur-

so dos doentes fica restringido ao uso quase exclusivo

de palavras isoladas, a maioria das vezes nomes (subs-

tantivos), muitas vezes ao uso de uma única palavra
usada com diferentes entoacôes em diferentes contex-

tos, que pode corresponder a uma palavra existente

no léxico ou ser um neologismo. A expressão das



accôcs resulta muitas vezcs no uso do verbo no infini-

tivo e não são quase nunca produzidas partículas de

ligacão a não scr em situacão de producão de discurso

dito automático de expressôes coloquiais sobreapren-

didas. Por outro lado a prôpria articulacão verbal é ia-

boriosa, registando-se uma clara diminuicão do débito

de producôes vocais. No que respeita â compreeensão

auditiva está em geral normal para a linguagem colo-

quial sendo, porém, possivel pôr em evidência, atra-

vés de provas específicas, algumas aiteracôes de

compreensão de estruturas sintáticas mais complexas

como é por exemplo a forma passiva. Um teste muito

utilizado em todo o mundo — o "Token Test*' — re-

veia nestes casos resultados inferiores å média dos gru-

pos padrão. Nesta prova é pedido ao doente que

executc uma série de operacôes com pecas de diferen-

tes formas, cores e dimensôes. Os afásicos de Broca

executam com facilidade uma ordem como: "aponte

um círculo verde", mas têm dificuldade em cumprir

uma instru^ão como: "toque no quadrado grande e

preto com o círculo pequcno c verde".

A capacidade de dar os nomes correctos aos objec-

tos que lhes são apresentados encontra-se também per-

turbada. Em geral a dificuldade reside em evocar o

nome do objecto, mas não é raro também que seja pro-

duzido um nome errado (por vezes aproximado quer

no que respeita á sua estrutura fonologica quer no que

rcspeita ao campo semântico a que o objecto perten-

ce). Repetir é também uma actividade laboriosa,

rcgistando-se a maioria das vezes distorcôes fono-

lôgicas.

Alguns autores consideram que é possivel afirmar

que o defeito
fundamental da afasia de Broca é o agra-

matismo, entendendo agramatismo como a pcrda do

uso das partículas de ligacão (pronomes, preposicôes)

ou a perda da flexão dos verbos. Em nossa opiniâo o

termo agramatismo não será o mais adequado visto que

não se trata exactamente da perda do uso da gramáti-

ca mas sim da capacidade de aplicacão de algumas das

suas regras. Por outro lado. são uma raridade os casos

em que se verificam estes defeitos de forma clara, sen-

do francamente mais frequente a chamada desintegra-

câo fonética quc respeita â producão incorrecta dos

fonemas em todas as tarefas. Compreende-se bem que

estando a área de Broca na proximidade da área mo-

tora, onde se encontram as céluias que dão início â via

da motricidade voluntária, a programacão do acto

motor que constitui a articulacão verbal csteja per-

turbada, sendo por isso os fonemas produzidos incor-

rectamente em quase todas as situacôes experi-

mentais.

Esta proximidade com a área motora, justifica tam-

bém que estes doentes apresentem com frequência um

defeito motor dos membros direitos.

Quando a lesão é de menores dimensôes e atinge

quase na exclusividade a área de Broca não se regista

cxactamente um quadro de afasia, mas uma aiteracão

que se aproxima mais da desintegracão fonémica
e que

em geral tende a recuperar com a passagem do tem-

po. Para alguns autores a designacão para esta pertur-

ba<;ão é a de afemia.

Para Damásio, as estruturas lesadas na afasia de Bro-

ca e na afemia são parte de uma rede neuronal envol-

vida na concatenacão tanto de fonemas em palavras

como de palavras em frases - isto é, a ordenacão dos

componentes linguísticos no tempo e no espaco Ge-

neralizando, este autor afirma que esta é a rede neu-

ronal empcnhada nos aspectos relacionais da

linguagem que incluem a cstrutura gramatical das fra-

ses e o uso adequado dos morfemas gramaticais c dos

verbos. Os outros componentes corticais da rcde es-

tão localizados na face externa do conex frontal, no

cortex parietal esquerdo e no cortex sensoriomotor

acima do rego de Sylvius c entre as áreas de Broca e

de Wernicke, tudo isto no hemisfério dommante para

a linguagem. Esta rede inclui ainda parte dos núcleos

cinzentos da base, em particular a cabe^a do núcleo

Caudado c o Putamen.

Na nossa perspectiva, optamos por considcrar que

não existe uma rede com regras de relacôes gerais en-

tre os diversos elementos que constituem a linguagem

falada; o sistema que falta diz antes respeito â capaci-

dade de previsão na sequência da producão de elemen-

tos gramaticais. associada a uma dificuldade de

seleccão do elemento correcto Um falante normal

quando produz uma unidade de significado linguísti-

co, scja ela um fonema seja ela uma palavra, abre e res-

tringe de imediato o número dc hipôteses possíveis

para colocar na sequência. Deste número limitado de

opcôes selecciona a mais provável, acompanhando

sempre este mecanismo por outros paralelos, destina-

dos â verificacão. Um afásico de Broca perdeu preci-

samente estas capacidades de previsão e verificacão

perdendo-se por isso num mundo de informacão em

que não conseguc orientar-se. Se
assim não fosse o afá-

sico de Broca teria mais facilidade — ou igual

dificuldade — em nomear objectos em resposta (por

exemplo: "pinta-se uma parede com um...") do que

em nomeá-Ios por confrontacão visual, e em nosso en-

tender passa-se exactamente o ínverso. Trata-se assim

de uma questão de capacidade de planeamento de ac-

câo verbal, mais do que de seleccão de regras gerais

de uma gramática interior.

O quadro de AFASIA DE WERNICKE resulta de

uma lesão na porcão mais posterior da face externa
do

lobo temporal do hemisfério dominante para
a lingua-

gem A característica mais marcante destc tipo
de afa-

sia diz respeito â perturbacão da capacidade de

compreensão auditiva de material verbal. Para
alem

deste defeito, os doentes têm também perturbacoes das

capacidades de nomeacão
e de repeticão. O discurso

espontâneo é fluente e constituído
a maiona das ve-

zes por parafasias, o que
o torna frequentemente

in.n-

tcligível A análise deste tipo de afasia permite-nos

também fazer algumas cons.dcracôes
teôricas sobre os

possíveis mecanismos
alterados pela lesâo nesta regiao

do cérebro. Para alguns autores a afasia de Wermcke



pode subdividir-se em diferentes quadros clínicos. Na

nossa experiência consideramos que existem funda-

mentalmente duas variantes, concordando assim com

Hécacn: uma variante predominantemente expressiva

em que o discurso dos doentes é totaimente consticui-

do por palavras incompreensíveis (jargonafasia), e uma

variante em que predomina o defeito de compreensão

aproximando-se do quadro de surdez verbal que des-

creveremos adiante. Estas duas características consti-

tuem afinal o cerne da questão da afasia de Wernicke.

Não se aceita já a proposta do prôprio Wernicke que

propunha que na área que tem hoje o seu nome esta-

riam as memorias auditivas das palavras, mas sim que

esta região é parte da tal rede neuronal que se distri-

bui pelo hemisfério esquerdo e que suporta os proces-

sos da linguagem.
Muito provavelmente o papel desempenhado por

essa região do cérebro nesta rede tem duas facetas: uma

respeitante aos processos de descodificagão e outra re-

lacionada com os processos de codificacão. No que res-

peita â primeira podemos admitir que nesta região
ocorre a transformacão dos sons da linguagem, que são

recebidos no cortex temporal em ambos os Iados do

cércbro (a informacão recebida no hcmisfério dircito

é transfcrida para o esquerdo através do corpo calo-

so) em côdigo interno do sistema, registando-se, pos-

teriormente, o enderecamento dessa informacão âs

multiplas áreas cerebrais que a eia digam respeito; não

se trata por isso de um processo de compreensão mas

sim de um processo de descodificagão - a compreen-

são surge quando a informacão atinge a região que Ihe

diz respeito e isso pode acontecer em qualquer lugar
do cérebro. Há alguma evidência expenmental que su-

porta a ideia de ser o tratamento do tempo de entrada

da informacão um dos mecanismos perturbados neste

tipo de afasia. Assim, a compreensão melhora quando
as provas são aprcsentadas vagarosamente, sugerindo
ou uma maior lentidão dos processos de descodifica-

gão que é superada se a informa^ão entrar lentamen-

te, ou um erro na marca<*;ão temporal da entrada da

informacjâo provocando erros de sequenciacão ou, ain-

da, uma perturbacão de memôrias operativas percep-
tivas que pcrmitem manter a informacão em "stand

by" por pequeníssimas fracgôes de tempo, dificultan-

do depois o relacionamento de todos os dados entra-

dos, Este relacionamento permitc a identificacão de

unidadcs com significado.
No que respcita ao papel nos processos de codifi-

cacão podemos entendê-lo a dois níveis: o primeiro
diz respeito ao processo inverso ao do enderecamen-

to que descrevemos acima, e regista-se, por isso, uma

dificuldade de evoca<;ão que é mais marcada para no-

mes e accôes do que para partículas de ligacão (pro-
nomcs e preposicôes), sugerindo que o acesso a esta

informacão depende de outros mecanismos provavel-
mente mais relacionados com regiôes anteriores do cé-

rebro enquanto os nomes e as ac<;ôes se relacionam

mais com o cortex dito sensorial e que se estendc pc-

las regiôes posteriores do cérebro (parietal. occipital

e temporal); os doentes trocam com frequência as pa.

lavras ou substituem-nas por paiavras como "coisa"

ou "aquilo", revelando a dificuldade de encontrar a

palavra exacta sem que isso signifique que desconhe-
cem o contexto não-verbal da situacão, visto que são

capazes, muitas vezes, de descrever por gestos aquilo

que pretendem dizer. Por outro lado, são também fre-

quentes os erros de programacão a nível fonético e as

palavras produzidas revelam erros quer na seleccão dos

fonemas quer na sua sequencia<;ão. Quer isto dizer quc
estas estruturas estão também envolvidas no processo

de codificagão a este nível como o estavam a área de

Broca e regiôes vizinhas, porém o processo pode ser

outro e ser também o inverso do da marcagão tempo-

ral que descrevemos para os processos de descodifi-

ca<;ão. Sendo lento o sistema e havendo integridade
da área de Broca e regiôes vizinhas

