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O que é Semântica Argumentativa?

Para encontramos uma resposta a essa pergunta, é necessária a expli-
citação da origem filosófica da teoria.

A Semântica Argumentativa foi criada na França, na École des Hautes 
Études en Sciences de Paris por Oswald Ducrot, inicialmente em conjunto 
com Jean-Claude Anscombre, e continuada atualmente por Ducrot com a 
colaboração de Marion Carel, no mesmo centro de pesquisas francês. Em 
um capítulo do livro intitulado Nouveaux regards sur Saussure (2006), 
Oswald Ducrot, profundo conhecedor da filosofia clássica, relata como, ao 
ler, quando jovem, o Curso de linguística geral de Ferdinand de Saussure, 
encontrou, no capítulo que trata do valor linguístico, a fundamentação 
que o lançou na pesquisa linguística que hoje conhecemos pelo nome de 
Semântica Argumentativa.

Mas que relação entre a noção de valor, proposta por Saussure para 
explicar a linguagem, e a filosofia clássica Ducrot pode ter encontrado? A 
resposta a essa pergunta é apresentada com muita clareza no “Prefácio” ao 
livro de Carlos Vogt, intitulado O intervalo semântico (2009). Nesse texto, 
Ducrot busca a origem filosófica de valor linguístico na teoria da alteridade 
apresentada em O sofista, em que Platão trata das categorias fundamentais 
da realidade: o Movimento, o Repouso, o Mesmo e o Ser, às quais é acres-
centada uma quinta categoria: o Outro, tido como o fundamento de todas 
as categorias. O Movimento, por exemplo, é o que ele é porque é outro, 
diferente, se comparado às demais categorias. Platão entende, assim, que, 
na realidade, tudo só se especifica quando relacionado com o outro. No 
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capítulo sobre o valor linguístico, Saussure traz para o estudo da língua o 
que Platão disse em sua teoria da alteridade.

Mas o que é valor linguístico para Saussure? No capítulo que trata do 
valor, Saussure mostra que, ao se estudar a linguagem, percebe-se que 
nada é isolado. O signo, constituído de duas faces relacionadas entre si, e 
inseparáveis, o significante e o significado, é, também ele, relacionado a 
outros signos. Porque faz parte de um sistema, o signo só tem sentido se for 
determinado por relações paradigmáticas e sintagmáticas com outros sig-
nos. As relações paradigmáticas são relações associativas; as sintagmáticas 
são combinações que se produzem em grupos de signos. O valor linguístico 
resulta da presença de outros signos, tanto no eixo paradigmático quanto 
no sintagmático. Por isso, da noção de relação decorre a noção de valor. 

Outros dois conceitos saussurianos são necessários para compreendermos 
o que é a Semântica Argumentativa: os de língua e de fala. A língua é um 
conjunto de convenções, é “um tesouro depositado pela prática da fala em 
todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade” (Saussure, 2000: 21). 
É de natureza social. Já a fala é individual. Ao empregar a língua, aquele que 
fala, ou escreve, realiza combinações para expressar seu pensamento. Essas 
combinações determinam os valores definidos “não positivamente pelo seu 
conteúdo, mas negativamente por suas relações com outros termos do sistema” 
(Saussure, 2000: 136).

A Semântica Argumentativa assume como sua fundamentação filosó-
fica a noção de alteridade concebida por Platão, trazida para o estudo da 
linguagem por Saussure. Mas, diferentemente do Saussure do Curso de 
linguística geral, que se ocupa essencialmente da língua, embora não negue 
a importância da fala – o que é confirmado na “Nota sobre o discurso”, um 
dos manuscritos saussurianos que compõem a obra Escritos de linguística 
geral – Ducrot leva a noção de valor linguístico para o emprego da língua, 
mostrando-o em diferentes níveis: na relação entre entidades lexicais, entre 
enunciados, entre discursos, entre locutor e alocutário. 

