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Etmologia	  

•  Texto,	  origem	  laBna,	  tecer,	  fazer	  tecido,	  
entrançar,	  entrelaçar;	  narraBva,	  exposição.	  

•  Discurso,	  origem	  laBna,	  ação	  de	  correr	  para	  
diversas	  partes,	  de	  tomar	  várias	  direções;	  
conversação.	  

	  



Discurso	  versus	  Texto	  
	  
Discurso	  é	  o	  conjunto	  de	  afirmações	  que,	  
arBculadas	  através	  da	  linguagem,	  expressam	  os	  
valores	  e	  significados	  das	  diferentes	  insBtuições	  
(religiosas,	  políBcas,	  mercadológicas,	  educacionais,	  
etc.).	  
	  

Texto	  é	  a	  realização	  verbal,	  não-‐verbal	  ou	  sincréBca	  
na	  qual	  se	  manifesta	  o	  discurso.	  
	  

(Meurer	  e	  MoQa-‐Roth,	  1997:16)	  













Texto	  versus	  Discurso	  

Nenhum	  homem	  é	  uma	  ilha.	  John	  Done	  

	  
•  Cada	  indivíduo	  é	  um	  agente	  social	  inserido	  em	  
uma	  rede	  de	  relações	  sociais	  que	  ocorrem	  em	  
lugares	  específicos	  de	  agrupamentos	  
socioculturais	  específicos.	  



Texto	  versus	  Discurso	  

	  
Cada	  agrupamento	  social	  é	  controlado	  por	  um	  
conjunto	  de	  insBtuições	  que	  têm	  suas	  
práBcas,	  seus	  valores	  próprios,	  seus	  
significados,	  suas	  demandas,	  suas	  proibições	  
e	  suas	  permissões,	  que	  exercem	  influência	  
direta	  sobre	  os	  indivíduos	  que	  convivem	  
dentro	  desses	  grupos.	  
	  



Texto	  versus	  Discurso	  

Enquanto	  o	  texto	  é	  uma	  enBdade	  [sica,	  a	  
produção	  linguísBca,	  imagéBca	  ou	  sincréBca	  
de	  um	  ou	  mais	  indivíduos,	  o	  discurso	  é	  o	  
conjunto	  de	  princípios,	  valores	  e	  significados	  
‘por	  trás’	  do	  texto.	  







A	  linguagem	  como	  discurso...	  
	  
	  
...Não	  consBtui	  um	  universo	  de	  signos	  que	  
serve	  apenas	  como	  instrumentos	  de	  
comunicação	  ou	  suporte	  de	  pensamento.	  
	  
	  

(Brandão,	  1994:12)	  

	  
	  
	  
	  



A	  linguagem	  como	  discurso...	  
	  
	  
...É	  considerada	  elemento	  de	  mediação	  
necessária	  entre	  o	  homem	  e	  sua	  realidade	  e	  
como	  forma	  de	  engajá-‐lo	  na	  própria	  
realidade.	  
	  

(Brandão,	  1994:12)	  

	  
	  



A	  linguagem	  como	  discurso...	  
	  
	  
...É	  lugar	  de	  conflito,	  de	  confronto	  
ideológico,	  não	  podendo	  ser	  estudada	  fora	  
da	  sociedade	  uma	  vez	  que	  os	  processos	  que	  
a	  consBtuem	  são	  históricos-‐sociais.	  
	  

(Brandão,	  1994:12)	  

	  



Assim,	  todo	  discurso	  é:	  

•  InvesBdo	  de	  ideologia,	  isto	  é,	  maneiras	  
específicas	  de	  conceber	  a	  realidade.	  

•  Reflexo	  de	  uma	  certa	  hegemonia,	  isto	  é,	  
exercício	  de	  poder	  e	  domínio	  de	  uns	  sobre	  
os	  outros.	  





O	  discurso...	  