—

que exigem um

débito de discurso normal — o sistema da área de Wer-

nicke informa incorrectamente os processadores dos

actos motores que levam ã articulacjio verbal. O doente

produz, por isso, grande quantidade de discurso com

um débito normal mas muito alterado na sua estrutu-

ra morfolôgica. A situacão agrava-se pois não existe um

mecanismo de controle eficaz já que a descodifica<;ão
está ela prôpria muito perturbada e o doente é inca-

paz de reconhecer os seus erros. Deve ainda

acrescentar-se quc esta incapacidade de reconhecer os

erros pode constituir uma agravante séria para estes

quadros clínicos porque o doente não so não rcconhe-

ce os erros como considera que os não está a fazer -

isto é, não tem consciência do defeito - atribuindo as

culpas da dificuldade de comunica<;ão ao seu interlo-

cutor. A comunicagão entre doente e os outros falan-

tes é impossível porque o doente não compreende o

que Ihe é dito e produz um discurso quase incompreen-
sível. Nâo é raro nestes casos vir a desenvolver-se sin-

tomatologia paranoide, em particular se houver uma

personalidade prévia predisposta para este tipo de

reacqão. Há referências na literatura a casos de agres-

são física e mesmo a accôes criminosas.

Embora se volte adiante a este assunto vale a pena

mencionar desde já a dificuldade que representa mui-

tas vezes este fenômeno de não reconhectmento do de-

feito e designado de anosognosia. O que se passa é quc

em muitas situacôes de lesão cerebral o doente perde
a capacidade de avaliar o seu prôprio deficit

considerando-o assim como não existente. remeten-

do para o mundo exterior a justificacão do seu insu-

cesso na realizacão das tarefas.

Sobre a AFASIA GLOBAL, sendo embora a forma

mais grave de perturbagão da linguagem, poucas con-

sideracôes se podem fazer. Resulta de uma extensa le-

são do hemisfério esquerdo envolvendo todas as

regiôes que compoem a rede neuronai que suporta e

trata a informacão verbal. Desta forma, os docntes pra-

ticamente não produzem discurso e tem uma pertur-

bacão grave da compreensão auditiva. Na fase mais

aguda da instalagão da lesão mesmo a comunicacão



não-vcrbal pode estar afcctada, contudo esta vem a me-

lhorar progressivamente, sendo depois a forma de
elci-

cão para a comunicacâo. É interessante notar como os

familiares destcs doentes, ao fim de alguns meses, são

capases dc compreender tanto daquilo que eles que-

rem comunicar, servindo esta informacão para a cria-

câo de programas de reabilitacão baseados prima-

riamente na estimulacão de capacidades não-verbais.

Pode comentar-se, a propôsito deste facto, que a lin-

guagem é uma parcela da capacidade de comunicar e

que existem múltiplos sistemas altemativos que mui-

tas vezes utilizamos até de forma não consciente.

A AFASIA ANÔMICA é o quadro afásico que pior

se relaciona com a localizacão da lesão cerebral. Rc-

sulta evidentemente de uma lesão no hemisfério do-

minante para a linguagem em localiza<;ôes diversas. O

defeito principal é a dificuldadc dc encontrar os no-

mes, cstando poupadas as restantes capacidades. No

contexto do modelo explicatWo das perturbacôes afá-

sicas que temos estado a seguir constitui a perturba-

cão dos mecanismos de evoca^ão (o inverso do

enderecamento) sendo impossível traduzir para pala-

vras. sobrctudo, os nomes dos objectos. A nível não

verbal não há qualquer problema c os doentes têm ten-

dência a substituir a palavra que não conseguem dizer,

ou por palavras como "coisa" (tal como alguns afási-

cos de Wernicke), ou descrevendo a fun<;ão. Por excm-

plo, querendo referir-se a caneta dirão "aquilo que

serve para escrever". No contexto da rede neuronal

que sustenta os processos verbais este mecanismo dc

cvoca<;ão é talvez o mais complexo e mais distribuído

pelo cortex. É bem provável que para conseguir atin-

gir um nivel de pré-codificacâo seja necessário reunir

a maioria dos atributos referentes ã palavra a produzir

assim; a matriz de pré-codifica<;ão pode incluir infor-

macão rcferente ao uso, refcrente â forma, referentc

âs qualidades físicas, referentc a memôrias de ob|ec-

tos concretos pcrtencentes ao prôprio e tantos outros

atributos possíveis que se relacioncm com a palavra

a produzir. Não estando esta matriz compíeta haverá

dificuldade em enderecar um resultado final para a área

de codificacão verbal. Parte da matriz pode contudo

constituir ela prôpria uma outra capaz de informar o

codificador, como acontece com a descricão do uso,

pois que a informacão acopiada a este conceito é mais

restrita. Da mesma forma, é mais fácil para estes doen-

tes produzirem palavras que são elas prôprias atribu-

tos, como por cxemplo o nome das cores, do que

palavras que permitem a evoca<;ão de múltiplos

atributos.

Entendendo desta forma a afasia anômica, fácil se

torna compreender a razão porque pode surgir como

resultado de lesôes em diversos pontos. O mecanismo

de recolha dos atributos envolve seguramente uma ex-

tensa região do cortex cercbral podendo ser perturba-

do pela interrupcão em qualqucr nível.

A AFASIA DE CONDUCÃO foi matéria de poié-
mica durantc muitos anos mas considera-se hoje uma

realidade clínica. Foi descrita inicialmente pela escola

alemã do final do século passado como o resultado da

interrupcâo dos feixcs de Iiga^ão entrc o centro de me-

môrias auditivas e o centro de memôrias motoras (res-

pectivamente as áreas de Wernicke e de Broca). Tinha

como resultado a impossibilidade de repetir palavras
e frases e também de nomear objectos, sendo para aiém

disso a compreensão auditiva normal e o discurso es-

pontâneo também normal.

A lesão responsávcl por este tipo de afasia locaiiza-

-se na proximidade da área de Wernicke, no cortex da

circunvolucão supra-marginal, com ou sem extensão

para a substância branca subjacente ã Insula, ou então

mais prôximo das áreas auditivas primárias.

A interpretacão que damos para este tipo de afasia

corresponde â perturbacão do mecanismo de codifi-

cagão fonolôgica que descrevemos a propôsito da afa-

sia de Wernicke. A diferenca reside no facto de existir

compreensão da linguagem produzida e por isso o

doente é mais crítico em relacão ao seu defeito e tem

tendência a corrigi-lo.

As AFASIAS TRANSCORTICAIS caracterizam-se

pela boa capacidade de repeticão de linguagem. Po-

dem ser acompanhadas de defeito de compreensão au-

ditiva e designar-se por isso de SENSORIAIS, podem

apresentar um discurso não fluente e serem por isso

chamadas de MOTORAS ou podem ter ambos os de-

feitos e serem conhecidas por MISTAS.

Também estes quadros estavam considerados nos

modelos da escola alemã do final do scculo passado,

mas a sua descricão era mais teôrica do que baseada

em factos de observacão. O trabalho de Geschwind e

colaboradores publicado em 1966 com o título "Iso-

lation of speech area" veio trazer a informacão empí-

rica que faltava. Tratava-se da descricão de um caso

clínico que, na sequência de uma intoxica^ão por mo-

noxido de carbono, desenvolveu lesôes cerebrais com

uma distribuicão muito particular: distribuiam-se i vol-

ca das áreas de linguagem, no hemisfério esquerdo. O

resuitado, do ponto dc vista da perturbacão da lingua-

gem, era a ausência de discurso cspontâneo, a ausên-

cia de compreensão auditiva. a impossibilidade de

nomear objectos e uma excelente capacidade de repe-

tir palavras e frases. A interpretacão dada foi a de ha-

ver um isolamento completo das estruturas

relacionadas com o processamento da linguagem do

resto do cérebro. Desta forma, não havia codificacão

possível a partir da actividade do pensamento nem

compreensão auditiva da linguagem por ser impossí-

vel o enderecamento. Porém quando o sistema era in-

formado a operacão de repeticão sem compreensão era

possívei pois estavam íntegros os mecanismos respon-

sáveis por esta fun<;ão.

Casos como estc são uma raridade, mas a presehca

de lesôes na periferia das áreas de linguagem
é frequen-

te quer no que respeita âs áreas topograficamente



anteriores quer no que respcita âs áreas posteriores,

não sendo por isso raros os casos de afasia transcorti-

cal motora e transconical sensorial.

Deve ainda fazer-se mengão ao caso particular do

defeito de linguagem resultante da lesão da árca suple-
mentar motora. Esta área, como dissemos acima, está

localizada na face interna do lobo frontal junto ao re-

go de Rolando e revela um aumento de actividade me-

tabolica sempre que se produz discurso. A sua lesão

produz, na fase aguda de inscalacão, um mutismo que

rapidarnentc evolui para um quadro idêntico ao da afa-

sia transcortical motora, havendo por vezes um fenô-

meno, que pode também ocorrer com lesôes frontais

noutras localizacôes, e que se designa por ecolália. Nes-

tes casos os doentes repetem compulsivamente o dis-

curso que ouvem estejam, ou não, em situacão

coloquial. Este fenômeno pode ser interpretado no

contexto de ausência de programas prôprios que é fre-

quentc em certas lesôes froncais. O doente assume e

imita os programas que vêm do exterior.