Do ponto de vista semântico, a Teoria da Argumentação na Língua 
postula que a palavra contém, na língua, uma significação que permite 
certas continuações no enunciado e impede outras. Na medida em que essas 
continuações são efetivadas, um sentido que surge das relações entre as 
palavras se constitui. No “Prefácio” escrito por Ducrot em 2009, encontra-
mos a afirmação de que a função fundamental da linguagem é a intersubje-
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tividade, o lugar onde o locutor encontra o outro, seu interlocutor. Então, 
quando um locutor produz discurso, está expressando seu pensamento por 
meio de enunciados, e levando seu alocutário a dar-lhe uma resposta. Em 
decorrência, o enunciado – realização da frase – é definido não só nele 
mesmo, mas nas possibilidades que abre e que fecha para a sua continuação. 
O sentido do enunciado não está nele, nem no outro, mas na relação que se 
estabelece entre ele e o outro: a realidade linguística é sempre opositiva. 
Em vista disso, argumentar é levar o Outro, o alocutário, a determinada 
continuação. Assim, a argumentação torna-se fundamental na linguagem. 
Está inscrita na língua, é inerente a ela, está na própria natureza da língua. 
Essa é a razão pela qual a Semântica Argumentativa é também denominada 
Teoria da Argumentação na Língua.

O que a Semântica Argumentativa estuda?

A Semântica Argumentativa ou Teoria da Argumentação na Língua 
estuda o sentido construído pelo linguístico. É, por isso, uma Semântica 
Linguística. Pretende mostrar que é possível explicar o significado do 
signo sem fazer intervir o extralinguístico, ou seja, sem fazer intervir um 
domínio diferente do domínio da língua. Não se trata, pois, de estudar a 
relação entre o sentido de uma palavra e a informação que a palavra dá 
sobre a realidade extralinguística, nem sobre uma realidade psicológica, 
nem sobre condições de verdade. 

Mas, na Semântica Argumentativa, há outra escolha: seu objeto de es-
tudo é o sentido linguístico que se produz, não na língua, mas no discurso, 
ou seja, no emprego da língua. No discurso, Ducrot encontra dois tipos de 
relação, considerados básicos nos discursos: os normativos, articulados 
por conectores como “portanto”, “por isso”, “consequentemente” etc., e 
os transgressivos como “no entanto”, “apesar de”, “mesmo assim” e ou-
tros. A razão da escolha, segundo Ducrot, está no fato de que esses dois 
tipos de argumentação resistem à descrição extralinguística, tornando-se 
incompreensíveis fora da relação entre os enunciados. 

Em síntese, é do modo de explicar o sentido essencialmente pela noção 
de relação que decorrem o objeto de estudo e as características da teoria: 
a de ser uma semântica, porque vai em busca da explicação do sentido; 
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a de ser uma semântica linguística, porque explica o sentido construído 
pela relação entre palavras, enunciados, discursos; a de ser uma semântica 
linguística do discurso, isto é, do emprego da língua, não da palavra ou da 
frase isoladas; a de ser uma teoria explicativa do sentido do discurso, sempre 
olhando a linguagem a partir das bases epistemológicas que a sustentam.

Como estudar um fenômeno usando 
a Semântica Argumentativa?

Para explicar fenômenos da linguagem, focalizando o sentido produzido 
no discurso, a teoria cria, a partir de suas bases, conceitos preliminares tais 
como os de frase e enunciado. O enunciado é entendido como a realização 
da frase. Isso significa que o enunciado é uma entidade empírica, que se 
lê ou se ouve. Já a frase é uma entidade teórica, construída pelo linguista 
para explicar os enunciados. Não se pode ler nem ouvir frases. A língua é 
um conjunto de frases. O discurso é composto de enunciados, constituídos 
por dois segmentos relacionados, em que o primeiro só adquire sentido a 
partir do segundo, isto é, o primeiro segmento não é compreensível se não 
for relacionado ao segundo e vice-versa. São exemplos:

•	 Estou cansado (segmento 1), então (conector) vou descansar 
(segmento 2).

•	 Estou cansado (segmento 1), mas (conector) não vou descansar 
(segmento 2).

