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RESUMO 
 
 

Nosso objetivo principal ao desenvolvermos esta pesquisa é estabelecermos uma 
discussão teórica em torno da (re)categorização social e (des)legitimação de 
discursos, considerando aspectos sociais, históricos, culturais e cognitivos 
envolvidos no uso da linguagem em momentos de conflito social. Com este objetivo 
em mente, baseamos este estudo em, pelo menos, três ramos da linguística, a 
saber, a Análise Crítica do Discurso e seus estudos sobre (des)legitimação de 
discursos, a Linguística Textual e sua contribuição sobre o processo de 
referenciação e a Linguística Cognitiva  com sua teoria dos Modelos Cognitivos 
Idealizados. Esta integração de teorias visa a investigar o modo como a utilização de 
formas pronominais pessoais do caso sujeito viabiliza a criação de e reflete as várias 
categorias sociais que emanam de um mesmo pronome. Além disso, investigamos o 
papel deste recurso linguístico na (des)legitimação de discursos. O momento sócio-
histórico-cultural que escolhemos para refletirmos sobre estas questões foi o 
Movimento por Direitos Civis dos anos sessenta nos Estados Unidos da América e o 
corpus selecionado é composto pelos discursos I have a dream de Martin Luther 
King, Jr. e The ballot or the bullet de Malcolm X. Em nossa análise, investigamos 
como os dois líderes negros construíram seus discursos em torno da 
(des)legitimação de discursos e da (re)categorização social diante do conflito racial 
vivido na época. Retomamos a questão de que os pronomes estabelecem uma 
relação forma-significado, cognitivamente motivada, baseada em crenças, valores e 
conhecimentos de mundo partilhados e aprendidos com outros no contexto sócio-
cultural em que se encontram inseridos. 
 
Palavras-chave: (Re)categorização social. (Des)legitimação de discurso. Modelos 
Cognitivos Idealizados. Referenciação. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The main objective of this research is to develop a theoretical discussion about the 
phenomenon of social (re)categorization and (de)legitimation of discourse, in which 
we take into account social, historical, cultural and cognitive aspects involved in the 
use of language in times of social conflict. Bearing this objective in mind, we base 
this study on, at least, three different fields of Linguistics, namely, Critical Discourse 
Analysis and its studies on (de)legitimation of discourse, Text Linguistics and its 
contribution with its studies on referentiation and Cognitive Linguistics and the theory 
of Idealized Cognitive Models. This integration of theories aims at investigating the 
way the personal pronoun forms of the subjective case turn it feasible to create and 
reflect the several social categories which may derive from the same pronoun. 
Besides, we also aim at investigating the role of this linguistic resource in the 
phenomenon of (de)legitimation of discourse. The socio-historical-cultural moment 
chosen to study these issues was the Civil Rights of the sixties in the United States 
of America. The corpus is composed of the speeches I have a dream by Martin 
Luther King, Jr. and The ballot or the bullet by Malcolm X. In our analysis, we 
investigate how the two leaders constructed their speeches around (de)legitimation 
of discourse and of social (re)categorization before the racial conflict the American 
society faced. We highlight the relation form-meaning established by the pronominal 
forms as cognitively motivated, lying on beliefs, values and world knowledge shared 
with and learned from other individuals within the socio-cultural context in which they 
are inserted. 
 
Key-words: Social (re)categorization. (De)legitimation of discourse. Idealized 
Cognitive Models. Referentiation. 
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INTRODUÇÃO 
 

Categorizar entidades é um fenômeno que se evidencia desde cedo no 

cotidiano de nossas vidas. Tendemos a organizar tudo em grupos ou classes bem 

definidas, conforme a percepção que temos dos elementos ao redor. De acordo com 

Martelotta e Palomanes (2008, p. 180), essa necessidade de organização está 

diretamente relacionada à nossa condição humana e visa a facilitar a manipulação 

das entidades que integram o nosso dia a dia. O fato de que esse processo 

acontece de modo aparentemente simples, sem que dediquemos muito esforço em 

sua realização, faz da categorização um fenômeno ignorado por muitos e ainda 

pouco estudado pela academia.  

A categorização, descrita acima como uma atividade de execução 

aparentemente simples, tem como critério básico a percepção de semelhança de 

características e/ou particularidades inerentes e comuns entre os seres que nos 

conduz a excluí-los de uma determinada classe, grupo ou categoria e incluí-los em 

outra de modo relativamente eficaz. De forma sucinta, podemos definir o ato de 

categorizar como “agrupar entidades (objetos, idéias, ações, etc.) por semelhança” 

(LIMA, 2007, p. 156), complementando essa definição com as palavras de Piedade, 

estudiosa da área de ciência da informação que assevera que “este é um processo 

mental habitual do homem, pois vivemos automaticamente classificando coisas e 

idéias, a fim de compreender e conhecer” (PIEDADE, 1983 apud LIMA, op. cit., p. 

