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ABSTRA CT: in this article, I suggest an  analysis of the argumentation in brain 
damage subjects according to Theory of Topoi. Nevertheless, the notion of competen ce 
presented by Chomsky must be carefully reconsidered in order to review the semiology 
related to this con cept  whi ch has been used in Linguistics. 
 

KEYWORDS: co mpetence; argumentation; topoi; aphasia; neurolinguistics. 
 

0. Introdu ção 
 

 A questão  que me proponho abordar n este artigo est á relacion ada à noção  de 
competência, e é justamente sobre ela que me debru çarei para postular u ma análise que 
me possibilite averigu ar u ma possível relação entre competência arg umenta ti va e a 
Teo ria dos Topoi, orientação já deli mitad a no próprio título do artigo. Co m esse 
propósito, no item (1 ), passo à an álise do  pos fácio do texto  Vers la compét ence de 
communication, de Hy mes (1984 ), tendo em vista ser ele o precu rsor do debate 
colocado à comunid ade lingüística em função da p erspectiva d e co mpetência 
lingüística, ap resent ada po r No am Cho msky . N esse item, apres ento, ainda, algu mas 
considerações qu anto à noção de competência, sobretudo discursi va, para Do minique 
Maingueneau  e Patrick  Ch araud eau (2002); final mente, apresento questões que surg em 
tanto na perspectiva de s e postular u ma competência argumentati va, quanto na 
tentativa de ap ro xi má-la de uma teoria s emântica de argu mentação, co mo a Teoria dos 
Topoi. E m (2 ), pro curo ap ro xi mar as qu estões teóricas apresentad as em (1) à análise de 
u m corpus de linguag em ordinária, resultado de interações discursivas de sujeitos 
cérebro-l esados, que são afásicos. 
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1. A  semiologia relativamente à competência e sua relação com a Teoria dos  Topoi 
 

Hymes (1984) aborda a questão d a proliferação  de p redicação efetivada em 
relação à noção de competência, estab elecendo co mo marco iniciador a inquietação 
provocad a na comunid ade lingüística pelos postulados de Cho msky, ao ap resentar u ma 
competência de do mínio da lingüística relativa a um conheci mento da língua, dei xando 
de lado qu estões que i mplicassem su a utilização e estabeleci mento de sentido; é nesse 
panorama que surg e o  famoso exemplo i déias verdes  sem cor dormem furiosamente.  

Nessa medida, Hy mes (1984:120), ao reto mar e referir toda su a produção 
lingüística, desde os anos 50, apresenta dois argu mentos p ara sustentar o apareci mento 
da expressão competência de comunica ção, co mo u ma p rimeira contraposi ção àquela 
noção de competência postulada por Cho msky . Esses argu mentos teriam origens 
distintas, mas  que viri am a se i mbricar. O pri meiro argu mento seria justamente aquele 
da contraposição à noção de competência lingüística apresentada por Chomsky , em sua 
Gramática G erativo-Trans formacion al, enquanto o  segundo  estaria vincul ado às 
pesquisas em etnografia da co municação , co m a qual o autor vinha se envolvendo cada 
vez mais . O i mbri camento dessas no ções s e daria po r meio d e um ponto co mu m, qu al 
seja, a cap acidade d e utili zação  de u ma língua. 

Hymes retoma um texto de 1962 , em qu e ap res enta a noção de etnografia da 
fala, co m o propósito de estabelecer rel ação entre língua e cultura, buscando chamar 
atenção para a necessidade de se respeitar as i mplicaçõ es teóricas advindas de u m 
estudo co m tal natureza; o autor aponta, ainda, abstrações equivocadas da relação 
efetiva entre língua e cultura, qu e estudavam, de um lado , a língua t ão so mente 
enquanto gramáti ca (co mo a p roposta de competência lingüísti ca) e d e outro a análise 
cultural, como objetos total mente distintos, livres de i mplicações mútuas. Co m isso, 
Hymes ap resenta u m novo  en foqu e, que teria por objeto o estudo  da  orga nização  da 
fala no interior de co munidad es especí fi cas , considerando  questões  etnográficas co mo 
determinantes  para a o rganização da fala dos  sujeitos dess as co munidad es. 

É neste p anorama, port anto, que surge a pri meira predicação relativament e à 
competência, co m o intuito de se contrapo r àquela noção  de competência lingüística 
cho mskian a. Hymes lemb ra, contudo, qu e a exp ressão competência de comuni cação é 
introduzida no uso geral sem que seja necessário atribuí-la a u m autor particular, mas 
lembra ainda que as citações feitas p elos lingüistas geral ment e fazem referência a suas 
publicações, e mais  freqüentement e ao texto  Vers la comp éten ce linguistique, de 1973. 