O quadro de SURDEZ VERBAL não constitui exac-

tamente um quadro afásico. Trata-se de uma situacão

em que a lesão cerebral está estrategicamente locali-

zada de tal forma que a informa<;âo auditiva não tem

possibilidade de chegar ã área de Wernicke. Desta for-

ma, o doente comporta-se como se estivesse a ouvir

uma língua estrangeira da qual nada compreende. Os
mecanismos de codificacão estão íntegros pelo que a

sua linguagem oral é normal e o doente relata com fa-

cilidadc as suas dificuldades. Todos os outros tipos de

informacão auditiva são tratados e compreendidos.
Para além destcs quadros que descrevemos e que

se podem considerar as situacôes mais clássicas, tem

havido, nos últimos anos, descricôes de entidades que
não se integram nesta classificacão mas que são impor-
tantes para a compreensão global dos mecanismos ce-

rcbrais rcsponsáveis pelo processamento da linguagem.
Assim, em 1982, Naeser e colaboradores e Damásio e

colaboradores publicaram resultados do estudo de

doentes com pequenas lesôes sub-corticais e com de-

feitos de linguagem. Ficou assim demonstrado que não

eram exclusivamente as estruturas do cortex cerebral

as responsáveis por processos aparentcmente tão ela-

borados como o tratamento da linguagem. Conhecia-

-se já o papel desempenhado pelo Tálamo Ôptico
através da anáiise de casos com lesão desta estrutura

que revelavam fundamentalmente uma perturbacão da

nomeacão (por provável destruicão do sistema de ac-

tiva<;ão Tálamo-cortical e consequente alteracão dos

mecanismos que descrevemos acima precedendo a co-

dificacão da linguagem) e uma diminuicão do voiume

da voz. Os outros casos revelavam porém sintomato-

logia mais complexa e mais prôxima da das descri<;ôes
dos stndromes clássicos. É possivel encontrar altera-

côcs da compreensão auditiva que resultam da destrui-

cão das conexôes entre a cabeca do núcleo Caudado

e o cortex Temporal e defeitos de fluência que têm a

ver com as funcôes do Putamen.

Para além destes quadros, foram também descricas
alteracôes relacionadas com lesôes da porcão anterior
do cortex Temporal. Os achados referidos nestes

casos têm a ver com a capacidade de evocar nomes

prôprios de pcssoas e lugarcs cstando poupada a

capacidade de evocar material relacionado com oucro

cipo de informacão. Parece, assim. haver uma especi-
ficidade dc determinadas regiôes do lobo Temporal
para arquivo desce cipo de informacão da mesma for-

ma que aconcece para as cores no lobo Occipital
(como veremos adiante).

Para além dos estudos baseados em doentes com

lesôes cerebrais existe ainda evidência interessantc

oriunda de estudos de estimulacão eléccrica cortical.

Em casos particulares de cirurgia para tratamento da

epilepsia é possivel estimular o cortex cerebral e ava-

liar o efeito desta estimulacão. Os trabalhos de Pen-

field foram pioneiros neste campo de estudos cendo

revelado o limice das áreas que constituem a rede ncu-

ronal envolvida na linguagem. Estudos mais recentes
vieram trazer informayôes interessantes relacionadas
com o uso de duas línguas. Na realidade é possivel que
no caso de bilingues as redes neuronais rclativas a ca-

da língua sô parcialmente se sobreponham, sendo no

entanto a informacão, disponível até ao momento, in-

suficiente para que sc possa elaborar uma teoria coe-

rente para esta situacão. A evidcncia que temos da

afasia em indivíduos bilingues é também controversa

já que as variacôes inter-individuais são muito gran-

des e cada caso parece representar uma situacão par-

ticular da qual não é possível inferir a regra.

Devemos ainda fazer rnencão âs outras linguagens
não orais. Os estudos nesta área são raros, sendo de

destacar os trabalhos de Bellugi que demonstrou ser

possível haver afasias nos surdos que usam linguagcm
gestual, por lesôes do hemisfério esquerdo. Estes doen-

tes perdcm a capacidade de comunicar por gestos tal

como os afásicos a perdem através da linguagem oral.

Foi igualmente demonstrado que nestes casos de sur-

dez as lesôes do hemisfério direito não alteravam a ca-

pacidade de utilizacão da linguagem gescual sendo

possível, por isso, concluir que as redes neuronais usa-

das na linguagem gestual dos surdos são possivelmen-
ce as mesmas que suscencam a linguagem falada.

Acé agora cemos escado sempre a fazer referência

a funcôes do hemisfério esquerdo como hemisfério do-
minance para a linguagem, codavia alguns escudos cêm
demonscrado que mesmo nestes casos o hemisfério di-

reito pode também desempenhar um papel avaliável.

Assim, doentes com lesôes hemisféricas direitas reve-

laram ter raaior dificuldade no trataraento dos aspec-
tos semânticos da linguagem em comparacão com

individuos de controle sem lesão cerebral. Não se tra-

tará na realidade de defeitos de linguagem mas sim de

aspectos que com ela escão relacionados. O hemisfé-

rio direito parece desempenhar um papel ímportante
no arquivo da informacão por caracceriscicas se-

mâncicas.
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Existe, ainda, um campo dc pesquisa quc carece de

muita investigacão c que rcspeita aos problemas de de-

senvolvimento da linguagem e das lcsôcs adquiridas

em fase de desenvolvimcnto. No que respeita aos pro-

blemas de desenvolvimento, pode dizcr-se que exis-

tem poucos dados que permitam
boas interpretacôes

neurofisiolôgicas (vcr mais adiante o que é dito sobre

dislexia de desenvolviraento), já no que respeita ãs le-

sôes adquiridas em fase de desenvolvimento o mesmo

não acontece. Nos últimos anos tem-se reunido ínfor-

macão que tem permitido comecar a corapreender me-

lhor a forma como os processos da aquisicão decorrem

em relacão com a maturacão do cérebro. Pode dizer-

-se em linhas gerais que a topografia das lesôes cere-

brais e os defeitos de linguagem delas resultantes

obedece as mesmas regras daquilo que é encontrado

em indivíduos adultos. As diferencas residcm no fac-

to de haver uma maior plascicidade do sisccma e, por

isso. uma melhor recuperacão dos defcicos com o pas-

sar do cempo.

Lcitura e cscrita

É aceicável dizer-se que parce da rede neuronal li-

gada aos processos da Iinguagem oral escá cambém im-

plicada no processamenco da linguagem escrica. Desca

forma sempre que existe uma afasia, regisca-se cambéra

uma perturbacão do domínio da linguagcm escrica.

Exiscem, porém, mecanismos que são cspccíficos da

lcitura e da escnta e que merecem análisc particular

Antes de descrevcr as perturbacôes encontradas

como resultado de lesôes cerebrais interessa conheccr

o que se passa no leitor normal. Como está documen-

tado na Figura 8, quando um individuo olha para um

texto escrito e faz uma leitura sem vocalizacão, são as

regiôes posteriores do cérebro que revelam maior

actividade. A informacão visual percorre a via ôptica

desde a retina até ao cortex occipital (cortex Calca-

rino - localizado na face interna do lobo Occipital) de

tal forma que o que se encontra do lado direito
do pon-

to de fixacão visual é recebido no hemisfério esquer-

do enquanco o que se enconcra do
lado esquerdo será

percebido com o hemisfério direito. Para um leitor trei-

nado, bastarão algumas sacadas visuais para fazer a lei-

tura de uma linha de tcxto. Entende-se por sacada

visual. um movimento dos oihos desde um ponto de

fixacão até ao seguinte. A leitura é feita cm cada para-

gem dos movimentos dos olhos fixando o leitor tanto

o que está para a direita como o que está para a es-

querda do ponto ern que fez a paragem. O que será o

mesmo que dizer que ambos os hemisférios cercbrais

participam nesta actividade.

No cortex Occipital identificam-se diferentes re-

giôes dc interesse para cstc processo. O ponto final da

via ôptica constitui o cortex primário visual e recebc

informacão exclusivamente a partir das vias que
a con-

duziram desde a retina. Desta região partem ligacôes

para o cortex de associagâo, ou secundário, onde se

iniciam os processos de reconhecimento da inforraa-

cão. Tanto quanco é legícimo excrapolar da invesciga-
cão animal, pode dizer-se que esce cortex se enconcra

organizado de cal forma que é possivcl idencificar sub-

-regiôes erapenhadas era carefas cão especificas como

o reconhecimenco de uma côr como o azul ou o ama-

relo ou, ainda, com formas especificas como círculos

ou linhas oblíquas.
A parcir desca fase de reconhccimenco a informa-

cão ccrá que ser cracada a um nível mais específico e

quando de linguagem escrica se craca cudo o que é per-

Fig. 8 — Rcpresentacâo esquemática da via ôptica (ver tcxto).
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cebido no hemisfério dircito deverá ser transferido

para o esqucrdo através da porcão mais posterior do

Corpo Caloso. A área que de seguida se identifica co-

mo relevante para o processo da leitura é a chamada

Prega Curva. Trata-se de uma região de conflucncia dos

três cortexes sensoriai.s ( Parietal, Temporal e Occipi-
tal ) que permite associacôes ditas multimodais ( res-

peitantes ãs diferentes modalidades sensoriais ) e que
é exclusiva da espécie humana. A partir daqui a infor-

macâo parece passar a partilhar com a linguagem os

mcsmos mecanismos.

Os mecanismos relacionados com a escrita parti-
lham também com a linguagem oral os mesmos ope-
radores até â fase de codifîcacão. A partir daí há que

transformar a informacão em unidades de processa-

mento motor do gesto que conduz ao desenho das le-

tras. Do nosso ponto de vista, o processo da seleccão

de unidades dc significacão para a escrita é bem diverso

daquelc quc lcva ã articulacão verbal, já que implica
o recurso a um côdigo que nem sempre é de relacão

entrc fonema e grafema. Será assim necessário admi-

tir a existência de operadorcs que transformam a lin-

guagem orai na escrita. É discutivel se o processo segue
essa sequéncia visto que, por excmplo, os surdos que
nunca tiveram acesso ao côdigo oral conseguem do-

minar a cscrita sem dificuldades de maior. É possivel,
assim, que haja uma relativa independência dos pro-

cessos dc codificacão e não obrigatoriamente uma se-

quência dc eventos. Por outro lado, o tipo de produto
final dcsta operacão de codificacão pode depois ser uti-
lizado pclos programadores dos gestos finos que pcr-
mitcm fazcr qucr o desenho das letras sequencialmentc
nas linhas de um papel. quer o carregar no teclado de

uma máquina dc escrever, o que pressupôc o domi-

nio das relacôcs no espaco.