156).  

Tomemos como ilustração a situação que passamos a descrever: vemos uma 

pessoa pela primeira vez e, em uma avaliação rápida e superficial de suas 

características físicas, tais como, cor da pele, fibra do cabelo, formato do nariz e/ou 

dos olhos etc., logo a reconhecemos como pertencente a certo grupo racial, 

descartando-a de tantos outros. Em uma conversa informal, imediatamente, 

classificamos este indivíduo como culto ou indouto, o inserimos em uma 

determinada classe social, (pobre, classe média ou rica), o consideramos 

interessante ou ‘chato’ e prosseguimos com nossas avaliações, constatações e 

impressões, fazendo leituras e releituras, categorizando-o e recategorizando-o, 

observando os aspectos ou atributos que lhe são inerentes, acionando os 
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mecanismos de percepção e de conhecimento de mundo envolvidos na realização 

desta atividade.  

Em tempos passados, a categorização era utilizada na realização de estudos 

empíricos concernentes a fenômenos relacionados com a natureza. O filósofo 

Aristóteles (LIMA, 2010, p. 109), por exemplo, postulava que as entidades de um 

modo geral eram passíveis de agrupamento por meio das características inerentes 

aos seres que revelavam a sua essência. Havia, portanto, a preocupação com as 

práticas de nomear, definir e categorizar. 

Em estudos recentes sobre o tema, Lakoff (LIMA, 2007, p. 158) amplia a 

concepção de categorização para além de entidades visivelmente perceptíveis, 

estendendo-a a uma relação entre palavras, pensamentos, atitudes e discursos ao 

sugerir:  

 

A maioria de nossas palavras e conceitos designam categorias [...] 
Categorização não é um processo que deve ser estudado 
superficialmente. Não há nada mais básico do que a categorização 
para o nosso pensamento, percepção, ação, e discurso. Cada vez 
que nós vemos algo como “um tipo” de coisa, por exemplo, uma 
árvore, nós estamos categorizando. [...] A compreensão de como 
categorizamos é o ponto central para a compreensão de como nós 
pensamos, funcionamos e, conseqüentemente, um ponto central 
para a compreensão daquilo que nos faz humanos.  

 

Desse modo, Lakoff concebe o ato de categorizar como sendo resultado da 

nossa experienciação do mundo através, inicialmente, das funções sensoriais e 

motoras que, associadas ao elemento cognitivo e inseridas dentro de um contexto 

sociocultural, nos conduzem à construção de sentidos. Este trabalho resulta de 

nossas inquietações quanto ao processo de (re)categorização social, vivenciado 

pela sociedade norte-americana em um momento histórico singular para aquela 

nação – o Movimento pelos Direitos Civis dos anos sessenta, do século passado em 

que, tanto negros quanto brancos encontravam-se divididos em relação à causa, 

gerando o surgimento de, pelo menos, quatro novos grupos: 1. negros 

integracionistas; 2. negros separatistas; 3. brancos aliados; e 4. brancos resistentes 

ao direito de igualdade com os afro-americanos.  

Tomando duas citações dos dois líderes afro-americanos mais influentes da 

época e, ao tecermos alguns comentários sobre estas citações, objetivamos, assim, 



13 
 

alicerçar e apresentar de forma mais clara e sistemática as partes que constituem 

esta dissertação, quais sejam, o corpus, a hipótese levantada, os objetivos a serem 

alcançados, a justificativa para a realização deste estudo, os procedimentos 

metodológicos utilizados para a análise do corpus, bem como o marco teórico que o 

norteia.  

Analisando superficialmente as citações abaixo, observamos que as falas de 

Martin Luther King, Jr. e Malcolm X refletem sua visão pessoal em relação ao modo 

como a comunidade negra da época deveria agir diante da luta por direitos iguais. 

Vejamos as palavras de Martin Luther king, Jr. (doravante MLK): 

 

(1) Man must evolve for all human conflict a method which rejects revenge, 

aggression and retaliation. The foundation of such a method is love.1 

 

Nesta declaração, constatamos características de um discurso pacifista em 

que MLK baseia a luta por direitos civis em um princípio cujo fundamento tem raízes 

em sua formação religiosa cristã – o amor. MLK era pastor evangélico e seus 

discursos durante o Movimento eram permeados de citações e paráfrases de textos 

bíblicos e, mais especificamente, baseados nos sermões de Jesus. 

