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Referenciação e valoração 

A relação entre as palavras e aquilo que elas designam é tema de estudo 

recorrente desde a Antiguidade, tanto em Linguística quanto em Filosofia da 

Linguagem. Por anos os estudiosos defenderam o poder referencial da linguagem, 

acreditando ser ela um artefato disponível para designar os “objetos do mundo”, como 

um conjunto de etiquetas que se ajustam ao real. Sob esse ponto de vista, pressupunha-

se a existência de um mundo autônomo, discretizado em objetos ou “entidades” 

existentes, independentemente de qualquer sujeito que se refira a ele. 

No entanto, assumir a língua como prática sociointerativa  é concebê-la opaca e 

indeterminada, ou seja, somente no seu funcionamento contextualizado é que o sistema 

ganha estabilidade funcional e a ilusão de transparência que o caracterizam. Nessa 

perspectiva, a linguagem é entendida como prática social e assume-se que, através das 

práticas discursivas e cognitivas social e culturalmente situadas, a realidade é construída 

coletivamente, e os referentes, antes considerados “coisas do mundo”, passam a ser 

concebidos como objetos de discurso. Estes não se confundem com a realidade 

extralinguística, mas se (re)constroem nos processos de interação e, uma vez 

introduzidos, podem ser alterados, (re)categorizados, (re)ativados, desativados e 

modificados. Nessa segunda perspectiva, situa-se Bakthin (2003[1952-53]).  

Dessa forma, em lugar de conceber uma estabilidade a priori entre língua e 

mundo, esse pensador concebe uma instabilidade constitutiva das categorias e dos 

objetos de discurso para descrever o mundo tanto sincrônica quanto diacronicamente, 

em discursos quer ordinários, quer científicos. Por isso,  defende-se a discursivização do 

mundo, onde se constroem objetos cognitivos e discursivos na intersubjetividade das 

interações linguísticas.  
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A discursivização do mundo por intermédio da linguagem não é um simples 

processo de elaboração de informações, mas uma (re)construção do próprio real. A 

referenciação constitui uma atividade discursiva, e o sujeito, por ocasião da interação 

verbal, opera e seleciona o material linguístico que tem à sua disposição, fazendo 

escolhas que são significativas para representar os estados de coisas, com vistas à 

concretização de sua proposta de sentido, do seu querer dizer.  

Tal posicionamento não implica negar o mundo extralinguístico, mas rejeitar a 

concepção de correspondência entre as palavras e as coisas, o que leva a assumir o 

caráter intersubjetivo e sociointerativo da referência. Nesse sentido, a realidade que se 

erige no evento comunicativo não é dada, mas discursivisada e alimentada pelo próprio 

discurso num processo de construção e reconstrução interativa da realidade. 

Apoiando-se na concepção de “discursivização do mundo” é que se defende a 

construção do referente mediante as práticas sociais. Refutando, portanto, a relação 

direta entre palavras e coisas e voltando a atenção para processos cognitivos que 

subjazem à (re)construção da realidade, é que se propõe substituir o termo referência 

por referenciação.  

O ato de referir, então, é entendido como uma ação discursiva sujeita a 

variações, de acordo com os atores sociais, a avaliação e o contexto. O léxico, nessa 

perspectiva, não é um instrumento de etiquetagem da realidade, e a linguagem não é 

utilizada para falar sobre o mundo, mas para construir o mundo.  

Bakhtin (Voloshinov,V.N.) (1999[1929],p.32) declara que no processo de            

referenciação os signos realizam duas operações concomitantes: refletir e refratar. Ou 

seja, através dos signos apontamos para a realidade, para a materialidade do mundo, 

mas, ao fazê-lo, fazemos sempre de modo refratado. E refratar significa, segundo 

Faraco, 

[...] que com nossos signos nós não somente descrevemos o mundo, mas 

construímos - na dinâmica da história e por decorrência do caráter sempre 

múltiplo e heterogêneo das experiências concretas dos grupos humanos – 

diversas interpretações (refrações) desse mundo (FARACO, 2006[2003], p. 

50). 

Dito de outra forma, talvez mais clara, como a práxis dos grupos dos humanos é 

heterogênea, cada grupo vai refratando, gerando diversos (e até contraditórios) modos 

de dar sentido ao mundo. Isso acontece porque cada grupo atribui valorações, 

apreciações diferentes aos entes, eventos e relações e, dessa forma, formam-se vários 



sentidos. Essas múltiplas valorações participam como elementos constitutivos da 

significação, haja vista que o mesmo material semiótico utilizado no ato concreto da 

enunciação, dependendo da voz social na qual está ancorado, terá uma determinada 

significação, e não outra. “Não é possível significar sem refratar” (cf. FARACO, 

2006[2003], p.50). E continuo: não é possível refratar sem valorar. 

