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0. Introdu ção 
 

Apresent aremos, neste trabalho, algu mas reflexõ es iniciais que estamos 
desenvolvendo em noss a pesquisa sobre a Semântica Argumentativa no Brasil (Processo 
FAPESP 02/12649-7; projeto de mestrado integrado ao projeto temáti co História das 
Idéias Lingüísticas no Brasil: Ética e Política das Línguas, o qual tem o apoio do 
acordo CAPES/ COFECUB). Estas reflexõ es se originaram d a observ ação de que a 
designação semântica  argumentativa não aparece no primeiro trab alho de Osw ald 
Ducrot (1973) sobre a argu mentação na língua e em vários outros estudos produzidos 
por ele posteriormente. No entanto, ela pode ser vista em textos de Carlos Vogt, sendo 
enunciad a divers as vezes  já em sua t ese d e doutorado, Vogt (1974). Tendo isto em 
conta, traremos algu mas informações institucionais para mostrar um pouco d as 
condições de produ ção que instauraram a Semântica Argum entativa como u ma 
disciplina, pri meiramente na Univ ersidad e Estadu al de Campin as (UNICA MP) e 
posteriormente em outras universidades. Faremos, também, u ma an álise enunciativa 
sobre um corpus de textos d e autores diversos, buscando olhar para os i maginários que 
se produziram sobre esta designação . Levaremos em conta um aspecto fundamental que 
é o funcionamento da auto ria dentro de u m movi mento do sab er em que as relaçõ es dos 
países colonizados são fund antes. 
 
1. Persp ectiva Teórica 
 

Partiremos do mod elo triádico de investigação histórica proposto por Sylvain 
Auroux (1985), o qual Jean Claude Chev alier e Simone Delesalle resumem nos 
seguintes objetivos: a) considerar “ o jogo das instituições em que se inscreve a teoria 
lingüística” (1986: p. 10); b ) refl etir sobre “ os aconteci mentos contingentes que 
determinam d e modo direto a adoção de um ou de outro modo d e pesquisa” (idem); e c)  
considerar para a análise, tanto o ei xo histórico, como o sincrônico , que, co rrespond em 
ao que Aurou x define como ‘horizonte de ret rospecção’ e ‘horizonte de p rojeção’. 

Abordaremos este mod elo na perspectiva dos estudos da História das Idéias 
Lingüísticas no Brasil, não o  to mando modularmente, mas considerando  seus três 
pontos em inter-relação. Isto porque, para nós , há aspectos externos (institucionais e 
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contingentes) que se materializam na interioridade dos textos, há textos que afetam a 
ext erioridade. Levar isto em conta significa dissolver u ma modularidade p ressuposta. 
Acres centamos ainda que a relação entre interioridad e e exterio ridade que ap res entamos 
está aí apenas por razõ es de ordem explicativa. Para nós, a exterioridad e é constitutiva 
do texto, n ão h avendo , por isso, um binô mio  interioridade/exterioridade. 
 
2. As  origens  da Lingüística e da Semântica Argum entativa na UNICAMP 
 

O estruturalis mo estav a no seu auge, a ditadu ra militar no Brasil, também, e a 
Universidade Estadual de Campin as ainda era chamada de UE C, quando, em 1968, é 
apres entado o projeto do Instituto de Filosofia e Ciênci as Humanas (IFCH) que incluía a 
Lingüística1. A Lingüística aí in cluída era a ciên cia piloto para as ciênci as humanas do 
IFCH, e, além disso, uma Lingüística Matemática. A ci ência piloto das ciênci as 
humanas do IFCH não se efetivou por diversos  motivos que, n este texto, precisaremos 
deixar d e lado. A Lingüística Matemática tamb ém não se efetivou, e isto se deu, 
principal mente, porque o  pro fessor responsável por seu des envolvi mento, Yv es 
Gentilho mme, não perman eceu no Brasil. Seu substituto foi Oswald Ducrot , que veio ao 
Brasil em 1971 e participou da constituição da Pós-Graduação em Lingüística nesta 
universidade. Na história da Lingüística n a UN ICA MP, foi por um aconteci mento 
contingente co mo este qu e se abriu espaço para o  desenvolvi mento d a Semântica 
Argumentativa. 