Assi m, Hymes chama aten ção para o quanto a no ção d e competência de 
comunica ção utilizada é empregad a de man eira vasta e vari ada, ou seja, muito pouco 
especí fi ca e controlad a teoricamente; co mo exemplo cita alguns autores que passam a se 
valer de tal noção , co mo Campbell e Wales (1970) que se valem de competência de 
comunica ção para referir o estudo da aquisição de linguagem (assi m co mo Slobin, 
Gumperz e tantos outros). Para Hymes, parece que competência de comuni cação passa 
a ser utilizad a paralela e independentemente, por paradoxal que possa p arecer, no 
domínio de ap rendizagem e de ensino de línguas.  

Nesse s entido, Paulston (1974/ 79 , apud Hymes) propõe que a no ção d e 
competência de comunica ção teria dois sentidos di ferentes: u m primei ro seria aquele 
utilizado pelos que trabalham com o ensino de língua estrangeira nos EUA, que a 
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utilizam para d esignar uma cap acid ade do indivíduo de entrar em interação espontân ea 
na língua alvo; e um segundo seria aqu ele utilizado pelas pessoas que trab alham co m 
inglês co mo segunda língua, que tendem a se valer de competência de comunica ção no 
sentido mais estritamente proposto po r Hy mes, considerando não so mente as formas 
lingüísticas da língua, mas também su as reg ras sociais, como saber quando, como e 
com quem seri a ap ropriado  utilizar certas formas . 

A questão parece resu mi r-se, para Hymes, no fato de que di ferentes auto res 
passam a falar não mais em capacidade ou há bito de utili zação da língua, mas em 
competência, justament e para cont raporem-se a Cho msky e alargar o sentido da palavra 
e, portanto, o de líng ua e d e gramá tica por ela i mplicados. Com isso, co meça a 
proliferar uma significativa predicação sobre competência, que sempre dialoga co m o 
postulado de Cho msky – o  que testemunha sua força e seu alcance na comunidade 
lingüística mundial -. 

Diante do cenário apresentado segundo as consideraçõ es de Dell Hymes, 
encontro real mente n a literatura lingüística, não  somente nesse autor, mas  também em 
Maingueneau e Charaudeau (2002: 113), so mente para citar u m outro exemplo, variadas 
e diferentes deno min açõ es para u ma competência da fala, como co mpetência 
discursiva , utilizada pour designer l´aptitude à maîtriser les règles d´usage de la 
langue dans la diversité des situations. Segundo os autores, ess a noção de co mpetência 
discursiva d everi a ser ainda rel ativizada, em fun ção do que se comp reende por 
discursivo . Os próprios autores não apresentam u ma noção de competência discursiva 
única, pois a contrapõem a out ras co mpetências di ferentes.  

Além disso, em nenhu m momento en contro, ap esar da rica diversidade de 
competências à disposição, u ma referência à co mpetência argumenta tiva;  as  noções 
que mais se apro xi mariam d essa proposta são co mpetência co municati va ou de 
comunica ção (co mo observam Maingueneau e Ch araudeau ), pragmá tica, retórico-
pragmá tica, situa cional, semio-lingüísti ca, de conversação e de i nteração . 

Resta-me, po rtanto, frente ao cenário traçado, procurar saber se seria plausível  
postular u ma competência arg umenta ti va, além d e ser necessário saber se, mes mo 
sendo possível tal postulado, ele seria sustentável no interior de uma teo ria semântica de 
argu mentação , co mo A Teo ria da A rgumentação na Língua , onde s e insere a Teo ria 
dos Topoi. D e acordo  com Castro (2001:62-63 ),  

 

a depreensão dos fatos da ord em dis cursiva dá-se pela  sua relação  com a 
ordem da língua e reciprocamente. Se não se pod e negar que a argum entação 
é uma fala dirigida a um outro, não é menos verdad e que o valor 
argumentativo desse tipo de enunciado se constitui no âmbito do texto, [porque 
é o enunciado que] introduz o falante na sua relação com a língua e as 
conseqüên cias que isso acarreta .  
 

Nesse sentido, a autora recupera u ma citação de Carel e Ducrot (2000-2001 
apud Castro: 64) para men cionar a i mportân cia d a argumentação diant e da t ensão co m 
que o texto se constitui, que é, o tempo todo , espaço de coesão e de ruptura . Para eles, 
a arg umenta ção evo caria enca dea mentos discursi vos, que seri am constituidores de 
sentido para u ma unid ade lingüística; uma argu mentação constituiria, portanto, u m 
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discurso ou u m encadeamento discursivo, sendo assi m o p róprio tecido do texto . Nessa 
medida, encontro argu mentos que sustentariam o postulado de uma co mpetência 
argumentati va, b em como sua inserção no interio r da Teo ria da Argu mentação , já que 
é parte d a organização d a língua, assim, não pode haver língua se n ão houver 
argu mentação; nas p alavras de Koch (1984), a argu mentação constitui um traço 
estruturante de todo e qualquer discurso . 
 