...organiza	  	  o	  texto	  e	  até	  mesmo	  estabelece	  
como	  o	  texto	  poderá	  ser,	  quais	  tópicos,	  
objetos	  ou	  processos	  serão	  abordados	  e	  de	  
que	  maneira	  o	  texto	  deverá	  ser	  organizado.	  
	  

(Kress,	  apud	  Meurer	  e	  MoQa-‐Roth,	  1997:16)	  



Texto	  versus	  Discurso	  

Senado aprova projeto que aumenta o rigor 
da Lei Seca 
Motorista que beber qualquer quantidade de álcool poderá 
ser punido 

Testemunhas poderão substituir o teste do bafômetro para 
comprovar embriaguez; texto vai para Câmara 
 
MÁRCIO FALCÃO 
DE BRASÍLIA 
 

São Paulo, terça-feira, 10 de novembro de 2011  
FOLHA DE S. PAULO  cotidiano 

 

	  







Texto	  versus	  Discurso	  
Invalidez por acidente de trânsito dispara 

Maior parte dos casos é de jovens em idade economicamente 
produtiva; gasto previdenciário chega a R$ 8,6 bi 

Casos de invalidez permanente de vítimas do trânsito se 
multiplicaram por quase 5 de 2005 a 2010 
 
ÉRICA FRAGA 
DE SÃO PAULO 
PAULO MUZZOLON 
EDITOR-ADJUNTO DE “MERCADO” 
 

São Paulo, terça-feira, 17 de janeiro de 2012  
FOLHA DE S. PAULO  mercado 

	  







O	  texto...	  
...	  na	  Linguís4ca	  Textual	  

(Koch,	  2011:XII)	  

•  Frase	  complexa	  ou	  signo	  linguísBco	  mais	  alto	  
na	  hierarquia	  do	  sistema	  linguísBco	  
(concepção	  gramaBcal).	  

	  
•  Texto	  como	  signo	  complexo	  (concepção	  de	  
base	  semióBca)	  	  



O	  texto...	  
...	  na	  Linguís4ca	  Textual	  
	  
•  Expansão	  temaBcamente	  centrada	  na	  
macroestrutura	  (concepção	  de	  base	  
semânBca).	  

	  
•  Ato	  de	  fala	  complexo	  (concepção	  de	  base	  
pragmáBca).	  

	  



O	  texto...	  
...	  na	  Linguís4ca	  Textual	  
	  
•  Discurso	  “congelado”,	  como	  produto	  acabado	  
de	  uma	  ação	  discursiva	  (concepção	  de	  base	  
discursiva).	  

	  
•  Meio	  específico	  de	  realização	  da	  comunicação	  
verbal	  (concepção	  de	  base	  comunicaBva).	  

	  
	  



O	  texto...	  
...	  na	  Linguís4ca	  Textual	  
	  

•  Processo	  que	  mobiliza	  operações	  de	  processos	  
cogniBvos	  (concepção	  de	  base	  cogniBvista;	  
conhecimentos	  sobre	  os	  diversos	  Bpos	  de	  
aBvidades	  sociais	  ).	  

	  

•  Lugar	  de	  interação	  entre	  atores	  sociais	  e	  de	  
construção	  interacional	  de	  senBdos	  
(concepção	  de	  base	  sociocogniBva-‐
interacional)	  

	  
	  	  



O	  termo	  discurso	  



O	  termo	  discurso	  
Uso	  comum	  
	  
Enunciados	  solenes:	  A	  presidente	  fez	  um	  
discurso.	  
	  
Enunciados	  pejoraBvos:	  Os	  polí?cos	  ficam	  só	  
no	  discurso.	  	  
	  







O	  termo	  discurso	  
Uso	  restrito	  
InsBtucional:	  Discurso	  religioso.	  Discurso	  
polí?co.	  Discurso	  publicitário.	  Discurso	  
jornalís?co.	  
	  

RelaBvos	  aos	  campos	  do	  saber:	  Discurso	  
histórico.	  Discurso	  Sociológico.	  Discurso	  médico.	  
	  

Designação	  de	  esBlos:	  Barroco.	  Renascen?sta.	  
	  