Muita da informa<;ão que permitiu as consideracôes

quc temos estado a fazer resulta, como nos outros ca-

sos. da análise do resultado das lesôes cerebrais. Na his-

tôria das pcrturbacôcs da leitura resultantes de lesão

cerebral c forcoso mencionar Déjerine. que pela pri-
meira vez publicou trabalho respeitante a este assun-

to. Estc autor estudou fundamentalmente dois

síndromes: um resultante da lesão da prega curva e ou-

tro resultante da lesão do lobo Occipital esquerdo . De-

signou o primeiro por alexia com agrafia e o segundo

por alexia pura.

Se tivermos em atencão o que foi dito a propôsito
da estrutura do cortex da prega curva não será dificil

compreendcr a razão da penurbacão da leitura quan-
do lesada. Corrcsponde ao ponto onde provavelmen-
te se encontram e se interligam as redes neuronais que

suportam os processos da linguagem oral e da leitura,

sendo tambcm fulcral para os processos de escrita vis-

to que aí poderá ocorrer a integracão da informacão

espacial e da formacão de conceitos relacionados com
memdrias visuais de letras. Deve dizer-se que a infor-

macão visual é importante para as actividades de es-

crita, sobretudo durante a aprendizagem, podendo
depois ocorrer todo o processo de escrita sem qual-

quer concrole visual - embora durance a actividade dc
cscrita se utilize a visão como sistema de corrcccão

Todavia, a informa<;ão visual cnquanto memôna inter-

na deve ter um papel dc rclevo na actividade de es-

crita, mas esse processo ocorre longe das áreas occi-

pitais primárias e de associacão. Acompanhando estas
alteracôcs por lesão da prega curva é comum

encontrar-se alteracôes afásicas do tipo da afasia anô-

mica e, ainda, uma perturbacão do cálculo numérico,
a desoricncacão encre os conceicos de "direico" e "es-

querdo" e alceracôes do reconhecimenco de cercas par-
ces do corpo, mais geralmente dos dedos da mão. A

esce conjunco de sinais para os quais não é possivel en-

concrar uma relacão lôgica para além do facco de ha-

ver uma coincidência anacômica das áreas cercbrais

que os suscentam é comum designar de síndrome de

Gerstman, em meraôria do aucor que pela primeira vez
o dcscrevcu.

A aiexia pura é uma das encidadcs mais bcm conhe-

cida e discucida na liceracura. Na Figura 9 escá repre-

sencado o esquema desca afeccão conforme o

descrcveu Déjcrine. A lesão descroi o lobo occipical es-

querdo impedindo assim que seja aí recebido qualquer
cipo de informacão visual (embora em alguns casos a

destruicão não seja completa e seja possível o trata-

mento de informacão de outros tipos que não a da lei-

tura - como vimos existe uma espccificidade muito

grande das diversas regiôes do lobo occipital para

deccrminados cipos de informacão). A mesma lesão

esccnde-se para crás descruindo os feixes que cranspor-

Fig. 9
—

Diagrama dc Dcjerine dcstinado a expltcar as pcrturbacôes
da lcitura (vcr texto).
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tam informacão visual através do Corpo Caloso, im-

pedindo quc a informacão chegada ao hemisfério di-

reito seja transferida para o esquerdo a flm de dar

continuidade ao processo de descodificacâo que sô aí

pode ocorrer. Por esta razão o doente não é capaz de

ler. Porém, como a prega curva não está lesada, o pro-
cesso de cscrita dccorre normalmente, confrontando-

-se o doente, com perplexidade, com a impossibilidade
de ler aquilo que acabou de escrevcr.

Existem três variantes deste síndrome, a primeira
resulta de uma lesão sob a prega curva que disconecta

todo o sistema de tratamento visual da informacão do

sistema de tratamento da linguagem, as outras duas

correspondem a alteracôes da leitura confínadas a um

ou outro lado do campo visual. Quando isso acontece

no hemicampo esquerdo, deve-se a uma interrupcâo
do Corpo Caloso, o que impede a passagem da infor-

macão do hemisfério direito para o esquerdo. Quan-
do acontece no hemicampo direito, resulta de uma

lesão pequena do lobo Occipital estrategicamente co-
locada de forma a impedir a passagem da inforraacão

do cortex Occipital esquerdo para a prega curva, per-

mitindo, porém, a passagem da informacão que vem

do hemisfério direito.

Para além dcstes tipos de alexia que se podem con-

sidcrar como clássicos dcvc ainda fazer-se mencâo ao

trabalho de Benson quc chamou a atencão de novo

para o que já tinha sido descrito na literatura francesa

do início do scculo sobre as aiteracôes de leitura por

lesão frontal. Nestcs casos os docntes são capazes de

ler palavras isoladas mas têm dificuldades na leitura

de textos e também na leitura de letras. É difícil en-

contrar uma interpretacão satisfatôria para este acha-

do. Os casos são. também eles, raros e é possivel que
estcs docntes facam a lcitura através de outros meca-

nismos que permitem o reconhccimento das palavras

globaimente, scndo incapazes de fazer uma leicura

lecra-a-lccra. Esca úlcima incerprecacâo abre-nos a por-

ca para fazer algumas consideracôes sobre os modelos

de ieicura propostos pela moderna Neuropsicologia

Cognitiva.
Foram na realidade os estudos das capacidades de

leitura que inauguraram esta nova forma de olhar

para as reíacôes do cérebro com o comportamento.

O relato de casos com uma perturbacão que os auto-

res designaram de alexia de profundidade trouxe a

este capítulo um interesse renovado. Alexia de profun-
didade corresponde a uma perturbacão da leitura com
características muito especiais: 0 doente confrontado

com uma palavra para ler comete o erro de dizer ou-

tra palavra mas dcncro do mesmo campo semâncico,

por exemplo pcrance a palavra "garfo" Iê "colhcr" ou

perance a palavra "gaco" lê "cão". Signifíca isco que
a descodificacão foi bem feica até atingir o campo se-

mãntico onde a palavra se inscre. Sô que aí se pcrdc,
cometendo o erro. Na figura 10 representa-se o esque-

ma proposto para estes mecanisraos. Não nos detere-

mos muito na sua análise visto ser ainda difîcil

estabelecer uma relacão entre as operagôes previstas

Fig. 10 —

Esqucma proposto pcla Ncuropsicologia Cogmtiva para

interpretar as difercntcs ctapas do tratamento da informacão durante

a lcitura.

no modelo e as regiôcs do cérebro com elas relacio-

nadas. Trata-se de um intercssante modelo de traba-

Iho que terá que ir sendo enriquecido com observacôes

de casos bem estudados quer do ponto de vista da lei-

tura quer do ponto de vista da localizacão das áreas

cerebrais lesadas.

Um dos capítulos que tem também rcgistado pro-

gressos inceressances é o da dislexia de desenvolvimcn-

to. Esta situacão é talvez mais frequente em países em

que a representacão gráfíca da língua falada tem me-

nos relacão com a sua estrutura fonolôgica, sendo por
isso necessário o maior desenvolvimento das capaci-
dades de integracão intermodal relacionadas com a lin-

guagem. Embora a designacão seja relacionada com a

difículdade de aprender a ler na idade escolar, as difí-

culdades tornam-se mais patences na capacidade de es-

crita. Porém, a leitura é, para as crian<;as quc sofrem

deste problema, sempre laboriosa e desconfortávei, ra-

zão porque o rendimento escoiar acaba sempre por ser

prejudicado. Esta afirmacão é tanto mais verdadeira

quanto menor fôr a capacidade do sistema cscoiar de

identificar, e de se adaptar a estas dificuldades.

Visto quc o nosso interesse se foca nas relacôes com

o cérebro não avancaremos muito mais no que respei-
ta as questôes levantadas pela dislexia de desenvolvi-

mcnto. Intcressa sô dizer quc em raros casos cm que

foi possível fazer o estudo anatômico do cérebro de

indivíduos disléxicos, se encontraram alteracôcs da

morfologia do cortex cerebral do hemisfério esqucr-

do exactamente na região de confluência occipito-

-temporal, sugerindo a existcncia de percurbagôes nas

operacôcs de integra<;ão visuo-audiuva que são cruciais

para o doraínio da linguagem escrica. Por outro lado,

levancou-sc a hipôtese de serem escas alteracôes rcla-

cionadas com probiemas embrioiôgicos, nomeadamen-

te os que dizem respeito ã migracão das células para

o cortcx. Sabe-se que esta migracão é mais lenta e mais

tardia no hemisfério esquerdo e quc dcterminados fac-

tores hormonais, como os níveis de testosterona (hor-
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mona sexual masculina), podem ainda atrasar mais es-

te processo. Este dado pode contribuir para a com-

preensão do facto de ser mais frequente este, e outros

probíemas do desenvolvimento cognitivo, nas crian-

<;as do sexo masculino.

O síndrome de hiperlexia que corresponde â pre-

cocidade e espontaneidade de aprendizagem da lei-

tura é uma raridade, mas está suficientemente docu-

mentado para que a ele se faca mencão. Criancas de

idade muito jovem (2 ou 3 anos) comecam esponta-

neamence, sem que se Ihes tivesse ensinado nenhum

rudimento de leitura. a ler as palavras que encontram

escritas por todo o lado, mesmo sem compreensão do

seu significado. Não é, ainda, possível adiantar qual-

quer interpretacão neurofisiolôgica para este quadro

que se intcgra no vasto campo dos probleraas de pre-

cocidade para diversas aptidôes que representam, tam-

bém eles, uma questão grave de integra<;ão escolar. Não

podemos deixar todavia de especular que estas situa-

côes deverão corresponder ao desenvolvimento anor-

mal c prccoce de certas estruturas cerebrais

responsáveis pela realizacão das respectivas tarefas.

