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ABSTRA CT: This article intends to create an theoretical methodological chart able to 
explain the registration of value investiments in a referential process. Starting from an 
intending role of the words in th e production of textual s enses, we’ll try to identify the 
author’s aims implied in the particular way of communicating his ideas.    
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0. Introdu ção 

 
A i mpo rtância da seleção  lexical na produção  de s entido de u m texto 

esti mulou-nos a construção de um quadro teóri co-metodológico a fi m d e sustentar 
procedi mentos analíticos capazes de explicar a inscrição de valores no processo de 
referenciação e que levassem a identificar a intencionalidad e do autor em sua 
comunicação.  

Para ilustrar a aplicação de nosso quadro, tomamos o enunciado alimárias 
monteses present e na Carta do Acham ento de Pero  Vaz d e Caminha (BAIÃO, 1940), 
doravante citada si mplesment e por Carta. Tal enun ciado, integrante do campo lexical 
das referênci as ao  ente indígena, apresenta u ma deno minação  atípica para o conceptus 
ser humano. Neste caso, a denominação , obtida po r operações d e redução de classe 
(DUBOIS, 1994), se dá p elo vocábulo sel ecionado alimária , que caracteriza e, ao 
mes mo tempo , quali fica o ente em questão. Por outro l ado, relacionado a este 
deno minador no enunci ado em apreciação, temos o adjetivo monteses , que especifi ca a 
deno minação  deste ent e, co mpletando a caracterização qu alificado ra.  

 
 
“(...) são  como  aves ou  ali márias montes es ( ...)” (gri fo  nosso) 
 
 
Pela operação  conceitual de apro xi mação d e u m referente racional de u m 

irracional, recurso em que se eviden cia u ma subjetividade, os investimentos de valor são 
inseridos no pro cesso l exical  de no meação e qu ali ficação. Essa escolha l exical, que 
reflet e a avaliação em qu e Caminha identi fica indígenas e ali mári as, se torna possível 
graças às  possibilidades virtuais  de s entido de que o léxico dispõe.  

A escolha desse enunciado  se justi fica u ma vez que sintetiza o pensamento os 
valores do europ eu mediev al em relação ao Outro . Tais v alores s ão vazados po r dados 
pri mariamente textuais e co mpõ em o discurso d e Caminh a. Assim, as relaçõ es entre as 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1012-1017, 2004. [ 1012 / 1017 ]



palavras e o texto e entre este e o discurso são fundament ais para a composição de nosso 
quadro teó rico-metodológico.  

 
 

1. Fundamentação  teóri ca 
Para co mpreend er a trama de relações entre p alavras, t exto e discu rso, 

consideramos que a apreens ão do sentido textu al de u ma co municação p assa, 
necessariament e, pela articulação de u ma série de fatos ligados aos níveis extra e 
intralingüísticos. Neste últi mo , restri ções são  impostas pelo próprio sistema lingüístico e, 
em u ma análise d e enunci ados pela via lexicológica, considerar as propried ades que 
representam u ma noção associada a uma unidade lexi cal é de fundamental importân cia. 
Isto porque é o s entido que fundamenta a atividade hu mana enqu anto intencionalidade 
(GRE IMAS, 1979), e sua defini ção se dá a partir das propriedad es an exadas n ão só às 
noções, mas aos  termos lexi cais correspondentes. Tal análise permite estabelecer as 
relaçõ es intralingüísticas de u m enunciado que, por sua vez, reflet e as rel ações 
ext ralingüísticas da co municação.  

Ao considerarmos os vocábulos atualizados em um co rpus de an álise, 
observamos que o léxico se estrutura para servir  a fatos extralingüísticos ligados a 
condições de enunciação e as intenções de co municação que motivaram o autor a 
construir aqu ele discurso. Tais intenções, motivaçõ es extralingüísticas, s e encontram 
inscritas lingüisticamente no vocabulário do autor, co mo observamos n a sel eção da 
palavra alimá ria, empregada por Caminh a para designar o indígena na Carta. E tal 
escolha é um fato  lingüístico que serv e ao  seu  discurso .  

Segundo Vignau x (1976), o discurso é a operação global de u m sujeito que 
constrói u ma rep resentação, u m conjunto de estratégias que permitem ao autor do texto 
compor as  relaçõ es entre vários  objetos di ferentes , v alorizar ou destruir  as  quali ficações 
ou determinações  e, assim, construi r uma qualificação geral  (X é...). 

Para satis fazer sua necessidade co municativa, que é fazer com que o leitor 
reconheça a intenção de sua co municação , o autor fornece elementos indispensáveis -  
como termos lexicais (fragmentos discursivos), em qu e se encontram inscritos seus 
valores e, por conseguinte, o sentido que visa veicular. Consideram-s e, então, não  
somente as i mplicaçõ es vinculadas à estrutura hierárquica do léxico e as ligad as à sua 
estrutura sêmi ca, mas também aqu elas determinadas pelas di ferentes culturas, cujos 
valores s ão, necessariamente, v eiculados pela linguagem v erbal. (CALÇADA , 1998).  