Do ponto de vista semântico, a frase, como entidade teórica, tem signifi-
cação, e o enunciado, entidade empírica, realização da frase, tem sentido. Se 
o enunciado é a realização da frase, então frase e enunciado são inseparáveis. 
São também inseparáveis a significação da frase e o sentido do enunciado. 
Logo, o sentido é produzido pelo linguístico, o que reitera a afirmação de 
que o sentido não decorre de fatores externos à linguagem. A significação 
de uma entidade lexical é a orientação que ela dá ao discurso, tornando 
possível ou impossível determinada continuação. Entendemos, assim, que, 
na língua, ela contém uma significação, mas que essa significação oferece 
possibilidades e restrições de combinação, no eixo sintagmático, com outras 
que a continuam para produzir o sentido no discurso. É a entidade lexical 
que, embora tenha significação, combina-se com outras, mas não com qual-
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quer outra, para construir sentido no discurso, entendido, este, como uma 
sequência de enunciados. Ducrot explica esse fato tomando, relembramos, 
o conceito de alteridade de Platão, assumido como valor por Saussure, 
logo, por relações, tanto paradigmáticas quanto sintagmáticas. Por isso, é 
importante frisar que as continuações permitidas podem ser mais de uma, 
embora não seja qualquer uma. Isso quer dizer que o locutor, ao escolher 
uma continuação, deixou de escolher, paradigmaticamente, outras, e que 
o sentido de uma entidade lexical no discurso depende da relação, dentre 
aquelas que são possíveis, criada pelo locutor. O sentido pode ser totalmente 
distinto da significação que a entidade lexical tem, se tomada isoladamente. 
Então, significação na frase e sentido no enunciado são distintos. 

Da orientação determinada pela significação resultam instruções, ou 
seja, regras que expressam as possibilidades ou impossibilidades de in-
terpretação dos enunciados do discurso. Assim, em um enunciado como:

•	 Pedro estuda, por isso é bom aluno (ou tem boas notas, ou é bom 
professor etc.), 

“estuda” orienta para mais de uma continuação positiva (“bom”). Por outro 
lado, impede continuações negativas (“mau”, “ruim”), como em:

•	 *Pedro estuda, por isso é mau aluno (ou tem notas ruins, ou é 
mau professor).

A orientação dá conta também dos efeitos subjetivos e intersubjetivos 
do enunciado, resultado da união dos aspectos subjetivo e intersubjetivo, 
quer dizer, da relação entre locutor e alocutário, o que torna a Semântica 
Argumentativa uma teoria da enunciação. Isso é facilmente compreensí-
vel quando lemos em Ducrot (1990: 14) que “falar é construir e tratar de 
impor aos outros uma espécie de apreensão argumentativa da realidade”. 
Entendemos, com essa afirmação, que o exercício da linguagem se dá en-
tre dois seres de fala: o locutor e o alocutário. Ao se enunciar, falando ou 
escrevendo, o locutor produz combinações próprias, dentre aquelas que a 
frase permite. Ou seja, o locutor argumenta sobre a realidade ao estabelecer 
continuações, o que indica, mais uma vez, que o sentido assim produzido 
não é representativo da realidade. É o locutor, ao escolher combinações 
linguísticas, que atribui sentido à realidade. É o seu “olhar” sobre a reali-
dade. Esse sentido, entendido desse modo, espera uma continuação, uma 
resposta do alocutário. Temos, assim, mais uma vez, a alteridade de Platão, 
tão bem compreendida por Saussure, vista agora no nível dos enunciados.
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Como teoria enunciativa, a Semântica Argumentativa distingue-se do 
axioma da unicidade do sujeito falante criando a noção de polifonia, se-
gundo a qual em um enunciado não há apenas um sujeito falante, mas mais 
de um. Segundo Ducrot (1984, 1990), há várias funções no enunciado: a 
de sujeito empírico, a de locutor e a de enunciador. O sujeito empírico, ser 
de carne e osso, ser no mundo, não é objeto de estudo da Semântica Argu-
mentativa. Não interessam à teoria as condições externas de produção da 
linguagem. Seu objetivo é o de descrever o sentido criado por um locutor, 
ser de fala, responsável pelo enunciado. Mas há ainda o enunciador, que 
está na origem de pontos de vista no enunciado. Os enunciadores não são 
pessoas, mas pontos de perspectiva abstratos (Ducrot, 1990: 20). O locu-
tor relaciona-se com os enunciadores. Na negação, por exemplo, há dois 
enunciadores: um que expressa um ponto de vista e outro que recusa esse 
ponto de vista. Por exemplo:

•	 Pedro não veio à aula hoje.