Tanto quanto é possivel inferir da investigacão animal,

uma das causas para o desenvolvimento desmesurado

de certas áreas cerebrais c a lesão de outras, em fase

precoce do desenvolvimento embrionário. Estes dados

podem ajudar a compreender também o facto das

cnancas precoces em determinados aspectos reveiarem

probíemas noutras capacidades.
A propôsito deste assunto, interessa salientar que

se existe um tempo prôprio para a aprendizegem de

certas actividades, este deve-se ã cria<;âo de condicôes

internas —

matura<;âo celular, formacão de redes neu-

ronais — indispcnsáveis para dar suporte ao tratamen-

to da informacão, necessário para o desempenho
dessas mesmas actividades.

O tratamento da informacão não verbal

Descrevemos, até agora, os aspectos mais relevan-

tes do que são as funcôes do hemisfério esquerdo quan-
do este ê o dominante para linguagem, ou seja, na

situacão mais frequente. Interessa agora falar das fun-

côes que dependem mais de estruturas hemisféricas di-

reitas e comecaremos por falar neste capítulo das

funcôes ditas visuo-pcrceptivas. Entcnde-se por íun-

côes visuo-perccptivas aquelas que têm a ver com a

percepcão visual e o tratamento desta informacão em

terraos não verbais. É possivel que não seja esta a me-

lhor designa<;ão mas está de certo modo aceite na lite-

ratura internacional, razão porque a utilizamos. Os

mecanismos de que estamos a tratar implicam o trata-

mento da informacão recebida por via visuai, de tal

modo que possa ser utilizada em diferentes contextos

como o reconhecimento de estruturas gráfícas com-

plexas, a manipulacão de objectos no espaco, a orien-

tacão topográfíca e até a fase de pré-codificacão verbal

que ocorrerá do outro lado do cérebro.

Podemos comcgar por aflrmar que as redes neuro-

nais responsáveis por estes mecamsmos são mais difí-

ceis de reconhecer e de localizar Do ponto de visra

teôrico podemos dizer que a causa para esta dificulda-

de reside no facto de ser mais difícil estudar estas fun-

<;ôes. É mais difícil estudar estas funcôes precisamcnte

por serem funcôes fundamentalmente não verbais e

não dispormos nôs de utensílios de descricão suficien-

temente efícazes nesta área. Isto é, quando queremos

descrever um fenomeno e discuti-lo recorremos natu-

ralraente ã linguagem; se as regras que explicam o fe-

nômeno forem de natureza não verbal o côdigo
utilizado nâo é o mais eficiente. É bem provável que
a pintura ou a cscultura scjam mais eficazes mas não

são formas habituais de expressão científica. São-no,

porém, de expressão afectiva, o que se justifica, por
ser também o hcmisféno direito mais importante no

processamento da informacão de carácter afectivo: a

cria<;ão artística será, assim, em termos biolôgicos. o

explorar, com a ímaginacão, as boas rela<;ôes neurofi-

siologicas entre os afectos e a manipulacão visuo-

-perceptiva.
Atentos a estas dificuldades voltcmos â descricâo

daquilo que se sabe sobre estas fun^ôes. Consideremos

em primeiro lugar um sinai que é talvez o mais frequen-
te e característico das lesôes do hemisfério direito: a

incapacidade dc lidar com a ínformacão relativa ao es-

paco que fica do lado esquerdo do doente ( em inglês
usa-se a designacão de

'

neglcct" para a qual não exis-

te uma boa tradu<;ão). Este sinal pode registar-se em

diferentes situacôes e é reprodutível na experimenta-
cão animai. Na Figura 1 1 está representado o esquc-

ma proposto por Heilman c Valenstein para a rede

neuronal envolvida na sua génese. Vale a pena dar

alguns exemplos desta manifestacão em diferentes con-

textos. Na sua vertente de explora<;ão visual do cspa-

<;o o doente, quando solicitado a fazê-lo, descrcverá

numa sala todo o mobiliário que se encontra do seu

lado direito nâo fazendo qualquer pesquisa no que res-

peita ao seu lado esquerdo; se fôr mudada a sua posi-

<;ão para o lado oposto da sala passará a descrever o

mobiliário que tinha omitido esquecendo desta vez

aquele que tinha já mencionado quando se encontra-

va do outro lado. Na vertente de explora<;ão motora

encontram-se componamentos idênticos. Se pedirmos
ao doente que recolha todos os objectos que estejam

em cima de uma mesa ela fará a recolha daqueles que
estiverem do seu lado direito. Quando não existe de-

feito motor resultante da lesão cerebral o doente tem

tendência a deixar a mão esquerda parada e a usar sô

a mão direita. Por vezes existe uma paralisia dos mem-

bros esquerdos porque a lesão cerebral se estendeu âs

vias da motricidade. Nestes casos o doente nega a exis-

téncia do defeito motor, o que representa muitas ve-

zes um problema grave, pois o doente pretende andar

sem ter forca no membro inferior esquerdo e cai sem

comprecnder a causa da queda, pois não admite o de-

feito (falámos já deste problema a propôsito das afa-

sias). O comportamento de resposta aos estímulos

90



Sensory

Cortex

Interĸx

Panetal

Lobule

Fig. II
—

Esqucma proposto por Heilman para tnterpretar a inatcncâo para o hemi-cspa<;o (Rcproduzido dc Arcb Neurot 38: 501-506, 1981).

1 Activacão tôntca; 2 Transmissão scnsorial; 3 Proicccão no cortex de associacão, 4 Projeccôes no núcleo reticular do tálamo (N'Ri; 5 Conver-

gência >cnsonaI no corte.x polimodal, 6 Concxôcs com o cortex supramodal (lôbulo panetal infenor) e com o sistema límbico. t Activa^âo

cortical atravcs da forma(,ão rcticular mescnccfáltca (MRF) do NR

auditivos é também reflexo deste defeito. Assim, se o

doente fôr chamado por um observador colocado do

seu lado esquerdo ele fará uma rotacão completa do

corpo no sentido horário até encontrar quem o cha-

ma ao invés de rodar a cabe<;a para esquerda. A exe-

cu<;ão de tarefas gráficas pôe bem em evidência este

defcito como está demonstrado na Figura 12. Final-

mente, a prôpria pesquisa do espaco na memária escá

também perturbada: se pedirmos a um doente corn esta

pcrturbacão que se imaginc de costas para o rio Tejo

em frente do Mosteiro dos Jerônimos e que descreva

aquilo que se pode ver desta posicão ele omitirá a des-

cricão do Centro Cultural de Belém.

As alteracôes que descrevcmos constituem o acha-

do mais frequentc, porém, uma pesquisa mais cuida-

da permite compreender ainda que o hemisfério

cerebral direito é também responsável por outras fun-

côes relacionadas com o tratamento da informacão es-

pacial e com a forma como o indivíduo se orienta a

si prôprio nessc espaco ou nele manipula os objectos.

Assim, nas situacôes em que o hemisfério direito se en-

contra lesado. os doentes são muitas vezes incapazes

de fazer construcôes com cubos copiando um mode-

lo, são incapazes de se orientar na sua casa ou na rua,

ou podem ser incapazes de fazer uma análise global de

Fig. 12 — Excmplo de um caso quc revcia inatengão para o hcmi-

-cspac;o csquerdo. O doentc ao copiar o modclo reprcscntado cm

cima csquecc a rcproduc,ão da sua mctadc csqucrda.

uma figura compiexa que se lhes apresente. Ncste
úl-

timo caso, o doente pode ser capaz de rcconhecer
ele-

mentos que integram a figura mas não reconhccer o

todo.
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Pode, assim, dizer-se que o tracamento mais elabo-

rado da inforrnacão adquirida atravcs da visão e de ou-

tras forraas de entrada scnsorial é de natureza

predominantemente não verbal e processa-se por isso

por meio de redes neuronais distintas daqueias que ser-

vem os processos da linguagem. Essas redes têm sede

fundamentalmente no hemisfério direito do cérebro

e são talvez mais interdependentes e interconectadas.

de tal forma que não tem sido possível destrincar as

árcas envolvidas nos diferentes processamentos com

o mesmo rigor que foi possível atingir no que respeita
a outros processos como a linguagem ou a prôpria per-

cep<;ão visual.

A Percepgão Visual e as suas alteracôes

O cortex cerebral envolvido no processamento da

informacão visual tem sido talvez aquele mais escuda-

do por ser acessível â experimenca<;ão animal. Na rea-

lidade é possível admitir que numa fase pré-cognitiva
do tratamento da informacão visual, exista nos pro-

cessos biolôgicos de simples entrada de escímulos uma

certa analogia entre o homem e as espécies animais que
dele mais se aproximam. Evidentemente que o proces-
so dc informacão não é passivo e que o homem dis-

pôe de sistemas mais elaborados de pesquisa activa da

informacão relevante para o seu pensamento que são,

dccerto, diferentcs daqueles usados pelas outras cspc-
cies. Todavia, muito se aprendeu com a investigacão
animal neste domínio. Os trabalhos pioneiros de Hu-

bel e Wiesel sobre a percepcão visual do gato e que

valeram a estes autores o Prémio Nobel, pcrmitiram

compreender como era conduzida a informacão visual

desde a retina até ao cortex visual numa cascata de tra-

tamento de informacão sequencial. Desde entâo, muito

se progrediu e há hoje um enorme conjunto de conhe-

cimentos que tentaremos resumir.