A designação semântica argumentativa, co mo dissemos na introdução, não 
aparece no primeiro livro  de Ducrot (1973 ) sobre a argu mentação  na língua. Na 
apres entação deste livro, o autor co ment a que o texto “ As Escalas Argu mentativas” é ‘o 
esboço de uma teoria geral da argu mentação’. Dent ro deste artigo, o do mínio teó rico é 
definido como ‘semântica lingüística’; ‘nossa teoria dos dois compon entes’; e ‘teoria 
argu mentativa’, est a última, é enun ciad a duas vezes, sendo precedida pelas p reposiçõ es 
‘na’ e ‘da’. Embora tenha enunciado (a) ‘teoria argu mentativa’, não há, nestes textos, 
u m nome atribuído a esta teoria d a argu ment ação . Isso é feito posteriormente, após a 
Semântica Argum entativa ter se torn ado nome de disciplina no  Brasil. 

No ano seguinte à publicação de seu livro e sob sua orientação, Carlos Vogt 
(1974) defende su a tese d e doutorado. Pela leitura qu e fizemos desta tes e, notamos que 
ela estab elece grandes di feren ças co m relação à teoria du crotian a, mas , ap esar disso, 
não romp e o diálogo com esta teoria. Como foi dito na introdução de nosso trabalho, 
este é o primeiro texto em que ap arece a designação semântica argumentativa. Tal 
designação pode s er observada, aliás, no próp rio título da tese, O Intervalo Semântico. 
Contribuição  para uma Teoria Semântica  Arg umentativa. Podemos vê-la, também, 
diversas vezes, no seu interior, semp re acompanhada do artigo indefinido ‘uma’. 
Aco mpanhad a de ‘uma’, esta d esignação funciona co mo u m pré-construído que reto ma, 
por paráfrase, e enquanto contribuição , ‘o esboço de u ma teoria geral da 
argu mentação’; ‘semântica lingüística’; e ‘a t eoria argument ativa’. Ou seja, esta 
designação se mantém num esp aço d e di zer já existente, n ão ro mpe com ele.  
                                                 
1 Dados consultados nos processos do Instituto de Filosofia e Ciên cias Humanas , do ano 
de 1968, do Arquivo Central do  Sistema de Arquivos  da UNICA MP. 
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E m 1975, Vogt se torna livre docente, e passa a ser o professor responsáv el por 
u ma nov a disciplina, criad a nest e ano , cujo no me é S emântica Argum entativa2. A 
trans formação  da semântica argumentativa nu ma disciplina do  D epart amento de 
Lingüística da UNICA MP foi u m fato extremament e i mport ante. Enqu anto u m s aber 
instituído, a Semântica Argumentativa estabel eceu , efetivament e, um campo de 
indagaçõ es mais amplo que o trabalho do autor Vogt. Co mo se verá adiante, o no me 
deste autor, enquanto responsável pela design ação v ai ficar quas e que obscu recido 
diante da força da autori a remetida a Oswald  Ducrot. 
 
3. A  semântica  argumentativa em outros  textos 
  

E m Vogt (1976), “ Indicações para uma análise semâ ntico -arg umenta ti va das 
conjunções porque, pois e já qu e”, publicado, posterio rmente, em Linguagem, 
Pragmática e Ideologia, (Vogt (1980)), a semântica argumentativa apresenta-se na 
forma de ‘u ma an álise semântico-argu mentativa’. No interior do artigo, o autor relata 
que tal trabalho “ foi diretamente inspirado pela pesquisa qu e fi zeram o professor Ducrot 
e pro fessores de francês e de mat emática – o grupo de lógica e linguagem”. (1980: 
p.44). 

E m Vogt & Ducrot (1979 ), também pres ente e tradu zido no livro supracitado, 
há u m trecho que se inicia do seguinte modo: “ Numa concepção argumentati va da 
semântica...”. (1980: p.115). Podemos not ar, qu e não s e afigura, neste fragmento de 
texto, a forma sintática qu e constitui a designação s emântica argum entativa. Ap esar 
disso, vemos esta d esignação co mp arecer, efetivamente, sob  u ma forma parafrástica. 