O grupo negro da época que se posicionou pela não-violência em momentos 

de conflitos e confrontos sociais e se engajou nos protestos pacíficos liderados por 

MLK compreendeu que a única forma de vencer os inimigos (grifo nosso) seria 

evidenciando o amor e respeito ao próximo, independente de raça ou cor, baseada 

no princípio da igualdade entre todos os homens, ou seja, este grupo adotou a visão 

integracionista defendida pelo líder. 

A seguir, analisemos a fala de Malcolm X (doravante MX): 

 

(2) I am for violence if non-violence means we continue postponing a solution 

to the American black man's problem just to avoid violence.2  

 

                                                 
1 O homem deve desenvolver para todo conflito humano um método que rejeita a vingança, agressão 

e retaliação. O fundamento de tal método é o amor. (Tradução nossa)  
2  Eu sou a favor da violência se a não-violência significa que continuamos adiando uma solução para 

o problema do homem negro Americano apenas para evitar a violência. (Tradução nossa) 
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Para MX, não havia como lutar por direitos iguais sem pensar em um possível 

confronto físico com brancos, visto que este defendia o separatismo. Vale salientar 

que esse seu pensamento também reflete uma orientação religiosa, a saber, o 

islamismo ortodoxo. MX pertencia a um grupo religioso denominado Nation of Islam 

que traduzido significa Nação do Islã. Seu discurso é dirigido especificamente a 

negros, excluindo por completo os brancos do seu projeto. Para MX, os negros 

deveriam buscar identificar-se com os africanos e resgatar sua identidade com seus 

ancestrais escravos ao invés de se identificar com a América branca. 

Ao contrário de MLK, que aceitava brancos como aliados na luta, chegando a 

chamá-los de ‘irmãos’, MX os via os brancos como velhos opressores e inimigos 

com uma dívida para com os negros nunca paga de modo que viesse a reparar os 

danos que lhes foram causados ao longo dos anos. O grupo negro que adotou esta 

visão entendia que brancos e negros jamais poderiam ser iguais, jamais 

concordariam entre si ou seriam capazes de viver juntos em paz e harmonia. Suas 

diferenças começavam em suas origens, acentuavam-se em suas diferenças físicas 

e esbarravam na figura do branco opressor, que se opunha ao crescimento e ao 

desenvolvimento da raça negra, além de ser culpado pela condição deplorável em 

que os negros se encontravam. 

A divergência nos pontos de vista dos líderes em relação a como agir naquele 

momento específico de luta provocou um choque de pensamentos, sentimentos e 

atitudes que dividiu a comunidade negra, colocando-a em lados opostos. 

Comparando as citações de MLK e MX e levando em consideração o contexto sócio-

histórico-cultural em que foram proferidas, compreendemos como cada um deles 

percebia o momento histórico que viviam e o modo como sua visão em relação à 

luta os conduziu a opiniões e posições divergentes. 

Uma vez tendo apresentado algumas considerações em torno das citações 

bem como as nossas inquietações sobre o fenômeno da categorização pelo qual 

passaram as raças negra e branca dos Estados Unidos dos anos sessenta, a 

hipótese que lançamos, e a qual nos propomos investigar, é a de que os discursos 

de MLK e MX (re)categorizam socialmente os indivíduos por meio da utilização e 

recorrência de formas pronominais referenciais, tais como, I, you, we e they (eu, 

você(s), nós, eles) com a finalidade de (des)legitimar a (des)igualdade racial entre os 

norte-americanos no momento socio-histórico em que se encontravam inseridos. 
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Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa cuja 

relevância reside no fato de que a pesquisa é original ao abordar a questão da 

(re)categorização social evidenciada em um momento histórico importante para a 

sociedade norte-americana. 

Cremos que a realização desta pesquisa e os resultados por meio dela 

obtidos vêm contribuir com as ciências humanas e sociais, bem como com os 

estudos sobre linguagem realizados pela Linguística Cognitiva (doravante LC) e 

suas investigações sobre a (re)categorização, visando à compreensão da relação 

entre este fenômeno e os processos sociocognitivos e culturais experienciados pelos 

indivíduos. 

O corpus é composto por dois textos intitulados I have a dream (Eu tenho um 

sonho) de MLK e The ballot or the bullet (A urna ou a bala) de MX. O critério para 

seleção destes textos baseia-se no fato de serem discursos mundialmente 

conhecidos e de grande repercussão no momento singular em que foram 

pronunciados, sendo ainda hoje utilizados em parte ou na íntegra em outros 

contextos de luta social. 