Do exposto, notamos que é impossível dissociar a relação entre valor, 

significação e refração. No entanto, quanto ao valor, é necessário compreender melhor o 

pensamento de Bakhtin, para assim relacionarmos esse conceito filosófico com a 

comunicação verbal, particularmente com a construção do objeto de discurso, o que de 

fato nos interessa. 

É possível que, nesse ponto, o leitor se pergunte: o que é valor, afinal? Essa é 

uma indagação pertinente, mas nem por isso fácil de responder. Isso porque, no 

pensamento bakthiniano, não se trata de preto ou branco, disso ou aquilo. Para usar os 

termos de Possenti,2 “Bakhtin é um pensador, o que fica claro tanto pela abrangência 

dos temas a que se dedica quanto pelo “tom” de seus textos, mais de ensaísta que de 

cientista”, o que faz com que não encontremos em seu pensamento um manual que fixe 

conceitos e verdades absolutas. O que para Possenti também não é um problema: afinal, 

quem sente falta deles que os elabore.  

Além desse “tom de ensaísta”, outro fator dificulta dizer categoricamente o que é 

valor: esse conceito não aparece como item isolado em suas obras. Sem contar o que já 

foi dito na nota de rodapé do tópico anterior – o uso de vários termos para o mesmo 

tema. 

Diante desses desafios, optamos por responder à pergunta acima associando 

valor a outros conceitos que com ele se relacionam, ou seja, tentando imitar a maneira 

com que fez Bakhtin. 

Para pensarmos em valor, é necessário notarmos a sua relação com a concepção 

de sujeito ativo/responsável e social defendido por Bakhtin (e também assumido por 

nós). Vejamos o fragmento abaixo:  
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Não existe o “homem-em-geral”, eu existo, e um outro particular concreto 

existe – meu íntimo, meu contemporâneo (humanidade social), o passado e o 

futuro de seres humanos reais (da humanidade histórica real). Todos esses 

são momentos valorativos do Ser que são válidos individualmente e não 

universalizam ou generalizam o único Ser, e se revelam para mim do meu 

único lugar do Ser como as bases do meu não-álibi no Ser (BAKHTIN, 

1993[1920-24], p. 65 – grifo nosso). 

E ainda: 

[...] eu participo unicamente no único ser de um modo emocional-volitivo 

[valorativo], afirmado. Na medida em que eu afirme meu lugar próprio e 

único no Ser unitário da humanidade histórica, na medida em que eu sou seu 

não álibi, isto é, mantenho uma relação emocional-volitiva [valorativa] ativa 

em relação a ele, eu assumo uma posição emocional-volitiva em relação aos 

valores que ele reconhece (BAKHTIN, 1993[1920-24], p.65 – grifo nosso). 

 

Nesses excertos, observamos a defesa do “eu existo”, do ser humano concreto, 

real que vive e interage socialmente com os companheiros do presente e do passado 

(com a história da humanidade). Todos esses sujeitos valoram, as avaliações estão no 

“sangue e na carne” daqueles que compõem os grupos socais. Todos os valores morais, 

éticos, científicos, estéticos, religiosos, econômicos, sociais, enfim, todos os valores 

fazem parte da experiência da vida realmente vivida e são experimentados pelos sujeitos 

como algo dado e ainda a ser determinado, no sentido de circularem socialmente e se 

tornarem “válidos individualmente”, por isso o eu e o outro se tornam centros de 

valores.  Isso significa que o sujeito é responsável por suas escolhas, por assumir certos 

valores e, automaticamente, negar outros, o sujeito de modo algum está indiferente. 

Essa não indiferença mostra que é valor aquilo que é “realmente afirmado para aquele 

que pensa” (BAKHTIN,1993[1920-24], p.65), pois assume “uma posição emocional 

volitiva em relação aos valores que ele reconhece”. 

Os julgamentos de valor não são “emoções individuais, mas atos sociais 

regulares e essenciais. Emoções individuais podem surgir apenas como sobretons 

acompanhando o tom básico da avaliação social. O “eu” pode realizar-se verbalmente 

apenas sobre a base do nós” (BAKHTIN(VOLOSHINOV, V. N.), 1993[1926], p. 6). 