Já na nota introdutóri a que apres enta este livro , t emos: 
 

“ ... o que se propõe ao longo destes artigos é uma con cep ção da s emântica d as 
línguas naturais que não pode s er dissociada de u m estudo prag mático . A ess e domí nio 
complexo da significação da linguag em humana dá-se o nome de semântica 
argumentati va e é por isso que os t rabalhos qu e aqui ap arecem t êm co mo interlocutor 
privilegiado a obra, hoje vasta, do prof. Oswald Ducrot e, nu ma escal a menor, o meu 
próprio livro de 1977, O Intervalo Semântico – contribuição para uma teoria semântica 
argumentativa”. (p .VIII) 
 
 A enunciação do ‘se’ impesso al em ‘dá-s e o no me de semântica 
argu mentativa’, produ z a diluição do autor da designação. O no me ‘semântica 
argu mentativa’ serve p ara definir ‘o do mínio co mpl exo da signi ficação da linguag em 
humana’, tal co mo descreve o auto r. Est e no me assi m d efinido fun ciona co mo 
argu mento para to mar a obra de Du crot ‘como interlo cutor privilegiado’, e o seu 
‘próprio’ livro ‘numa escal a menor’. Na referência a este livro, que é a edição da tese de 
1974, e cujo título vem citado por completo, a primeira pessoa emerge. E ela emerge 
marcando  a autori a de u m trabalho que se mantém enquanto contribuição . 

                                                 
2 Dados consultados no Catálogo de Pós-Graduação de 1974 e no Boletim de notas e 
freqüências d e 1974 e 1975 do  Arquivo Cent ral do  Sistema de Arquivos  da UNICAMP. 
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 Tamb ém cab e observar qu e o do mínio nomeado d e ‘semântica argu mentativa’ 
recob re todos os trabalhos reunidos no livro, inclusive aquele artigo escrito com Ducrot, 
em que a s emântica argumentativa se apresenta sob a forma d a paráfras e ‘nu ma 
concepção  argumentativa d a s emântica’. Ou sej a, esta operação d e recobri mento torna 
possível chamar o do mínio teórico do artigo de Vogt & Ducrot pela no meação 
‘semântica argumentativa’, mes mo  que, no próprio  texto isso n ão tenha sido feito. 

E m “ Para uma pragmática das representações”, últi mo artigo deste livro, nos 
interessa o seguinte frag mento: “Semântica A rgu mentativa é outro nome qu e se poderia 
dar, como eu o fiz (Vogt, 1977 )...”. (1980: p. 139 ). Vemos aqui, u ma atribuição de 
autoria para a d esignação que s e enunci a em pri meira pessoa. No ent anto, esta 
enunciação n ão produ z efeito, pois as condi ções de produção qu e efetivaram a 
designação semântica argumentativa enquanto u m campo dis ciplinar assi m no meado 
por Oswald Ducrot , já estavam instaurad as. Isto poderá ser visto nos recort es 
discursivos que apres entaremos a seguir. Na Dissertação de Mestrado de João 
Wanderley Geraldi (1978), que s e d esenvolveu sob a orientação de Carlos Vogt, temos: 
 

“ ...é no interior da concepção de descrição semântica co mportando u m 
compon ente lingüístico e u m componente retórico qu e Ducrot elabora os co ncei tos 
básicos da semântica a rgumentati va”. (1978: p . 170 ) 
 
 Podemos observar que a designação  semântica argum entativa não  se inscreve 
em relação a u ma autoria brasileira. A s emântica argumentativa é apresentada como o 
domínio de estudos. Enquanto tal, ela direciona a atribuição da designação ao autor que 
elabora conceitos b ásicos p ara este domínio. 

O pri meiro texto no qual Eduardo Guimarães (1983) enun cia ‘semântica 
argu mentativa’ foi apresentado em novembro de 1981, no VI Encontro Nacional de 
Lingüística na PUC-RJ. O autor já havia trabalhado co m a quest ão da argument ação em 
outros textos, mas esta designação não aparecia. Isso é extremamente signi ficativo, 
porque é no ano  de 1981  que Gui marães pass a a s er p rofessor do D epartamento de 
Lingüística do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da UNICAMP e, além disso, 
coorden ador do curso  de Pós-Gradu ação dest e Instituto. Citaremos  uma d as seis vezes 
em que tal designação aparece no referido  artigo: 
 

“ Chamamos aqui d e ori entação argumentativa, o que a semântica 
argumentati va (Ducrot, Anscombre, Vog t, G eraldi e Guima rães, por exemplo)  
chama argumentação”. (1983:  p. 69) 
 

A ‘semântica argu mentativa’ designa, aí, o campo de estudos destes autores. O 
parêntes es dispersa a autori a, ao mes mo tempo em que, a ord em dos autores 
men cionados remete est a autoria co m mais força ao p ri meiro autor citado qu e é Ducrot. 

Nestas análises que fizemos, vi mos fun cionar u ma posição autor, nos termos 
que defin em Orlandi & Guimarães (1988), mas qu e não  produ ziu o efeito autor no 
sentido foucaultiano, ou  seja, o  de autor enqu anto instaurador de dis cursividade. 
 