Nosso estudo sobre categorização tem como aporte teórico estudos 

realizados pela LC dentro de um enfoque sociocognitivista. Justificamos a nossa 

escolha por essa abordagem através das palavras de Rodrigues-Leite (2005) ao 

afirmar que 

 

[...] a abordagem sócio-cognitiva permite reorientar o enfoque das 
categorias, levando em conta seu caráter situado, localmente 
produzido, contextualmente dependente e linguisticamente 
organizado. As categorias, neste sentido, são produzidas de forma 
corporificada, o que não significa que têm uma determinação 
sensório-motriz, mas que estão imersas em uma prática social 
secular, mundana. Desta forma a atividade categorial não se reduz à 
atribuição de etiquetas prototípicas aos indivíduos e aos objetos, mas 
se ocupa dos métodos utilizados pelos sujeitos para categorizar, 
descrever, justificar, compreender os fenômenos da vida cotidiana. 

 

Desenvolvemos o tema (des)legitimação fundamentados na Análise Crítica do 

Discurso (doravante ACD), mais especificamente em pesquisas realizadas por Teun 

A. van Dijk.  

Aliamos o tema (re)categorização, estudado pela LC, ao tema 

(des)legitimação, cujas contribuições vêm da ACD, porque, a nosso ver, os dois 
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fenômenos encontram-se interligados e se evidenciam de forma contundente em 

momentos de conflitos sociais, onde grupos se confrontam para se manter no poder 

ou desafiá-lo, acionando ações tanto de ordem cognitiva quanto discursiva no 

momento de luta.  

Recorremos ainda à Linguística Textual (doravante LT), estabelecendo uma 

interface com a LC por entendermos que a referenciação, objeto de estudo da 

primeira, nos fornece subsídios linguísticos concretos para a investigação da 

hipótese lançada durante a análise do corpus. 

O objetivo geral deste estudo é investigar os fenômenos de (re)categorização 

social e (des)legitimação de discursos por meio de formas pronominais referenciais. 

Quanto aos nossos objetivos específicos, são os que se seguem:  

 

• fazer uma análise das formas pronominais referenciais I, you, we e they 

nos discursos de MKL e MX, visando a compreender como ocorre a 

construção da (re)categorização social; 

• investigar como o processo referencial pronominal é utilizado por MLK e 

MX como um recurso linguístico de(des)legitimação dos discursos de 

(des)igualdade racial. 

 

Com a finalidade de alcançar nossos objetivos, elaboramos as perguntas 

abaixo, buscando respondê-las ao longo da pesquisa: 

 

1) Que referentes pronominais, dentre I, you, we e they, são mais 

recorrentes nos discursos de MLK e MX e de que modo contribuem para a 

construção da (re)categorização social do ponto de vista dos autores? 

2) Como as estratégias de referenciação pronominal nos textos de MLK e 

MX revelam a construção da (des)legitimação do discurso da (des)igualdade 

racial nos Estados Unidos da América dos anos sessenta? 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em quatro capítulos, conforme 

passamos a descrever a seguir: 

No primeiro capítulo, tecemos breves considerações sobre a LC, 

apresentando as principais teorias por ela desenvolvidas ao longo dos anos acerca 
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do fenômeno da categorização, dando um enfoque especial na abordagem 

sociocognitivista por sua contribuição e relevância para o estudo do tema. Neste 

capítulo, também discorremos sobre o recurso da (des)legitimação de discursos de 

acordo com estudos realizados pela ACD. 

No segundo capítulo, discorremos sobre a LT, enfatizando seus estudos 

sobre referenciação, em especial, sobre as formas referenciais pronominais. 

Abordamos, ainda, a necessidade de estabelecermos uma interface com a LC e 

seus estudos sobre categorização com o intuito de alcançarmos os objetivos 

apresentados. 

No terceiro capítulo, tratamos sobre a pesquisa qualitativa e a natureza da 

pesquisa que ora apresentamos, detalhamos o corpus, situando-o dentro do 

momento socio-histórico de produção, e introduzimos os procedimentos 

metodológicos para sua análise. 

Por fim, no quarto capítulo, realizamos uma análise linguístico-discursiva do 

corpus em conformidade com a abordagem sociocognitivista, apresentamos os 

dados coletados e os resultados obtidos. 

Cremos que esta pesquisa traz contribuições tanto para a comunidade 

acadêmica das ciências humanas e sociais, tendo em vista a relevância e 

complexidade do tema, quanto para a sociedade de um modo em geral, visto que, 

por meio deste estudo, podemos compreender um pouco mais sobre: 1. o modo 

como os indivíduos se posicionam e interagem com seu público-alvo por meio do 

discurso em situações de conflitos sociais; 2. como os discursos expressam a visão 

de mundo de seus autores baseada em experiências pessoais  e sócio-

cognitivamente construídos e; 3. a forma como os indivíduos (re)categorizam 

entidades e tentam (des)legitimar discursos e grupos através da atividade discursiva. 
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Atendendo ao fenómeno psicossocial de estereótipo, 
preconceito e discriminação, parece ajustado chegar-se a 
mudar a história de vida de alguém pertencente a uma minoria, 
por vir a contar a experiência de forma alternativa? Perceber de 
distinta forma pessoas, por se recategorizar «nós» e «eles», 
possibilitará outra base para compreendermos o mundo, 
pretendermos mudá-lo e sugerirá novas potencialidades 
linguísticas e do léxico mental para a dissimetria entre 
pessoas? 