O cortex visual localiza-se na face interna dos he-

misférios cerebrais na sua por<;ão mais posterior - o lo-

bo occipital. Estende-se nas margens de um acidente

anatômico designado rego calcarino horizontalmentc

ao longo da face interna do lobo occipitai. Esta região

corresponde ao chamado cortex primário onde chega
a informacão provenience da via ôptica, que conduz

a informacão proveniente dos receptores localizados

na retina ocular. Importa dizer que a cada ponto esti-

mulado na retina corresponde um ponto no conex vi-

sual primário. Assim, colocando no cortex visual um

dispositivo capaz de medir a actividade bioeléctrica das

células e estimulando diversos pontos da retina, é pos-

sivel determinar esta correspondência: ao mesmo pon-
to da recina corresponde o mesmo ponco do corcex

visual. A estimulacão da recina pode ser feica direcra-

mence acravés de eléccrodos ou pela apresencacão de

estímulos em diferentes localizagôes do campo da

visão. Isco significa que ao fíxarmos um ponco no es-

paco, aquilo que se enconcra numa decerminada coor-

denada em relacão a esse ponco de fixacão estimuia

sempre a mesma região do cortex cerebral

Compreende-se, desta forma, como o cérebro recolhc

a informacão correspondentc ã localizacão relativa dos

objectos no espa<;o. Porém, não é sô este tipo de in-

formacão que se recolhe por esta via, também a infor-

macão correspondente â visão cromática. Os

mecanismos neurofisiolôgicos que dependem do cor-

tex visual primário, tratam a informacão de cal forma

que seja possivel dizer ao resto do cérebro qualquer
coisa como: na coordenada X enconcra-se o compri-
menco de onda Y. Inceressa, ainda, cer presence que

cudo o que se encontra â direita do ponto de fixacão

se projecta no cortex visual do lado esquerdo e vice-

-versa (ver Figura 8). A liga<;ão que permite a análise

de conjunto é feita através do corpo caloso. É neces-

sário, de seguida, computar esta informa<;ão para Ihc

atribuir significado.
As células que compoem o cortex cerebral não

constituem um simples manto estcndido â superficie,
elas dispôem-se em camadas que se enconcram inter-

conectadas. O tratamento da informa<;ão resulta, as-

sim, das ligacôes dessas células umas com as oucras no

sentido vertical e com as ligacôes que eias estabelecem

com outras céiulas localizadas em pontos mais ou me-

nos distantes. Essas ligacôes são feitas nos dois senti-

dos, isto é, transportam informacão para fora ou para

dentro do sistema. E sabido que o cortex visual

primário sô tem conexôcs com o cortex vizinho cha-

mado de associacão ou visuai secundário para ele trans-

portando, e dele recebendo, informacão.

As funcôes do cortex visual secundário são as de

tratar a informai;ão de tal forma que seja utiiizávei pe-
los outros sistcmas aos quais envia o resultado das suas

operacôes. Como foi dito acima. é possivel identifi-

car nesta região áreas precisas onde são feitas opera-

côes relacionadas com diversos tipos dc informacão.

No macaco c possível identificar grupos dc células que
entram em actividade quando o estímulo apresentado
é azul, outras que respondcm ao vermelho e outras ain-

da que respondem ao amarelo. Cada um destes gru-

pos sô responde ao estímulo que lhe é específico, não

revelando actividade quando não se trata da "sua" cor.

O equivalente no homem é o que se obtém na sequên-
cia de uma lesão localizada numa área específica do

cortex visual de associacão. Estes doentes deixam de

ser capazes de perceber a cor e passam a referir as ima-

gens como se fossem a preto e branco. Isto pode acon-

tecer de um sô lado do campo visual se a lesão for do

cortex visual contralaterai ou de todo o campo visual

se a lesão afectar ambos o.s lados e designa-se por .4cro-

matopsia.

Outras regiôes do cortex visual de associa^ão es-

tão vocacionadas para o tratamento de outros tipos de

informacão como as formas geomctricas, as letras (fa-

lámos já deste assunto a propôsito das perturbacôes
da leitura) e, ainda, o reconhecimento de material vi-

sual complexo como seja o reconhecimento de faces.

A capacidade de reconhecimento dc faces repre-

senta um capítulo particularmente interessante do es-
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tudo das relacôes do cérebro com o comportamento.

Em casos com lesôes das áreas de associacão visual es-

trategicamente colocadas. envolvendo em geral ambos

os hcmisfcrios cerebrais, pode perder-se a capacidade

de reconhecer, através da visão, as faces de pessoas

que até então eram familiares (Prosopagnosia). Pode

inciusivamente perder-se a capacidade de reconhecer

a propria face num espelho, num retrato ou numa gra-

vacão em vídeo. O doente pode ser testado com foto-

grafias ou mesmo recorrendo aos familiares. Neste

último caso, o reconhecimento é feito ou através de

outras partes do corpo ou pela fala, não havendo de-

pois qualquer difículdade em saber de quem se trata

ou na comunicacão com esse familiar. O aspecto mais

interessante desta rara afecgão é ter sido demonstra-

do em situacão expcrlmental que, embora o doente ne-

gue o conhecimcnto dc urna face familiar apresencada
em focografia, é possível enconcrar sinais sugescivos de

que o reconhecimenco é fcito a nível inconsciente. Este

aspecto foi demonscrado em duas situacôes discincas.

Na primeira, apresencava-se ao doence uma série de fo-

tografias que incluía, discribuidas aleacoriamence, fa-

ccs familiares e faces não famiiiares. O doente, iigado
a um disposicivo que pcrmice mcdir o pocencial psico-

-galvãnico da pelc (um pocencial que permice avaliar

mudancas do escado cmocional dos indivíduos), era

confroncado com a séric dc focografias. O doence

moscrou-se incapaz de reconhecer quaiquer das foco-

grafias, mas os pocenciais recolhidos na pelc eram di-

fercnces consoance se cracasse de faces familiares ou

não familiares. A segunda experiência foi de desenho,

mais simples, mas conduziu a conclusôes idêncicas.

Hram aprcsentados ao doente coniuntos de quatro fo-

tografias. das quais uma era familiar, c era pedido ao

doentc que seleccionasse a face familiar. O doente co-

mecava por dizer que não havia nenhuma face fami-

Iiar, mas for<;ado a escolher uma qualquer, a sua

cscolha caía na face familiar com uma frequência su-

perior â probabilidade ditada pela simples sorte.

Estes resultados revelam que existe percepcão e

mesmo tratamento do resultado dessa percepcão que

pcrmite orientar o comportamcnto a nvel não cons-

ciente Há, pois, que ter em conta que existem múlti-

plos níveis de processamento da informacão que

podem ser utilizados em contexcos discincos e úceis

codos eles, sem dúvida, para a harmonia do compor-

tarncnto humano.

A disconcxão do Corpo Caloso

Nos anos quarcnta, propôs-se uma técnica cirúrgi-
ca descinada ao cracamenco da epilepsia de dificil con-

crolo que implicava o corte do Corpo Caloso. Como

já ficou dito atrás, o Corpo Caioso é uma estrutura que

liga funcionalmente os dois hemiférios cerebrais, per-
raitindo a passagem de informacão de um lado para

o outro. Da mesma forma que permite a passagem da

informacão permite também a passagem dos impulsos

responsáveis pelas crises epilépticas, generalizando

processos que poderiam ficar confinados a um sô la-

do do cérebro. Por csta razão se comecou a fazcr csta

operacão que se rcvelou eficaz na maioria dos casos.

A pane intcressante no prescnte contexto não é, po-

rém, discutir a eficácia do processo para o cracamenco

da epilepsia, mas sobrecudo a análise das aiteracôes do

comporcamenco resulcances desta cirurgia. Porque es-

tes estudos mcreceram um prémio Nobei atribuido a

Sperry, juigamos que se justifíca algum detalhe no re-

lato desta histôria.

Lendo com aten<;ão os autores clássicos é possível
enconcrar em Liepman a descricão de um defeico de

concrole voluncário dos movimencos da mão esqucr-

da, quando as ligacôes encre os dois hemisférios a ní-

vel frontal se encontram cortadas. O defeito torna-se

particularmente evidente quando se pede a estes doen-

tcs para execucar decerminados movimencos acravés de

um comando verbai (por excmplo: "ponha o lápis den-

cro da caixa com a sua mão esqucrda"). A incerpreta-

cão dada por escc aucor para esta penurbacão era a

seguince: o hemisfério esquerdo, sendo dominance para
a linguagem, descodifica a frase ficando o doencc pcr-

feicamence cience daquiio que lhe é pedido. Essa in-

formacão cerá depois que ser transferida para o

hemisfério direito, responsável pela programacão do

movimento da mão esquerda; havendo um cortc das

vias de ligacão entre os dois hemisfcnos a informacão

não pode transitar e por isso, perante a perplexidade

do doente, a ordem não pode ser exccutada. Liepman

argumentou que cssa ligacão era feita através do Cor-

po Caloso na sua por<;ão antcrior e designou esta per-

turba<;ão de Apraxia. Da mesma forma, Déjcrinc

discutiu o papel da porcâo mais postcrior do Corpo
Caloso quando claborou o seu modelo das perturba-

côes da capacidade dc leitura, como vimos já ao tra-

tar das alexias. Tudo isto se passa na Europa no fínal

do século passado e está publicado ou em alemão ou

em francês.