4. A  Semântica  Argum entativa em outras instituições 
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São v árias  as instituições b rasileiras  onde a S emântica Argum entativa tornou-
se disciplina. Podemos  citar, po r exemplo, a Univ ersidad e Federal de Mato Grosso do 
Sul, a Universidade Estadu al de Londrina; a Universidade do Sul de Santa Catarina; e a 
Universidade Federal d e Santa Catarin a. O curso de L etras desta últi ma Universid ade, 
por exemplo, tem em s eu cu rrículo, as disciplinas optativas Semântica A rgu mentativa I  
e Semântica A rgu mentativa II3. Vejamos o que mostram as ementas: 
 

“ SEMÂN TICA ARGUMENTATIVA I. Definições de argumentação. 
Entinemas . Op eradores  Argumentativos. Pressupostos e Subent endidos. Poli fonia”. 

 
“ SEMÂN TICA ARGUMENTA TIVA II. Argu mentação e informação . O 

conceito d e topos. Gradualidad e. Fo rmas tópicas. Modi ficadores Argumentativos”. 
 

Os tópicos destas ementas nos permitem visualizar diferent es mo mentos d as 
formulaçõ es teóricas ducrotianas. É interessante destacar qu e ‘Pressupostos e 
Subentendidos’, por exemplo, é o nome exato de u m texto de Ducrot , publicado em 
1969, na Langue Fran çaise4. Ou s eja, é u m trabalho anterior ao  de Ducrot  sobre a 
argu mentação , mas  que também se reconh ece co mo parte d a Semântica Argu mentativa. 

Pudemos ver esta designação em p roduçõ es de outros países, como Argentina, 
Espanha e França. Lembramos aqui , o texto de Maria Mart a Garcia Neg roni, pro fessora 
da Universid ade d e Buenos Aires, cujo título é “Las expressiones d e alto grado. Su 
lugar en una semántica arg umentati va”. Lembramos também, o artigo de Marta 
Tord esíllas e Patricia Martínez, pro fessoras da Universidade Autóno ma d e Madrid, 
intitulado “Esbozo de una teoría dinámica de la lengu a en el marco de una  semántica 
argumentati va”. Cab e acrescentar que n esta instituição, foi ministrad a uma disciplina 
chamada “Trabajo d e investigación en el area  de Semántica A rgumentati va”. A 
designação semântica argumentativa ap areceu, posteriormente, t amb ém em textos de 
Oswald Ducrot, co mo , por exemplo, em Carel & Ducrot (1999), editado em português, 
na série Línguas e Instrumentos Lingüísticos, de 2001.  Ela é enunciada no título do 
artigo, “ O problema do p arado xo em uma semântica argumentati va”, e no interior 
deste artigo, nu ma discussão  sobre os ‘enunciados semanticamente p aradoxais’: 
 

“ ...longe de ser contra-exemplos à semâ ntica argumentativa, eles são 
previsíveis a partir del a, e que t êm prop riedad es lingüísticas especí fi cas”. (p. 11) 
 

No título do trabalho, o artigo indefinido ‘u ma’ precede ‘semântica 
argu mentativa’, mas, no seu interior, este ‘u ma’ cede lugar para o artigo definido ‘a’. 
Não há, efetivamente, nenhu ma referên cia desta d esignação a u m autor, e nem ao 
Brasil. Vemos, então , u m texto no qual seus autores podem enunciar sem fazer 
referência. N este texto, Oswald Ducrot ocup a o espaço d e dizer estabelecido 25 anos 
atrás pelo pré-construído do trabalho  de Vogt. 
 
                                                 
3 Estas ementas foram consultad as na intern et, na p ágina d esta Universidade. 4 “Préssupposés et sous-entendus ”. Langu e français - la s émantique . Paris: n  4. 
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5. Conclusão 
  

Pudemos observar co mo u m acontecimento enunciativo não t eve condi ções de 
produção para se historicizar e, assi m, constituir o lugar da autori a brasileira. Isto se 
deve ao fato de que as condiçõ es de produção do trabalho intelectual brasileiro estão 
marcadas pelas relações entre colonizado r e colonizadores, nas quais, para o Brasil, o 
modo da autoria cientí fica s e constituir n ão está legiti mado . 
 
RESUMO: Esta co municação estuda a semântica argu mentativa enquanto designação e 
enquanto disciplina em relação  com alguns modos de at ribuição  de autoria. 
 
PALAVRAS-CHA VE: semântica argument ativa; designação; atribuição  de autori a. 
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