Judite Zamith-Cruz3 
 

 

 
1. SOBRE O FENÔMENO DA CATEGORIZAÇÃO E OS PROCESSOS  DE 
(DES)LEGITIMAÇÃO 
 

Neste capítulo, discorremos sobre a LC, fazemos um breve retrospecto 

desde seus primórdios e destacamos o seu desenvolvimento em relação às 

diferentes abordagens para o estudo da linguagem. Em seguida, voltamos nosso 

foco para a relação entre esta ciência da linguagem e o fenômeno da categorização 

por ela estudado. Tomamos como ponto de partida a visão tradicional aristotélica do 

fenômeno até chegarmos à abordagem sócio-cognitivista, sobre a qual 

fundamentamos esta pesquisa. Outro tema desenvolvido neste capítulo é a 

(des)legitimação de discursos que, a nosso ver, encontra-se diretamente relacionada 

à categorização, em que, nos momentos de conflitos sociais e luta pelo poder, os 

indivíduos buscam se organizar na tentativa de enfraquecer ou fortalecer grupos e 

como um recurso de autolegitimação por meio da (des)legitimação de discursos.  

 

1.1 Linguística Cognitiva: do gerativismo ao socioc ognitivismo 

 

No final da década de 1950, os estudos gerativistas sobre a linguagem, 

conduzidos pelo linguista cognitivista norte americano Noam Chomsky, afirmavam 

de modo definitivo que a linguagem era um sistema autônomo, depositado no 

cérebro humano e constituído de princípios inatos quanto à estrutura gramatical das 

línguas. Segundo Chomsky (1996, p. 13), estes princípios restringiam as 
                                                 
3 Extraído do artigo de Judith Zamith-Cruz, intitulado: Será possível recategorizar “nós” e “eles”? In: 

Jornal de ciências cognitivas . Sociedade Portuguesa de Ciências Cognitivas, 2008. Disponível 
em: <http://jcienciascognitivas.home.sapo.pt/08-01_zamith.html> 
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possibilidades de variação na estrutura das línguas, manifestadas como dados 

universais. Apesar de o estudioso afirmar que a compreensão da linguagem 

resultaria do entendimento de como a interação entre a mente humana e o mundo 

que nos cerca acontece, bem como dos processos que permeiam tal interação, 

contudo, “limitou sua abordagem a questões relacionadas ao desenvolvimento ou à 

maturação de uma capacidade biológica, postulando uma estrutura racional e 

universal inerente ao organismo humano” (MARTELOTTA; PALOMANES, 2008, p. 

177).  

Sobre esta concepção gerativista da linguagem limitada ao biológico, 

Marcuschi (MARCUSCHI, 2004 apud MEDRADO, 2008, p. 39) observa que, ao 

pensar desse modo, Chomsky desconsidera toda a riqueza da vivência humana 

fundamentada na interação social entre indivíduos que constitui o espaço onde 

ocorrem as situações reais de comunicação. Martelotta e Palomanes (2008), 

contrapondo-se à visão gerativista sobre a linguagem humana, apresentam uma 

proposta cognitivista ou sociocognitivista para estudá-la, justificando que 

 

[...] a proposta cognitivista leva em conta aspectos relacionados a 
restrições cognitivas que incluem a captação de dados da 
experiência, sua compreensão, e seu armazenamento na memória, 
assim como a capacidade de organização, acesso, conexão, 
utilização e transmissão adequada desses dados. É importante aqui 
registrar que esses aspectos somente se concretizam socialmente, 
ou seja, não refletem apenas o funcionamento de nossa mente como 
indivíduos, mas como seres inseridos em um ambiente cultural. Em 
outras palavras, segundo essa visão teórica há uma relação 
sistemática entre linguagem, pensamento e experiência. Isso nos 
leva a uma proposta cognitivista, que incorpora os fenômenos 
inerentes à interação social. (p. 179) 

 

De acordo com Duque (2003) a LC, que surgiu entre as décadas de 70 e 80, 

sendo institucionalizada nos anos 90, teve seu grande impulso devido ao interesse 

pelo fenômeno da significação iniciado no movimento da Semântica Gerativa e pela 

investigação psicolinguística sobre o papel dos protótipos no processo de 

categorização com Eleanor Rosch. 