2. Os  sujeitos afásicos e su a co mpetênci a argu mentativa à luz da Teoria dos Topoi 
 

U ma man eira de relacion ar a competência argumentati va dos sujeitos 
afásicos aos topoi argu mentativos seri a justamente veri ficar o quanto esses sujeitos 
conseguem, apes ar das di ficuldades lingüísticas que en frentam, mant er um topos 
discursivo e fazer valer sua argumentação em situaçõ es cotidianas de discurso . Nesse 
sentido, apresento dois exemplos, a seguir, para ilustrar a perspectiva d e que de fato os 
afásicos conseguiriam manter e desenvolver u m topos discursivo . A situação se 
desenvolve no Centro de Co nvivência de Afásicos (CCA ), que fun ciona junto ao 
Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp. Nessa ocasião, alguns dos afásicos que 
participam do centro discutiam a respeito do livro Sobre as afasias e os afásicos: 
subsídios teó ricos e práti cos elabo rados pelo Centro de Co nvivência de Afásicos, 
que estav am es crev endo juntament e co m alguns dos pesquisadores do  centro. E m dois 
momentos distintos, temos topos que são mantidos e desenvolvidos pelos afásicos; o 
pri meiro  rel ativo ao próp rio livro de divulgação d as afasias, o segundo relativo à 
questão da aposent adoria d e afásicos  – é importante lemb rar que esses tópicos vinh am 
sendo abo rdados no  sentido de s e especi fi car os assuntos de que o livro d everia tratar - . 

No pri meiro trecho selecion ado, temos a interpelação discursiva se 
desenvolvendo entre a investigadora Iem, CI e EF, no segundo há a mani festação de 
LM, Iat, EF, JB e d a investigado ra Iem. 
 
1) O grupo fal ava sobre a di ficuldad e de se encontrar bibliografia que abordasse a afasia 
em linguagem acessível, fo ra do jargão clínico . A investigadora Iem fazia algu mas 
considerações  a esse respeito quando  CI a interpela: 
CI: Posso falar?  
Iem: Claro! 
CI: Eu-eu-eu-eu-eu depois do derrame, eu procurei livros, né ? Lá na biblioteca ... 
livros é prá ... entender , o que aconteceu co migo, n é ? Não encontrei livros, só  livros 
muito, ca... é ? muito é-é-é voltados pra professores, né ? Professores, com palavras 
difíceis, eu perdi as palavras, né ? Lembra, né ? Eu perdi as palavras, aí eu achei é-é-é 
eu achei um-um-u ma enciclop édia é-é-é pra ensi ... pra-pro -pra-pra enfermeiro , né ? 
Pra enfermero, é-é-é aí eu achei a parte de afasia, e a parte de derrame cerebral. Boa ! 
Mas pra enfermero  ! 
Imc: Acessível  ...  
CI: Pra enfermero, não pra médi ... não  pra paciente!  
Iem: Não pra  leigos, é isso ...  
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CI: Tudo tudo sobre derrame cerebral, eu vou eu vou eu  vou eu xero-xe-xe-xero-
xeroquei cinco  páginas, né ?  Cin co páginas; afasia duas páginas.  
Iem: Cê encontrou  esse material ond e ?  
CI: É-é-é-é um enferm ero aqui, tem é uma-uma-uma biblioteca é-é-é um volume, 
emprestou pra  mim. Enfermeiro lá-lá da igreja, enferm eiro, né ? Mas bom, é-é vou 
trazer pra vocês. Derram e cer ebral e afasia. Aí eu procur ei, é lá-lá nas livraria, 
negócio de afasia. Não ach ei!  Livraria específica pra professores , pra ... é-é-é-é  a-as 
palavras, é ... difíceis não é pra nós! Porque a gente tem que tê palavras fácil, porque a 
gente tem dificuldade pra entender!  
Iem: O CI, vo cê a cha então, qu e livros, sobre afasia, sobre as conseqüências da 
afasia, como con viver com a afasia, seria importante pra pessoa que fica afásico? Pra 
familiares e amigos? ...  
CI:      [ é-é-é ...  
EF:  [ ô, ô !  
CI: Não tem livro, é incrível!  
EF: [ ah , ah, ah ...  
Iem: O senhor a cha também , seu  EF?   
EF: Ah, ah , ah  ...  
Iem: Quando ... se as pessoas podem ler livros de afasia, as pessoas leigas, amigos 
também de pessoas, ou pessoas interessadas, né ? que não são médicos, que não são 
terapeutas, aí pod eria tirar muitos mal ent endidos sobre afasia, poderia instruir as 
pessoas.  
EF: [ ah , ah, é ...  
CI: É ! 
 