Em “Pedro não veio”, há dois enunciadores, um positivo, “Pedro 
veio”, ao qual o locutor se opõe e um negativo, “Pedro não veio”, que o 
locutor assume. 

O princípio filosófico que fundamenta a Semântica Argumentativa conti-
nua a ser desenvolvido atualmente por Oswald Ducrot e Marion Carel – sempre 
na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris – sob o nome de 
Teoria dos Blocos Semânticos. Novos conceitos da teoria, buscando aprofundar 
a explicação do valor na linguagem, são apresentados: dois discursos evocados 
por uma entidade linguística e articulados por um conector (“portanto” ou 
“no entanto”) são denominados agora encadeamentos argumentativos. Estes 
são constituídos por dois segmentos que recebem sentido na relação de um 
com o outro, produzindo um único sentido por interdependência semântica. 
Se tomarmos, por exemplo, a entidade lexical “rico” e a combinarmos com 
“feliz”, chegaremos aos seguintes encadeamentos, construídos pelos conec-
tores “portanto” e “no entanto”, e a afirmação e a negação. São possibilidades 
de combinação:

(1) Pedro é rico, portanto é feliz.
(2) Pedro é rico, portanto não é feliz. 
(3) Pedro não é rico, portanto não é feliz.
(4) Pedro é rico, no entanto não é feliz.
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Nesses encadeamentos, o sentido de (1) e de (3) é diferente do sentido 
de (2) e de (4). Em (1) e (3), trata-se da riqueza que traz felicidade; em 
(2) e (4), a riqueza não traz felicidade. Observamos, assim, que o primeiro 
segmento é compreendido por sua relação com o segundo, e também que o 
segundo segmento se compreende em relação com o primeiro. Isso ocorre 
tanto com “portanto” quanto com “no entanto”. O sentido das entidades 
lexicais decorre, por interdependência semântica, da relação entre os seg-
mentos que constituem o encadeamento argumentativo. Percebemos, além 
disso, que a relação entre os segmentos não é um raciocínio, segundo o 
qual uma informação obriga a admitir a outra, o que pressupõe que uma 
informação já tem um sentido completo, do qual a outra é inferida. A Se-
mântica Argumentativa, olhando para a linguagem, entende, ao contrário, 
que a relação entre dois segmentos é puramente linguística; o sentido se 
constrói pelas relações semânticas entre os segmentos do enunciado.

Mais dois conceitos são fundamentais para o estudo argumentativo 
de qualquer discurso: os de argumentação interna e de argumentação 
externa. A Teoria dos Blocos Semânticos denomina argumentação interna 
o encadeamento que parafraseia o sentido contido numa entidade lexical. 
É o caso de “prudente”, que pode ser parafraseado por:

•	 Havia perigo, portanto Pedro tomou cuidado.

A argumentação externa expressa discursos a partir de uma entidade 
lexical. Por exemplo:

•	 Pedro foi prudente, por isso não sofreu nenhum acidente.

Essa é a argumentação externa construída à direita de “prudente”. Mas 
é possível também a argumentação externa à esquerda de “prudente”:

•	 Pedro não sofreu nenhum acidente, portanto foi prudente.

Apresentados bastante sinteticamente, são esses alguns dos conceitos – 
construídos por Oswald Ducrot e continuados, atualmente, em colaboração 
com Marion Carel – que fundamentam o entrelaçamento argumentativo. Os 
fenômenos linguísticos no discurso são analisados essencialmente por meio 
desses conceitos, que fornecem o modo de olhar da teoria sobre o discurso. 
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Poderia me dar um exemplo?