Uma vez que os processos de categorização representam uma área de 

investigação relevante para a LC, Miranda (2000, p. 85) destaca como discussão 

pertinente para as ciências cognitivas o repensar as teorias da categorização para 
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além do mero categorizar aspectos formais da língua em fonemas, morfemas, 

estruturas sintáticas etc. É papel da LC, afirma, “dimensionar novos parâmetros de 

categorização dos fenômenos de linguagem, capazes de recobrir os processos de 

significação em sua densidade formal e sociocognitiva”. 

Esse pensamento coaduna-se com o de Martelotta e Palomanes (2008, p. 

179) de que a implicação da associação interação social/cognição nos leva a pensar 

no papel relevante que o contexto exerce nos processos de significação (destaque 

dos autores), apontando para uma abordagem sócio-cognitivista da linguagem, pois, 

nesta abordagem, a linguagem é tida como uma forma de ação, posto que, através 

dela, expressamos as mais diversas intenções em nossa interação com outros 

indivíduos quando “comentamos, oramos, ensinamos, discursamos, informamos, 

enfim, enquadramo-nos nos milhares de papéis sociais que compõem nossa vida 

diária” (MARTELOTTA, 2007, p. 179). 

Ungerer e Schmid (1996, p. x), nas considerações iniciais de sua obra An 

introduction to cognitive linguistics (Uma introdução à linguística cognitiva), 

descrevem a LC como “uma abordagem à linguagem que se baseia na nossa 

experiência de mundo e do modo como o percebemos e o conceitualizamos” 

(tradução nossa).  

Ao conceber a linguagem como meio de conhecimento associado à 

experiência humana em relação ao mundo em que estamos inseridos, a LC postula 

que as unidades e estruturas da linguagem não devem ser analisadas como 

entidades autônomas já que resultam de certos elementos que precisam ser levados 

em conta, tais como, das capacidades cognitivas gerais da organização conceptual, 

dos princípios de categorização, de mecanismos de processamentos e da 

experiência cultural, social e individual (DUQUE, 2003). 

 

1.2 Principais abordagens sobre categorização 

 

De acordo com Lakoff (1987, p. 6), o modo como categorizamos pode revelar 

a forma como pensamos, percebemos e agimos no mundo. Este estudioso 

argumenta que compreender como categorizamos as entidades ao redor é 

fundamental, constituindo mesmo um ponto central para o entendimento daquilo que 

nos faz seres humanos. 



21 
 

Ao tratarmos de processos de significação, falamos, dentro de uma visão 

cognitivista, de construções de sentidos de formas variadas e ricas, contextualmente 

motivadas. Ao significarmos, acionamos mecanismos de conhecimento de mundo 

bastante complexos por meio de atividades associativas. Assim, é possível que 

atividades bastante corriqueiras em nossa rotina diária sejam passíveis de 

categorização. Ao mencionarmos um determinado objeto, por exemplo, acionamos, 

imediatamente, mil e uma informações relacionadas a ele, tais como, imagens, 

sensações, sentimentos etc. Sendo assim, não apenas o cérebro, mas todo o corpo 

sofre diversas alterações, revelando que, não somente o percebemos, mas o lemos, 

interpretamos e até reagimos a ele. Dessa forma, a fim de interagirmos com o 

mundo e agirmos nele, sentimos a necessidade de dividi-lo em categorias 

manipuláveis em conformidade com e atendendo à nossa condição humana. 

 

1.2.1 A concepção Aristotélica 

 

A classificação dos fenômenos não se constitui em algo recente. De acordo 

com Ungerer e Schmid (1996, p. 1), categorizamos tudo que vemos ao nosso redor, 

principalmente, os organismos que se encontram ao alcance dos nossos olhos, tais 

como animais, plantas, pessoas, objetos e outros tantos que integram o nosso dia a 

dia. Categorizar diz respeito a agrupar entidades por características semelhantes 

entre si. Consequentemente, sentimentos, objetos, ideias, dentre outros, são 

reconhecidos como pertencentes a uma determinada categoria e excluídos de outra 

por apresentarem, ou não, atributos comuns entre si. Lima (2010) descreve os 

primeiros trabalhos de categorização realizados por Aristóteles da seguinte forma: 

 