2) O grupo falav a sobre aposentadori a, da necessidade ou não de u m indivíduo ser 
aposentado po rque ficou afásico, o sujeito L M, a p artir de u ma solicitação da 
investigadora Iem, fala de su a aposentadoria por invalidez: 
LM: Ah, bom . Eu  bom é  sempre  a gente nunca pensava que a gente ia ficar assim, né?  
Vontade minha d e, de voltar ao  serviço. 
Iem:  O que qu e você fazia? 
LM: A… trabalhava… 
EF: I: i:   t e:e:u  me:cã: nu. Ton e:u me ca  ni co. 
Iat: Torn eiro mecânico?  
LM: É. Metaléve. 
Iat: [Metalúrgico? 
LM: [Metalúrgico, né? Então um m ês, fiquei três anos afastado  depois eles esperaram 
e apos entaram. 
Iem: Como é que eles aposentaram? Falaram pra você, fizeram uma consulta...? Como 
é que ‘cê ficou sabendo que ‘cê foi aposentado? Perguntaram pra você, como é que foi 
isso? 
LM: A última p erícia qu e eu fiz o  médico  falou que eu  ia ser  aposentado. 
Iem: E ele explicou  por qu ê? 
LM: Não . 
EF: U ... 
JB: [ri criticando o  absurdo da atitude domédico] 
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LM: Mas é ruim, n é? Fazer invalidez , n é? 
 

 Percebe-se que CI e L M têm histórias de inserção comunicativa di ferentes:  
enquanto CI s e exp ressa espontaneament e, até po rque para el e falar em público é algo 
familiar, já que prestav a consultoria antes do acidente vas cular cereb ral que provocou 
sua afasia, L M mostra-se b astante tímido, além de ser g ago, o que o lev a a pausas 
longas durant e suas intervenções e, mes mo  assi m, L M so mente se manifesta porque é 
convocado p ela entrevistadora; mas, mes mo diante das dificuld ades lingüísticas 
provocad as pela afasia, nenhu m dos afásicos dei xa d e abord ar o topos proposto e de 
desenvolvê-lo .  
 A partir do topos livro , CI desenvolve um encadeamento discursivo em que 
mantém o lugar argumentativo, des envolvendo-o n a persp ectiva d a linguagem co m que 
os textos que abordam questões de afasia são construídos, ou seja, uma linguagem 
técnica, especí fica de u ma área de conh eci mento, qu e não possibilita ao leigo buscar 
informaçõ es sobre o assunto. LM tamb ém demonstra sua co mpetência argu mentativa, 
mani festando-s e quanto à qu estão d a aposentado ria, ainda qu e somente ao ser 
convocado a falar pel a investigadora. O afásico , neste caso, como no anterior, mostra 
sua possibilidade não  somente de mant er o  topos proposto, mas de des envolver u m 
encad eamento discursivo a partir da situação em que se insere, operando por meio de 
mecanis mos argu mentativos que lhe possibilitam, inclusive, demonstrar sua avaliação 
relativamente ao problema;  em suas p alavras: Mas  é ruim, n é?Fazer  invalidez. Né? 
 Como apontei no início do artigo, meu propósito consistia em procurar 
deli mitar as questõ es que seriam pertinentes abord ar para u m estudo que visa relacionar 
a noção de competência argumenta tiva à Teoria dos Topoi, bem co mo averigu ar em 
que condições se dá a emergência dess a competência em sujeitos cérebro-l esados, 
como é o caso dos afásicos. O resultado com que chego ao fin al dessas considerações é 
o de que uma análise d as questões apontadas é possível, isto é, é plausív el fazer 
referência a u ma competência argumentati va, rel acionando-a à Teoria dos Topoi. 
 

RESUMO: nesse artigo, proponho u ma an álise da argu mentação de sujeitos cérebro-
lesados à luz da Teoria dos Topoi; entretanto , a p erspectiva sugerida requer qu e o 
problema da noção de co mpetência apres entada por Chomsky seja cuid adosamente 
revisitado, co m o intuito de rever a semiologia que p roli fera n a bibliografia lingüística 
relativamente a tal conceito. 
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