Sabemos que a linguagem apresenta muitas facetas e que, por isso, é 
extremamente complexa, o que de certa forma explica a multiplicidade de 
teorias linguísticas que procuram soluções para os inúmeros problemas que 
lhes são colocados. Em vista disso, o que vamos apresentar aqui não será 
mais do que um exemplo de um dos desafios que o discurso nos coloca.

Tomamos como tema a ser explicado pela Semântica Linguística o do 
sentido expresso pelo tempo no discurso. Desse tema, tomamos apenas um 
ângulo: o do tempo articulado por “quando”. Propomos como hipótese, com 
base no olhar da Semântica Argumentativa, a de que o tempo, do mesmo modo 
que as palavras da língua, orienta argumentativamente a sequência temporal 
dos enunciados relacionados por “quando”, constituindo uma das formas do 
entrelaçamento argumentativo dos sentidos no discurso. Quando dizemos 
“tempo” não estamos nos referindo ao verbo, mas apenas à indicação do tempo 
que a língua acrescenta ao verbo. Também não será de nosso interesse a forma 
da flexão verbal, mas o sentido expresso pela relação entre tempos articulados 
por “quando” no discurso. Escolhemos, para análise, uma fábula escrita por 
Jean de La Fontaine: “A pomba e a formiga”, fábula 12, do livro II:1

Ao longo de um claro riacho bebia uma Pomba,
Quando, ao inclinar-se sobre a água, uma Formiga cai:

E nesse Oceano viu-se a Formiga
Esforçar-se, mas em vão, para alcançar a margem.

A Pomba em seguida usou de caridade:
Um galho de árvore por ela tendo sido lançado,
Foi um promontório ao qual a Formiga chega.

Ela se salva; e nesse momento
Passa um certo Camponês que andava descalço.

Esse Camponês casualmente tinha um arco.
Logo que ele vê o pássaro de Vênus,

Ele o imagina na sua panela, e já faz festa.
Enquanto para matá-lo meu Camponês se prepara,

A Formiga o pica no calcanhar.
O Malvado inclina a cabeça.

A Pomba entende, vai embora, e se distancia.

A sopa do Camponês com ela voa:
Nada de Pomba por tão pouco.
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A conjunção “quando” liga dois enunciados cujos tempos são expres-
sos pelas flexões, acrescentadas aos verbos: as do imperfeito “bebia”, no 
primeiro enunciado, e do presente “cai”, no segundo. “Quando” é colocado 
entre os dois enunciados, articulando-os:

•	 imperfeito – quando – presente: 

Ao longo de um claro riacho bebia uma Pomba
Quando, ao inclinar-se sobre a água, uma Formiga cai

O imperfeito “bebia”, no primeiro enunciado, exprime a duração num 
momento passado e assume o papel de tema temporal. Segundo Ducrot 
(1979: 3), “o tema temporal é a fatia de tempo de que se fala ou no interior 
da qual se considera o ser de que se fala”. O presente do segundo enunciado, 
“cai”¸ indica um acontecimento que se produz uma só vez, no passado.

“Quando”, colocado entre os dois enunciados, tem um funcionamento 
semelhante ao dos termos anafóricos, indicando o imperfeito (“bebia”) do 
primeiro enunciado como sendo o momento em que o tempo do segundo 
(“cai”) acontece. Funcionando como um termo que estabelece a relação 
entre dois enunciados, “quando” torna-se um articulador, que compara 
dois julgamentos:

•	 lugar agradável, portanto estar aí
•	 inclinar-se sobre a água, portanto cair

Comparando-os, “quando”, nesse contexto, indica simultaneidade 
temporal parcial entre os dois acontecimentos.