A teoria clássica de Aristóteles é considerada por alguns como a 
hierarquia perfeita do mundo. Nela, as categorias são definidas 
apenas pelas propriedades comuns a todos os seus membros. Desta 
forma, nenhum membro pode ser considerado melhor exemplo da 
categoria que os demais. As categorias são definidas apenas pelas 
propriedades inerentes aos seus membros. Assim, elas devem ser 
independentes de quem estiver categorizando, ou seja, ela não deve 
ser influenciada pelos movimentos do corpo humano, pela 
neurofisiologia humana, pelas capacidades humanas de percepção, 
pelo aprendizado, pela lembrança, pela comunicação ou por fatores 
sócio-culturais. (p.122) 
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Na visão Aristotélica (BONINI, 2002, p. 38), as substâncias ao nosso redor 

são passíveis de classificação de acordo com traços comuns entre si, cabendo à 

nossa mente a responsabilidade de espelhar a realidade de mundo, o que implica a 

existência de um único sistema conceptual inerente a todos os indivíduos. Esta 

teoria conhecida como Modelo das Condições Necessárias Suficientes (doravante 

CNS) postula que os objetos em nossa volta são dispostos em diferentes categorias 

de acordo com a alternância de traços binários, ou seja, todas as entidades 

possuem traços definidores que determinam a sua inclusão ou exclusão de uma 

categoria, além da existência de traços, denominados acidentais, que não afetam a 

disposição das entidades dentro de uma categoria pré-estabelecida. Em outras 

palavras, a categorização das substâncias acontece em função do reconhecimento 

dos atributos que o compõem, individualizando-os e limitando-os em detrimento de 

traços secundários ou irrelevantes. É a essência das entidades que as fazem serem 

o que são e com a destruição dessa essência, os objetos são desfeitos. 

Conforme ressaltamos anteriormente, por ser binária e apresentar os 

conceitos como sendo absolutamente precisos, a concepção clássica aristotélica 

estabelece dois grupos de traços para categorizar os seres: 1. os traços definidores 

dos objetos e chave de pertença às categorias e 2. os traços acidentais (DUQUE, 

2003). 

O grupo dos traços definidores dos objetos e chave de pertença às categorias 

diz respeito aos traços reconhecidos como bastante característicos e inerentes a 

todos os membros de uma determinada categoria. Já o grupo dos traços acidentais 

reúne aqueles traços considerados como não atributos categoriais. Considere o 

seguinte exemplo, o cão apresenta certas características que fazem dele um cão – o 

possuir quatro patas, latir, ter pelo etc., no entanto, o cão não deixa de ser cão pelo 

fato de apresentar diferentes cores. O traço cor é, portanto, um traço secundário que 

não altera a essência do ‘ser cão’. Dessa forma, outros traços, como, os diferentes 

latidos, tamanhos, pelos longos ou curtos que o cão possa apresentar são também 

considerados acidentais e em nada alteram a essência da entidade cão. 

De acordo com Bonini (2002), o Modelo CNS apresenta um mundo 

perfeitamente estável em que os indivíduos descobrem e assimilam suas leis para 

deterem seu retrato ou representação. Nas palavras de Lima (2007, p. 161), no 

modelo clássico, ao serem hierarquizadas, “as categorias mais específicas incluem 
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todos os atributos das categorias mais gerais”, deixando clara a demarcação do que 

constitui ou não um exemplar de uma categoria, visto que apresenta fronteiras 

claramente definidas. 

Em termos de estudos linguísticos, Duque (2003) afirma que a categorização 

no modelo tradicional Aristotélico nos conduz às seguintes conclusões: a) o 

significado das palavras baseia-se em uma estrutura de atributos necessários e 

suficientes de modo que haja associação entre a essência da entidade ou conceito e 

a palavra, isto é, os falantes referem-se às entidades através de palavras por 

reconhecerem nelas atributos essenciais que as definem e b) o significado é algo 

prévio ou antecedente às palavras visto que têm relação com a realidade, ou seja, a 

própria essência da mesma. 

 

1.2.2 A teoria Semelhanças de família de Wittgenstein 

 

A ideia Aristotélica de que as entidades têm sua essência caracterizada pela 

presença de propriedades necessárias e suficientes, o que justificam serem o que 

são, foi revista por Wittgenstein através de uma teoria a que denominou de 

Semelhanças de família. Partindo de uma reflexão sobre as características 

presentes nos jogos que os fazem serem jogos, Wittgenstein faz toda uma 

preparação para a sua teoria, levando-nos a pensar sobre os diversos tipos de jogos 

existentes em suas mais diversas modalidades – jogos de carta, de tabuleiro, 

olímpicos etc. Em seguida, questiona sobre o que há em comum entre eles para que 

sejam chamados de jogos. Deduz que as modalidades apresentam apenas aspectos 

de afinidades, semelhanças, alguns traços presentes em uns e ausentes em outros 

e, ainda assim, apesar desta instabilidade, nós os reconhecemos como jogos. 