Nas palavras de Sobral (2008, p. 22), “o valor é sempre valor para sujeitos, entre 

sujeitos numa dada situação”. Essa duas características do valor, social e situado, 

mostram que as avaliações não são fixas e estáticas, pelo contrário, como são dinâmicas 



e diversas as vivências dos/entre sujeitos, é natural que as apreciações sociais sejam 

reavaliadas e se alterem no curso da história da humanidade. 

Nesse ponto, importa-nos compreender que “[...] ele [julgamento de valor] 

encontra sua mais pura expressão na entonação” (BAKHTIN (VOLOSHINOV, V. N.), 

1993 [1926], p. 7). 3 Para Bakthin, a entonação contempla a faceta mais conhecida como 

alteração de timbre, ritmo, altura da voz, intensidade, duração, pausa, hesitações, etc., 

mas, não somente isso, ela cobre a modalidade escrita, considerando, por exemplo, a 

seleção dos vocábulos – sendo esses mais selecionados pelos contextos da vida nos 

quais foram impregnados julgamentos de valor do que do dicionário – e a própria 

combinação entre eles. As valorações, portanto, são fortes determinantes da entonação e 

afetam a forma e não apenas o conteúdo de um enunciado. Na verdade, segundo 

Bakhtin(Voloshinov, V.N) (1993 [1926], p. 8) “não só a entonação, mas toda a estrutura 

formal da fala dependem, em grau significativo, de qual é a relação do enunciado com o 

conjunto de valores presumido do meio social onde ocorre o discurso”. 

Interessante é observar que as avaliações sociais são sempre extratextuais, mas, 

vindas do exterior, se integram ao texto e a ele dão vida. Isso deixa claro que  

o discurso verbal é claramente não suficiente. Ele nasce de uma situação 

pragmática extraverbal e mantém a conexão mais próxima possível com esta 

situação. Além disso, tal discurso é diretamente vinculado à vida em si e não 

pode ser divorciado dela sem perder sua significação (BAKHTIN 

(VOLOSHINOV, V.N.) ,1993 [1926], p. 4). 

Direcionando esta discussão à construção do objeto de discurso, afirmamos com 

Faraco (2006[2003], p. 71) que “enunciar é tomar uma posição social avaliativa; é 

posicionar-se [...][diante de] outras posições sociais avaliativas, já que falamos sempre 

numa atmosfera social saturada de valores”, portanto, não há enunciado neutro e, 

conforme Koch, “a neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende “neutro”, 

ingênuo, contém também uma ideologia – a da sua própria objetividade”(KOCH, 

2008c, p. 17). 

Seja qual for o objeto de discurso de um falante/escrevente, ele (o objeto) não é 

objeto de discurso pela primeira vez em dado enunciado, e nem o sujeito é o primeiro a 

falar sobre ele. O falante/escrevente não é um “Adão bíblico” relacionando com objetos 
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virgens, pelo contrário, “o objeto, por assim dizer, está ressalvado, contestado, 

elucidado, e avaliado de diferentes modos; nele se cruzam, convergem, divergem 

diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntes” (BAKHTIN, 2003[1952-53], 

p.300). O que há é uma “Torre de Babel” em torno de qualquer objeto, e o sujeito, 

diante dessas várias vozes sociais, assume aquela que experimenta e afirma. 

Essa relação valorativa do sujeito com o objeto de discurso, seja ele qual for, 

“determina a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado” 

(BAKHTIN, 2003[1952-53], p. 289). Na língua, o sujeito encontra e forja os recursos 

necessários para marcar seu posicionamento valorativo e, ao construir o objeto de 

discurso, acaba entoando os valores sociais afirmados. 

A construção do objeto de discurso é feita por diversas estratégias de 

referenciação, nominais e pronominais, conforme mostram os estudos de Koch (2006a). 

Entre essas estratégias, evidenciamos as expressões nominais rotuladoras que, das 

diversas propriedades do referente, promovem uma seleção daquelas que viabilizam o 

projeto de sentido do produtor do texto, o seu querer dizer, e desempenham importante 

papel na construção e explicitação de um posicionamento valorativo. Através dessas 

escolhas lexicais, revela-se uma perspectiva tomada a partir da qual o objeto de discurso 

é construído, o que leva o interlocutor a construir determinada imagem, ou seja, a vê-lo 

sob determinado prisma. 
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