	  
	  









O	  termo	  discurso	  
Uso	  restrito	  
Referentes	  à	  estrutura:	  Narra?vo.	  Descri?vo.	  
Argumenta?vo.	  Enuncia?vo.	  
	  

Modos	  de	  funcionamento:	  Discurso	  polêmico.	  
Discurso	  autoritário.	  Discurso	  lúdico.	  
	  

Nesses	  empregos,	  “discurso”	  pode	  ser	  ambíguo,	  
pois	  pode	  designar	  tanto	  o	  sistema	  que	  permite	  
produzir	  um	  conjunto	  de	  textos,	  quanto	  o	  próprio	  
conjunto	  de	  textos	  produzidos.	  	  











O	  termo	  discurso	  
Para	  as	  Ciências	  da	  Linguagem	  

	  
(Maingueneau,	  2002:51-‐6)	  



O	  termo	  discurso	  
Nas	  Ciências	  da	  Linguagem	  
	  
A	  noção	  de	  discurso	  surge	  em	  decorrência	  de	  
uma	  mudança	  de	  conceber	  a	  linguagem,	  
influenciada	  por	  correntes	  das	  ciências	  humanas	  
reunidas	  sob	  a	  eBqueta	  da	  pragmá4ca.	  	  



O	  discurso...	  

...nas	  ciências	  da	  linguagem	  é:	  
	  
•  organização	  situada	  para	  além	  da	  frase,	  
submeBdo	  a	  regras	  de	  organização	  vigentes	  
em	  um	  grupo	  social.	  

•  orientado,	  pois	  se	  desenvolve	  no	  tempo	  e	  se	  
constrói	  em	  função	  de	  uma	  finalidade,	  porém	  
pode	  mudar	  de	  direção	  (digressões).	  

	  
	  



O	  discurso...	  

...nas	  ciências	  da	  linguagem	  é:	  
	  

•  uma	  forma	  de	  ação	  sobre	  o	  outro	  e	  não	  
apenas	  uma	  representação	  do	  mundo.	  

	  

•  interaBvo,	  ou	  seja,	  trata-‐se	  de	  uma	  
interaBvidade	  entre	  dois	  parceiros,	  cuja	  marca	  
encontra-‐se	  no	  binômio	  EU-‐VOCÊ	  (mesmo	  no	  
caso	  da	  escrita).	  



O	  discurso...	  

...nas	  ciências	  da	  linguagem	  é:	  
	  
•  contextualizado,	  isto	  é,	  não	  se	  pode	  atribuir	  
um	  senBdo	  a	  um	  enunciado	  fora	  de	  contexto.	  
Além	  disso,	  o	  discurso	  contribui	  para	  definir	  
seu	  contexto,	  podendo	  modificá-‐lo.	  



O	  discurso...	  

...nas	  ciências	  da	  linguagem	  é:	  
	  
•  assumido	  por	  um	  sujeito,	  pois	  remete	  a	  um	  
EU	  fonte	  de	  referências	  pessoais,	  temporais,	  
espaciais,	  que	  também	  indica	  aBtude	  que	  
toma	  com	  relação	  ao	  que	  diz	  que	  ao	  seu	  co-‐
enunciador	  

	  



O	  discurso...	  

...nas	  ciências	  da	  linguagem	  é:	  
	  
•  regido	  por	  normas,	  uma	  vez	  que	  nenhum	  ato	  
de	  enunciação	  pode	  efetuar-‐se	  sem	  jusBficar	  
seu	  direito	  de	  apresentar-‐se	  da	  forma	  como	  se	  
apresenta.	  

	  
	  



O	  discurso...	  

...nas	  ciências	  da	  linguagem	  é:	  
	  
•  considerado	  no	  bojo	  do	  interdiscurso,	  pois	  só	  
adquire	  senBdo	  no	  interior	  de	  um	  universo	  de	  
outros	  discursos,	  lugar	  no	  qual	  deve	  traçar	  o	  
seu	  caminho.	  

	  