As operacôes feitas ao Corpo Caloso ocorrem nos

Estados Unidos da América por volta de 1940 onde não

era hábito a icitura em línguas difcrcntes da inglesa,
não sendo também grande a divulgacão de textos eu-

ropeus ciássicos. Provavelmente por esta razão, os tra-

balhos de Liepman e de Déjerine forara esquecidos nos

primeiros estudos realizados por Akelaitis nos doen-

tes que tinham sido operados. Estava em voga então,

no campo da Psicologia, o estudo de grandes funcôes

relacionadas com a inteiigência e com a vida afectiva

e por isso a metodologia usada não pcrmitiu pôr em

evidência qualquer alteracão nestes doentes, tendo si-

do concluido que afinai o Corpo Caloso não tinha fun-

côes dc relevo e quc a cirurgia podia ser praticada sem

qualquer risco de perturbacão cognitiva. Chegou mes-

mo a afirmar-se que o Corpo Caloso estava lá sô para

impedir que os dois hemisférios cerebrais caisscm um

para cada lado c para transportar os fenômenos epi-

lépticos de um hemisfério cerebral para o outro.
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Nos anos sesscnta comeca então o trabalho de

Sperry, na Califôrnia, que veio a revelar-se da maior

importância. Este é mais um exempio de como a in-

vestigacão animal pode contribuir para o conhecimen-

to de aspectos cognitivos do homera. Para estudar o

problema da transferência de informacâo através do

Corpo Caloso foi seleccionado o gato como animal de

expcriência. O primeiro passo consistiu no encerra-

mento de uma das pálpebras do gato ficando assim sô

um dos olhos a receber informacão visual. É sabido que

cada olho permite informar ambos os hemisférios ce-

rebrais e que a parte do campo visual mais proxima

da linha média segue directamente para o lobo occipi-

tal do mesrao lado e que a parte mais afastada segue

por uma via que cruza numa estrutura designada quias-

ma ôptico. Assim sendo, o gato com ura dos olhos en-

cerrados podia informar ambos os hemisférios

cercbrais. A experiência consistia em condicionar o ga-

to através do olho destapado para uma determinada

tarefa que o gato acabava por realizar com facilidade.

Quando o gato estava já treinado invertia-se o encer-

ramcnto do olho e o que se verificava era que o ani-

mal continuava a realizar a tarefa sem dificuldade. O

passo scguinte foi desenvolver a mesma expcriência

sô que, desta vez, tinha sido previamente cortado o

quiasma ôptico, desta forma cada olho ínformaria sô

um dos hemisférios cerebrais. Novamente se verificou

que o comportamento condicionado do animal se

mantinha quando era invertido o encerramento da pál-

pebra. Significava este achado que a informacão con-

tinuava a passar de um hemisfério cerebral para o

outro. O terceiro passo da experiência consistiu no cor-

te do quiasma ôptico e também do Corpo Caloso. Des-

ta vez a mesma experiência mostrou que quando se

invertia o encerramento das pálpebras o gato deixava

de ser capaz de responder ao estímulo condicionado

A conclusão que foi possivel tirar foi que a informa-

cão respeitante ao processo de condicionamento pas-

sava pelo Corpo Caloso. Na Figura 13 está representada

esqucmaticamente a sequência destas experiências.

Verificando-se estcs factos no animal de expcriên-

cia e sendo já conhecida nessa altura a literatura euro-

peia do final do século XIX, seria de esperar que

qualquer coisa se encontrasse nos doences a quem ti-

nha sido cortado o Corpo Caloso. Na verdade, o pro-

blema voltou a ser visto agora â luz destes factos c

verificou-se que era possivel pôr em evidência um con-

junco de achados que vieram crazer importances conhe-

cimencos sobre a fisiologia do cérebro humano.

Discucimos alguns desces aspectos quando falamos de

dominância cerebral; daremos agora alguns exemplos

ilustrativos desta disfuncão. Em primeiro lugar deve

dizer-sc que se confirmaram os achados referidos por

Liepman e por Déjerine sobre a transferência da infor-

magão motora para a realizacão de gestos por coman-

do verbal com a mão esquerda e sobre a transferência

da informa^ão referente â leitura. Depois foram des-

critos muitos outros fenômenos como, por exemplo,

a impossibilidade de atribuir o nome a um objecto que

seja colocado na mão esquerda para scr percebido

pelo tacto. Explica-se este achado porque a mão es-

querda transmite informacão para o hemisfério direi-

to, devendo depois esta informacão transitar para o

esquerdo, através do Corpo Caloso, para que as áreas

de linguagem Ihe atribuam um nome. Estando cor-

Fig. 13 — Expcncncias conduzidas no gato quc pcrmitiram avaliar

a importância do corpo caloso (vcr texto para mais dctalhcs)

A — 0 oiho esqucrdo do gato c enccrrado scndo o animal condi-

cionado através do olho dircito; B — no mesmo animal desccrra-

-se o olho esqucrdo c encerra-se o dircito o animal mantcm o

comportamcnto condicionado; C
— o mesmo quc em A sô que dcsta

vez seccionou-se previamcnte o quiasma ôptico; D
— invcrtcndo

a venda do olho o ammal continua 1 mantcr o comportamcnto con-

dtctonado: E —

para além da lcsão dcscrua cm C é agora cortado

o corpo caloso; F — invertcndo a venda do olho deste antmal dei-

xa dc havcr o comportamcnto condicionado.

tada a via do Corpo Caioso, a informacão não pode

passar e 0 doente não consegue realizar esta operacão

aparentemente tão simples. Reproduzem-se, na Fi-

gura 14, alguns aspectos relacionados com este cam-

po de pesquisa.
Estes trabalhos deram origem a um enorme núme-

ro de publica<;ôes que permitiram compreendcr as

rela<;ôes funcionais entre os dois hemisférios cerebrais

e conhecer melhor os mecanismos da especializacão
hemisférica e da dominância cercbral que descrevemos

acima.



Fig. U —

Rcprcscntam-sc esquematicamentc as vias de condu?io

nervosa, os hemisférios cerebrais ligados através do corpo caJoso

c algumas funcôcs rclevantcs para o cstudo dos doentes calosoto-

misados A informar;ão rcfcrcntc å scnsibilidadc da mão direita c ã

visão do campo do mcsmo lado é conduzida ao hcmisfcrio csqucr-

do quc é capaz de a tratar através de mccanismos vcrbais (é possí-

vcl dizcr o nomc dc um objccto colocado na mio direita ou Icr uma

palavra proicaada no campo visual do mesmo lado). Quando as mcs-

mas opcra<;ôcs são realizacLas do lado esqucrdo (mio c campo vi-

suai) a ir_iorma<*;ão c conduzida ao hemisféno direito. Sendo tratada

atravcs da linguagcm dcve atravessar o corpo caioso; cstando este

cortado pcla cirurgia. os doentcs não são capazcs dc dizer os no-

mcs dos objectos colocados na mão csquerda ou ler
as palavras pro-

jectadas
no campo visual do mesmo lado, sô scrão possíveis dc

desencadear cxpressôes de carácter nio-verbal. No quc rcspeita ã

ac„vidadc motora passa-se aigo semclhantc: o docnte c capaz dc fazer

movimcntos
com a mão direua por ordem vcrbal. raas não os faz

cora a m*10 «qucr<k-
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A memôria

Quando se fala de memôria exisce um consenso

quanco ao significado da palavra. Sabemos que se cra-

ca de qualquer coisa que se guarda e que se pode ir bus-

car quando dela necessicamos Encarada nesca

perspecciva quase que se podia dizer que cudo o que

se passa no cérebro é memôria, o que não nos ajuda-

ria muico a dissecar o conceico e a relacioná-lo cora

mecanismos biolôgicos, como é o nosso incuico

Podemos comecar por dizer que exisce uma memô-

ria dica sensorial que é fugaz mas indispensável para
a percep<;ão. Esce mecanismo escá acoplado aos me-

canismos mais clemencares da percepcão sensorial

— visual, audiciva, somescésica — e permice recer, por
uma pequena fraccão de cempo, a informa^ão que aca-

ba de ser recebida de forma a iigá-la â informacão quc

imediacamencc lhe sucede. É usando esce mecanismo

que podemos ver movimenco no cinema, ao invés de

ver uma sequência de focogramas escácicos. Guardan-

do a meraôria de uma imagem correspondente a um

fotograma e sobrepondo-a å imagem seguinte

apercebemo-nos da diferenga entre as duas: essa dife-

ren<;a dá o sentido do movimento. Por outro lado,

este mecanismo permite ainda conotar a informacão

entrada com uma marcacão temporal sequencial o quc
é particuiarmentc relevante para a percepcão auditi-

va. Sc não armazenâssemos breve e sequencialmentc
os sons que ouvimos nunca poderiamos compreender
a linguagem, porque ao ouvir um novo som teriamos

esquecido o anterior, perdendo assim a capacidadc de

identificar unidades com significado. Importa dizer que
o processamento deste tipo de memôria é automático

e por isso mdependente da vontade e inconscientc.

Não é possívei evocar esta memôna elementar para o

campo da consciência e, por outro lado, a informacão

não está codificada de forma a ser armazenada para

futuras utilizacôes. Há, porém. referências a indivíduos

que têm a capacidade de reter e utilizar estas memô-

rias sobretudo na modalidade visuai. Estes indivíduos

são capazes de olhar para uma página de um livro, por

um curto período de tempo, e depois fazerera a leitu-

ra da página baseados ncssa memôria visuai. Luria re-

lata o caso de ura indivíduo que tinha uma capacidade
deste tipo e que olhando para uma folha de papel

onde estavam várias colunas de aigarismos era capaz

de recitar os algarismos comecando por qualquer pon-

to que se lhe pedisse. Mais interessante, ainda, neste

relato de Luria, é o facto deste indivíduo ter sido ca-

paz de realizar a recitagão dos algarismos de uma fo-

lha que ihe tinha sido mostrada 20 anos antes,

afirmando sempre que estava como que a ler a referi-

da folha.