O presente “cai” toma o sentido de um acontecimento súbito que se 
produz no passado uma só vez. Esse sentido poderia ser explicado provavel-
mente pela ordem dos enunciados e pelo lugar do articulador. Retomando 
a estrutura sintática:

•	 bebia – quando – cai 

vê-se que é o imperfeito, do primeiro enunciado, como passado, que orienta 
o tempo que o segue, o que faz com que “cai” seja compreendido como um 
momento do passado. Invertendo-se a ordem dos enunciados, mantendo 
seus respectivos tempos e sua estrutura sintática:

•	 cai – quando – bebia
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a sequência dos enunciados torna-se inaceitável, porque, nesse caso, é o presente 
(“cai”) que deve orientar a sequência dos tempos: depois de “cai”, seria esperado 
o presente “bebe”, não o imperfeito “bebia”. Nessa sequência invertida, “cai”¸ 
no presente, não poderia ter o sentido de “caiu” que se encontra na fábula.

Parece, então, que é o sentido do tempo do primeiro enunciado que 
determina o tempo do enunciado seguinte. Poderíamos dizer que, de modo 
semelhante ao que se encontra no emprego das palavras da língua, como 
mostra Ducrot (1990: 15), o emprego dos tempos orienta a organização 
temporal do discurso.

Examinando agora a ordem das palavras na estrutura sintática, vemos 
que “quando”, ligando um imperfeito e um presente, é colocado entre os dois 
tempos. Nesse caso, o articulador indica o tema temporal, e o imperfeito, 
que o precede, mostra que é durante o tempo que dura o acontecimento 
do imperfeito que se produz o acontecimento principal, o rema, indicado 
pelo presente, que toma então o valor de um pretérito perfeito. É porque 
a conjunção “quando” faz alusão ao tempo do primeiro enunciado, que a 
precede, que ela passa a ter um funcionamento semelhante ao dos termos 
anafóricos. O presente com valor de pretérito perfeito – “cai” – torna-se a 
origem do rema, que será desenvolvido na continuação da fábula, e dará lu-
gar às argumentações externas à direita de “cair”, que comporão a narrativa. 

Os versos 3 e 4:
E nesse Oceano viu-se a Formiga

Esforçar-se, mas em vão, para alcançar a margem

são ligados aos versos 1 e 2 pela conjunção “e”, que toma, nesse contexto 
linguístico, o sentido de “consequentemente”, evocando o encadeamento:

•	 cair na água, portanto esforçar-se para sair.

“Esforçar-se” é, no entanto, modificado por “mas em vão”, que evoca 
o encadeamento: 

•	 cair na água, no entanto não conseguir sair.

ao qual se poderia encadear:

•	 não conseguir sair da água, logo, precisar de ajuda. 

Temos, nesses dois encadeamentos, a argumentação externa de “cair”. A 
interdependência semântica entre os segmentos mostra o esforço inútil feito 
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pela Formiga para sair da água. Mostra, consequentemente, o estado de ne-
cessidade de ajuda em que ela vai se encontrar. A simultaneidade temporal, 
parcial, entre um “beber” que tem êxito (o da Pomba) e o “querer beber” que 
não tem êxito (o da Formiga) produz, para o insucesso, um estado de neces-
sidade de ajuda, no caso, para a Formiga, necessidade que pode ser satisfeita 
pela propriedade atribuída à Pomba: a caridade, que leva ao encadeamento: 

•	 lançar um galho, portanto salvar a Formiga.

São um estado e uma propriedade complementares, da Formiga e da Pomba, 
que se encontram no mesmo momento à margem de um riacho, e que levam à 
salvação da Formiga. A relação entre os enunciados articulados por “quando” 
e a narrativa da fábula é mostrada pela orientação argumentativa da palavra 
“cair”, continuada pela necessidade de ajuda, estabelecendo relação entre os 
enunciados, construindo, ambas, a argumentação externa à direita de “cair”:

•	 cair na água, por isso ter necessidade de ajuda.

Evidentemente, esse breve exemplo de como a Semântica Argumen-
tativa pode explicar a relação entre tempos articulados por “quando” não 
esgota, de modo algum, a complexidade do tema nem os recursos que a 
teoria oferece. A análise aqui apresentada, bastante superficial e incompleta, 
parece mostrar, entretanto, alguns aspectos do entrelaçamento argumen-
tativo subjacente à construção do sentido no discurso, entrelaçamento 
revelado pelos conceitos criados por Oswald Ducrot, a partir de valor e 
relação saussurianos.