No entanto, a atualização de um vo cábulo no discurso i mplica na efetiva ativação  
de u ma de suas possibilidades virtuais, pois a estrutura lexical , em nível de sistema, 
comp reende o espaço léxico das unidad es lexicais e explica o reaproveitamento constante 
dos mes mos signos lingüísticos, com vari açõ es de significados nas mais diferent es 
situações de interlocu ção, a fi m de que sej am atendidas as necessidad es de comunicação  
do autor. (cf. CAL ÇADA, 2000 ). 

O reaproveitamento dos signos é facultado p elo espaço léxico, responsável pelo  
caráter polissêmico qu e, por sua vez, s erve ao co mpon ente cultural na produção do  
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sentido, porque abrange possibilidades virtu ais que ad mitem a inscrição da ideologia nas 
palavras  do t exto. Isto é possível pois, segundo Galisson1 (1991 apud BA RBO SA , 1998),  

 
    
“ as unidades léxicas também indicam as  fontes históricas e míticas  
ligadas a cada grupo e organizam a trama da cultura co mpartilhada 
pelos sujeitos falantes-ouvintes; os espaços léxicos – culturais que 
reco rtam o  mundo  serv em aos sujeitos b em co mo  a seus discursos”.  
 
 
A produção do sentido discursivo inclui o agenciamento das restrições sêmi cas  

operadas em um dado  contexto historicamente determin ado, o que faculta ao l eitor 
apreender no sentido do discurso, aquilo que o autor propõe. Tal ag enciamento, que inclui 
a seleção  de um item d entro da v ariedade d e unidad es lexicais cujas  diferenças se 
estabelecem por u m traço de signi ficação mínima (sema) em u m campo, revela a sutileza 
da intencionalidade do discurso e o cuidado na constru ção do texto (GU ARIEN TI, 2003). 
O fato d e os campos  lexicais s erem classes relativament e ab ertas torn a tênu es as suas 
deli mitaçõ es extern as porque u ma entidade pode conh ecer diversos graus de pertinência a 
u ma ou mais  classes (cf. KL INKEN BERG, 1996).  

Assi m, d e acordo com as  necessidades co municativas , o autor utiliza 
procedi mentos discursivos que podem apro xi mar ou afastar dois conceitos opostos. Isto 
faculta ao autor, por exemplo, estabel ecer u ma identi ficação entre homem (indígen a) e 
alimária, referindo-se a u m ente p ela deno minação d enotativa do outro (GUA RIE NTI, 
2003).  

A referenci ação , tal co mo a tratam Mond ada e Dubois2 (1995 apud  
MA RCUSCHI, 1999b), é u m processo realizado no discurso e resultante da construção de 
referent es de tal modo qu e a no ção de referência pass a a significar u ma atividade 
discursiva em qu e os referentes pass am a ser objetos-de-dis curso. Objetos-d e-discurso são 
construídos no interior do discurso  a p artir de d ados pri mariamente textuais, como as 
palavras , que sevem co mo indicadores para a interpretação coerente (cf. MARCUSCHI, 
1999a).   

As palavras, confo rme Pais (1977), unidades de texto, se situam no nível da fal a, 
enquanto que o vocábulo se li mita ao nível da norma pois é descont extualizado, e sua 
existência est á condicionad a ao di cionário. Assi m, o verb ete d e u m vo cábulo d escreve as 
várias acepçõ es já dicionarizad as, todas elas disponíveis, prontas para que algu ma delas 
seja atualizada em discurso. U ma vez no texto, a palavra já atu alizou algu m dos sentidos 
                                                                         

1 GALISSON, R. Entrer en langu e/culture par les  mots. Esquisse d'un modèle  
d'organisation et de description des contenus lexico  - culturels d'enseignement /  
apprentissage . In: COL ÓQU IO DE LE XICOLOGIA E LE XICO GRA FIA, 1991,  
Lisboa, Univ ersidad e Nov a d e Lisboa . A ctas... 1991.   

 
2 Mondada, L. e Dubois, D . Construction des objets de discours et catégo risation: une 
approch e des pro cessus d e référentiation. In:  BE RREND ONNER, A.;  M-J REICHL ER-
BEGUEL IN (Ed). 1995 . p . 273 -302. 
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virtuais por estar interagindo co m outros asp ectos da competên cia lingüística no nível da 
fala. A passag em do conteúdo a ser comunicado do nível da norma para o da fala mostra 
as bases do ag enciamento do código. Essas b ases são  condicionadas p ela cosmovisão do  
autor. Suas capacidades p erceptiva e cognitiva incidem sobre a categorização dos objetos 
da realidade feno mênica tornando-os obj etos de discurso através do  signo.  

No nível da fala realiza-se o co mpartilhamento das impressões e dos pareceres do 
autor co m seu leitor em função do s enti mento de co munidade lingüística que vincula os 
falantes . Esse vínculo interpretativo transparece nos sememas do dicionário de sua língua, 
e justifi ca o porqu e o autor escolhe como dizer  o  que propõe.  