O segundo mecanismo diz respeito â capacidade
de reter informacão por um breve período de tempo,

mais longo que a memôria sensorial e com a informa-

<;ão mais elaborada, isto é. codificada de tai modo quc

possa eventualmcntc ser armazenada por longos pe-

ríodos. É comum designar este mecanismo por memô-



ria imediata ou de curto cermo e o bom exemplo des-

ca capacidade é a possibilidade que cemos de consul-

car a lisca de telefones, ver o número que nos interessa

e discá-lo de seguida sem ter de recorrer a nova con-

sulta. Foi possível reter a informacão durante um cur-

to período de tempo podendo depois acontecer uma

de duas possibilidades: ou esquecemos completamen-
te o número depois de efectuar a chamada ou o arqui-

vamos em meraôria, dica de longo termo. As razôes

para arquivar em memôria de longo termo podem ser

diversas, ou porque há inceresse para posceriores uci-

lizacôes e nessa alcura quase de forma aucomácica re-

forgamos a informacão acravés da repecicão do

número, ou o número apresenca semelhan<;as com ou-

cros previamence aprendidos e, de forma espontânea

o aprendemos acopíado ao primeiro. Isco sô é possi-

vel por escar o macerial já codificado de forma a ser

armazenado se necessário. Os mecanismos de memô-

ria de curto termo decorrem em redes neuronais da

superficie do cortex sensorial de associagão, muito li-

gados por isso aos mecanismos de processamento bá-

sico da informacão. Corao facilmente se depreende são

mecanismos indispensáveis para toda a actividade cog-

nitiva e, por isso, alguns autores se lhe referem como

memôria de trabalho. É impossível responder a uma

pergunta se não fôr possível retê-la em memôria de cur-

to termo, é ímpossível comprcender o sentido da lei-

tura de uma trase se não ficarem retidas as palavras que

a compôem, é impossível resolver um problema de cál-

culo se o enunciado for rapidamente esquecido, e tan-

tos outros exemplos. Para além de uma boa funcão do

cortex sensorial de associacão este mecanismo de mc-

môna pressupôe ainda a existência de um outro mais

geral e potenciador desta capacidade e que se designa

por atencão ou capacidade de concentragão. Esta ca-

pacidade, que parece depender da funcão dos lobos

frontais, é indispensável para a organizacão de toda a

actividade cognitiva. A atencão corresponde ã capaci-

dade de chamar para o campo de actividade o mate-

rial considerado relevante para a operacão em causa

relegando para segundo plano todo aquele que é su-

pérfluo.

A capacidade de concentracão e a integridade do

cortex sensorial são também indispensáveis para o me-

canismo da memôria de longo termo, isto é, aqueia que

se armazena por mais tempo e a que recorremos cons-

tantemente para confronto com novas experiências.

Para o funcionamento desta memôria intervem ainda

um outro sistema - o sistema límbico -

cujas estruturas

componentes se distribuem pela face interna dos lo-

bos temporal e frontal envolvendo o Corpo Caloso.

Este sistema permite fixar a memôria de curto termo

em memôria de longo termo, muito provavelmente

por mecanismos de repeticão, não consciente, da in-

forma<;ão.

Até aqui cemos falado sobretudo da capacidadc de

arquivar a informacão e dos mecanismos responsáveis

por esta actividade, devemos agora mcncionar os me-

canismos que permitem a sua recuperacão. ou seja, os

mecanismos de evocacáo.

Tem havido um inceresse crescente nesta área, nos

últimos anos, desde que se constatou que era possível

encontrar, em determinados doentes com lesão cere-

bral, comportamentos que sugeriam perdas electivas

de capacidade de evoca<;ão. Quer isto dizer que é pos-

sível não ser capaz de evocar memôrias de factos au-

tobiográficos sem perder, por exemplo, outras

memôrias contemporâneas a essas como as do tipo co-

pográfico. A cículo de exemplo, podemos referir o

doence que não se recorda de cer feito servico militar

mas é capaz de descrever o quarto que tinha aiugado

nesse período. Significam estes achados que a capaci-

dade de evocar memôrias se encontra organizada por

categorias o que pressupôe obviamentc que ao guar-

dar as memôrias as conotamos também por categorias.

A grande maioria da informa^ão de que dispomos

neste capítulo foi obtida a partir de estudos individuais

de casos de doentes com lesôes cerebrais. Porém al-

guns dos mecanismos mais elementares podcm tam-

bém ser reproduzidos em experimenta<;ão animal onde

têm sido identificados diversos circuitos e redcs neu-

ronais envolvidos em processos de memorizacão.

Finalmente interessa ainda relatar um facto quc

abre perspectivas para estudos futuros sobre sistemas

não conscientes de processamento de informacão.

Existem referidos na literatura alguns casos de amné-

sia em que os doentes embora tenham pcrdido por

completo a capacidade de fixar novo material revelam

capacidade de aprendizagem. A situacão expcrimen-

tal é a seguinte: confronta-se o doente com a realiza-

cão de uma tarefa de vários passos que o doente devc

resolver etapa a etapa gastando para isso um certo tem-

po
— é sabido que um indivíduo normal ao realizar

a tarefa mais do que uma vez reduz o tempo de exccu-

cão revelando assim que aprendeu a realizar a tarefa.

Estes doentes, realizando a tarefa várias vezes, em dias

diferentes, reduzem cambém o tempo de exccu^ão re-

velando capacidade de aprendizagem; porém, cada dia

que se desiocam ao laboratôrio afirmam nunca lá ter

estado e desconheccr por completo a tarefa que Ihes

é pedido que realizem. Existe, pois, um outro meca-

nismo de aprendizagem não consciente que pode mol-

dar o comportamento como fica expresso no facto

destes mesmos doences, sem que lhes seja dada qual-

quer instrucão, procurarem a cadeira em que se senta-

ram em dias anteriores.

As alteracôes da memôria constituem o sinal mais

comum da doenca de Alzheimer, que é um dos gran-

des problemas da saúde pública que se levanta nos nos-

sos dias, devido ao envelhecimento progressivo da

populacão e cuja causa está ainda por esclarecer.



Alteracôcs da csfcra afcctlva, da persoaalidade
c do comportamento social

Nos úitimos anos cem-se regiscado um inceressan-

te acumular de informacão rcspeicance a aspeccos pa-

ra os quais acé encão se não conheciam mecanismos

biolôgicos. A depressão, considerada na sua forma ma-

jor, ou nas formas conhecidas como cíclicas em que

se regista uma aiternância entre estados depressivos e

estados de mania, era entendida como doenca funcio-

nal e não se compreendia a forma como os sintomas

eram gerados. Os estudos de "PET scan" vieram re-

velar que a actividade metabolica cerebral se encon-

tra reduzida no cérebro durance as fases depressivas,
com particular incidência no lobo froncal esquerdo. Es-

ca modifica<;ão mecabôlica reverce na cotalidade quan-

do o doence recupera para o escado de normalidade

ou quando encra em mania. Por oucro lado, o escudo

de decerminados marcadores bioquímicos references

ã neurotransmissão têm também vindo a revelar dife-

rencas conforme os estados afectivos que o doente

atravessa. Significa isto que se comeca a conhecer a for-

ma como os sintomas são produzidos pelo cérebro em-

bora não se conhe<;a ainda o desencadeante para estas

altera<;ôes.

A esquizofrenia é outra das áreas em que muito se

tem trabalhado no sentido de compreender não sô a

causa da doenca mas tambérn os mecanismos de pro-

ducão de sintomas. O dado mais interessante que jul-

gamos valer a pena mencionar diz respeito aos estudos

reaiizados em gémeos em que um deles é portador da

doenca. A comparacão das imagens fornecidas por Res-

sonãncia Magnética permitiu pôr em evidência diferen-

cas que se julgam de significado. Assim, a face interna

do lobo temporal, onde estão estruturas relevantes

para as funcôes afectivas é diferente nos dois irmãos.

O portador da doenca tem essa região mais atrofiada

do que o irmão saudável. A interpretacão que presen-

temente se dá para este achado é que haverá uma le-

são cerebral responsável pela doenca. O facto dos

smtomas da doenca se revelarem sô no início da ida-

de aduita é ainda difîcil de compreender já que se pensa

que a lesão possa ter ocorrido em qualquer período
da infância, ou mesmo ainda na fase de desenvolvimen-

to embrionário. O que se pensa é que ela interfere em

Combe G: Traíté de Pbrénologie (traducão franccsa). Socicté Bclge

dc Librairic. Hauman ct C. Bruxelles 1840

Damásio AR: Aphasia. New Eng. J. Med. 326, 531-539. 1992.

Gcschwind N: Disconncction syndromcs in animals and man. Brain

88. 237-294. 585-6-*4. 1965.

Hcilman KM, Valenstein E (Eds): ClinicaíNeuropsycbology. Oxford

University Press, New York, 1985

sistcraas, ou redes neuronais, que sô nessa fase da vi-

da comecam a ser opcracionais, revelando-se, desta

forma, os sintomas.

Um outro aspecto que se tornou evidente recente-

mente diz respeito ao envolvimento das regiôes baso-
-frontais no comportamento social. Na realidade,

doentes ponadores de lesôes nessa região do cérebro,
como acontece em grande número de indivíduos que
sofreram traumatismos craneoencefálicos graves, têm

com frequcncia comportamentos considerados as-

sociais.

Está, assim, aberta a via de pesquisa que muito pro-

vaveimente nos vai permitir conhecer em breve a gé-
nese e o mecanismo de múitiplas doencas rotuladas

como doen<;as mentais e que passarão a ser conheci-

das como doencas cerebrais.

CONCLUSÃO

Nas páginas anteriores foram revistos de forma bre-

ve alguns dos aspeccos das relacôes encre o cérebro e

o comportamenco humano que têm sido mais estuda-

dos nos últimos anos. Mais havia para dizer, deccrto,

sobre este assunto que tanto nos fascina, e de certo

muito mais haverá a relatar nos tempos prôximos, pois

fervilha na comunidade científica o interesse por es-

tas matérias e existe o apoio das agências financiado-

ras da investigacão para que prossigam os estudos.

Também a opinião pública escá ávida por esces conhe-

cimencos e os progressos relacados nas revistas cien-

tíficas rapidamente se tornam notícia, por mais espe-

culativos que possam ser. como foi recentemente no-

ticiada a possível relacâo da estrutura do hipotálamo

com o comportamento sexual.

Escudar e descrever as funcôes do cérebro relacio-

nadas com o comportamento pode sugerir o desejo de

reduzir o Homem e o pensamento å dimensão das raá-

quinas, marcado por um determinismo, neste caso bio-

lôgico, sem lugar para a imaginacão criadora. Não é

esse o modelo por que nos orientamos na pesquisa, em-

bora seja a postura metodolôgica necessária para ob-

ter resultados parcelares. Procuramos acordes que,

juntos a outros, permitam compreender a complexa

sinfonia do Universo.
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