Quais são as grandes linhas de investigação?

A pesquisa em torno do que veio a ser denominado Semântica Linguís-
tica ou Teoria da Argumentação na Língua teve início na década de 1970 e 
continua ainda nos dias de hoje. A busca da explicação do sentido no uso da 
língua teve inicialmente duas formas: a primeira, a forma standard, inicial; 
a segunda forma, que acrescenta outras noções, principalmente a noção de 
polifonia à forma anterior; e a atual, denominada Teoria dos Blocos Semânti-
cos, desenvolvida por Oswald Ducrot e Marion Carel. Durante esse percurso, 
entretanto, a teoria nunca se afastou de sua fundamentação inicial: aquela que 
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Saussure propôs para o estudo da língua, ao trazer para a linguagem a noção 
de alteridade, da necessidade da presença do Outro, do Outro enunciado, 
do Outro discurso, do Outro interlocutor, sem o qual a linguagem não faz 
sentido. Todas as formulações e reformulações que a teoria sofreu tiveram 
sempre como meta não se afastar da proposta que lhe deu origem. 

Com esse olhar, todos os temas referentes à linguagem produzida por 
um locutor para seu alocutário tornam-se objeto de estudo para a expli-
cação do sentido. Este será sempre compreendido tanto do ponto de vista 
argumentativo, que decorre do linguístico, quanto do ponto de vista da 
relação desses sentidos com a enunciação, definida como o surgimento do 
enunciado criado por um ser de fala, o locutor, para seu alocutário.

Nota
1 A análise desta fábula é uma pequena parte inicial de uma pesquisa desenvolvida e ainda em andamento na 

École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, com a supervisão da professora Marion Carel e o 
apoio do CNPq.

O que eu poderia ler para saber mais?

Vários livros e artigos, escritos originalmente em francês, foram tradu-
zidos para o português ou para o espanhol. Citamos alguns trabalhos, que 
poderão auxiliar no estudo da Semântica Argumentativa:
CAREL, Marion; DuCROT, Oswald. La semántica argumentativa: una introducción a la teoría de los bloques 

semánticos. Buenos Aires: Colihue, 2005.
CAREL, Marion. A polifonia linguística. Letras de Hoje, v. 46, n. 1, jan./mar. 2011.
CAREL, Marion. Análise argumentativa de uma fábula de La Fontaine. Letras de Hoje, v. 43, n. 1, jan./mar. 2008.
CAREL, Marion. Análise semântica e análise textual. Desenredo, v. 7, n. 2, jul./dez. 2011.
CAREL, Marion. Atualização da polifonia. Desenredo, v. 6, n. 1, jan./jun. 2010.
CAREL, Marion. O que é argumentar? Desenredo, v. 1, n. 2, jul./dez. 2005.
CAREL, Marion. Polifonia e argumentação. Desenredo, v. 6, n. 1, jan./jun. 2010.
DuCROT, Oswald. Argumentação retórica e argumentação linguística. Letras de Hoje, v. 44, n. 1, jan./mar. 2009.
DuCROT, Oswald. L’Imparfait en français. Linguistische Berichte, Wiesbaden, 1979.
DuCROT, Oswald. La Sémantique argumentative peut-elle se réclamer de Saussure? In: SAuSSuRE, Louis de. 

Nouveaux regards sur Saussure: mélanges offerts à René Amacker. Genève: Droz, 2006.
DuCROT, Oswald. Le dire et le dit. Paris: Minuit, 1984.
DuCROT, Oswald. Polifonía y argumentación. Cali: universidad del Valle, 1990.
DuCROT, Oswald. Prefácio. In: VOGT, Carlos. O intervalo semântico. Campinas: unicamp, 2009.
DuCROT. Oswald. A pragmática e o estudo semântico da língua. Letras de Hoje, n. 139, mar. 2005.
SAuSSuRE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 2000.
SAuSSuRE, Ferdinand de. Escritos de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 2006.