 
 

2. O  dicionário  e os espaços  léxicos   
Os traços con ceptuais já atualizados em discurso estão contidos nos chamados  

semas de dicionário (que atestam a polissemia lexical ), já os traços conceptuais latentes 
no percurso g erativo da enunciação da codifi cação constituem esp aços léxicos para 
possibilidades virtuais de sentido inéditas, o que justifica o fato de qu e, ainda que com 
todas as outras restrições i mpostas por aspectos da co mpetência lingüística relacion ados 
com o sistema da língua, co mo u m número finito de signos, dispo mos de in finitas 
possibilidades para construir  nossas  comunicações .  

U m dos aspectos da produ ção do sentido no discurso é o das relações entre as  
unidades lexicais resultantes da convers ão do conceito em grand eza-signo. Para Pottier  
(1978), h á u ma tipologia para os campos lexicais: o campo dos sinôni mos co mpo rta itens  
que têm capacidade ili mitad a de substituição em todos os contextos , tanto no signi ficado  
denotativo, co mo no conotativo. No campo dos parassinôni mos , que é o caso mais co mum 
em u ma língua natural , os itens possuem o mesmo sentido, mas suas distribuições não são  
idênticas, pois el es têm a mes ma referência cognitiva e referências afetivas distintas. Um 
tercei ro tipo de campo lexical é o dos co-hipôni mos , em que cada u m dos itens  
corresponde a um con ceptus do qual é a formalização lingüística resultante do processo de 
lexemização (cf. BARBO SA, 1997). Os parassinônimos , por mant erem a referênci a 
cognitiva e v ariarem quanto à referência afetiva, se nos  apresentam como u m recurso  
privilegiado, facultado pelo léxico, em qu e o autor inscreve o sentido que al meja para seu  
discurso.  

A seleção de itens lexicais em relação de parassinoní mi a, então, é uma das  
estratégias  que permite ao autor criar, manter e des envolver discursivament e os obj etos-
de-discurso em uma seqüência em que a lógica e a coerênci a mant êm o s entido.  

 
 

3. Estrutura lexical e método   
A rep resent ação do ato lingüístico através de u m modelo envolve todos os  

aspectos do fenô meno a ser descrito e a pertinên cia d esses asp ectos dev e passar por uma  
abstração para se atingir u ma g eneralização . Ess e critério d e pertinência se estabel ece 
quando u m asp ecto rel acional dos elementos traz um fator de distinção , um traço que sej a 
distintivo. Esse fator d etermina uma unidad e discreta, isto é, passível de ser analisada;  
para isso, analisamos os elementos decompondo-os sons em traços distintivos e não  
distintivos em termos de oposiçõ es pelo critério da p ertinên cia de Troubet zkoy, po r 
oposição de signi ficado . (Cf. LEPSCHY , 1975 ).  
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Seja o conjunto homem, indígena, alimária, resultante do percurso gerativo da 
enunciação da codi ficação const ante na Carta . A pres ença de u m traço comu m a todos os 
elementos justifica a existência do conjunto: no exemplo aci ma, “Qualquer indivíduo 
pertencente à esp écie ani mal” é o traço  co mum, distintivo para o conjunto, ou seja, é 
pertinente para este conjunto. 

 
 

4. Conclusão   
Veri ficamos que as noções d e distinção e de pertinência ent ram igualmente em 

jogo na descri ção , mas a análise sêmica, qu e cons egue b astante êxito na descrição, não 
dá conta de alguns fatos essenci ais de seu objeto de estudo, co mo por exemplo , o 
aspecto conotativo a que toda palavra está sujeita qu ando de sua atualização em 
discurso pelo  fal ante.  

No conjunto analisado aci ma, o elemento “alimárias” não recebe a marca “ que 
apres enta o maior grau de complexidade na escala evolutiva” considerando-se seu uso 
denotativo. Entretanto, lev ando-se em conta o contexto enquanto ambiente ond e a 
língua real mente funciona, no deno minador do enunciado  alimárias mo ntes es aparece 
u m sema conotativo que faz co m que a análise sofra alterações consideráv eis, o que 
i mplica considerar as rel ações entre pal avra texto e discurso. Assi m, nosso quadro 
teórico-metodológico , envolvendo conceitos que vão da Lexicologia à Análise do 
Discurso, pode explicar a incrição de valores no processo de referen ciação e nos levou a 
identificar a intencionalidad e do  autor contida em sua comuni cação.  

 
 

RESUMO: Este artigo pretende compor um quadro teórico-metodológico capaz de 
explicar a inscrição d e investimentos de valor no processo d e refer enciação . Assim, 
partindo do papel das palavras na produção do sentido textual, identificaremos a 
intencionalidade do autor em sua co municação. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Lexi cologia, referenci ação , sentido, Análise do Dias curso. 
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