Conclui seu raciocínio assegurando que, se não há um elemento comum a todos os 

jogos, logo o conceito de jogo não pode ser definido como um conjunto de 

propriedades necessárias e suficientes (OLIVEIRA, 1999, p. 20-21). Vejamos a 

seguir o raciocínio de Wittgenstein (WITTGENSTEIN, 1958, p. 51-52) sobre o que 

seria a essência da linguagem, comparando-a com um jogo. 

 

Observe, p. ex., os processos a que chamamos “jogos”. Tenho em 
mente os jogos de tabuleiro, os jogos de cartas, o jogo de bola, os 
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jogos de combate, etc. O que é comum a todos estes jogos? – Não 
diga: “Tem que haver algo que lhes seja comum, do contrario não se 
chamariam “jogos’” – mas olhe se há algo que seja comum a todos. – 
Porque, quando olhá-los, você não verá algo que seria comum a 
todos, mas verá semelhanças, parentescos, aliás, uma boa 
quantidade deles. [...] E o resultado desta observação é: vemos uma 
complicada rede de semelhanças que se sobrepõem umas às outras 
e se entrecruzam. Semelhanças em grande e em pequena escala. 

 

Partindo deste raciocínio sobre os jogos, Wittgenstein desenvolve a teoria 

Semelhanças de Família em que, assim como os membros de uma família não 

necessariamente apresentam um atributo comum a todos e, no entanto, não deixam 

de serem reconhecidos como integrantes de uma mesma família, no processo de 

categorização, encontramos os chamados atributos difusos, cuja função é evitar a 

limitação ou impedimento da inclusão de certos elementos dentro de uma categoria 

(DUQUE, 2003). Esta teoria chama a atenção para a insustentabilidade da 

concepção clássica ao retomarmos a categoria ‘jogo’. Como explicar que estilos 

bastante diferentes e complexos de jogos que vão desde os jogos de tabuleiro aos 

jogos em quadras, pistas, campos etc. sejam enquadrados dentro de uma mesma 

categoria? Onde estariam os traços limitadores e definidores que nos levariam a 

reconhecer de imediato a categoria ‘jogo’ em sua essência em meio a tamanha 

diversidade?  

Para Wittgenstein, Semelhanças de família explica bem a questão da 

categorização através da superposição dos membros que compõem uma categoria, 

comparando-a ao que acontece a uma família, onde “os itens A e B são 

intrinsecamente relacionados, enquanto B se assemelha a C, C a D, D a E, e assim 

sucessivamente, até que cada item apresente, pelo menos, um elemento em comum 

com os outros itens, ressaltando-se que poucos elementos são comuns a todos os 

itens do mesmo grupo” (RODRIGUES-LEITE, 2005). Nas palavras de Santos (2010), 

 

[...] pensarmos em categorias horizontais que se associam por 
semelhanças, significa admitirmos, por exemplo, elementos de uma 
categoria que sejam A, B, C e D, colocados horizontalmente. O 
elemento A, que começa na esquerda, tem ao seu lado B. Eles têm 
alguma semelhança, porém A não tem necessariamente semelhança 
com C. Em outras palavras, as categorias não são fechadas por 
aspectos pré-estabelecidos e podem atingir tamanhos incalculáveis. 
O elemento A pode não ter relação alguma com C ou D, mas nem 
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por isso, pensando em um continuum, não possam pertencer a uma 
mesma categoria.  

 
 
Partindo desse pressuposto, o esquema que se segue sugerido por Givón4, 

tenta ilustrar o funcionamento da relação por semelhança entre os membros de uma 

determinada família baseado na teoria de Wittgenstein. 

 

  

 

 

 

1.2.3 A teoria dos protótipos de Rosch 

 

De acordo com Lakoff (1987, p. 6), desde Aristóteles até o trabalho mais 

recente de Wittgenstein, as categorias são descritas como algo que não apresentam 

problemas, sendo de fácil compreensão. É suficiente a existência de certas 

propriedades nas entidades a fim de que sejam consideradas como pertencentes a e 

definidoras de uma categoria5.  

A categorização fora objeto de investigação nas mais diversas áreas de 

pesquisa até que a Psicologia Cognitiva (doravante PC) trouxe o fenômeno a um 

foco central, graças ao trabalho pioneiro de Eleanor Rosch e sua dedicação em 

estudar o assunto. A psicolinguista norte americana destaca-se por seus estudos 

sobre conceitos dentro da denominada tradição roschiana.  

De acordo com Oliveira, a história das investigações sobre conceitos pode ser 

dividida em três etapas, sendo cada uma delas relacionadas “à predominância de 

                                                 
4 Esquema adaptado daquele apresentado por DUQUE (2003). 
5 Texto original: From the time of Aristotle to the later work of Wittgenstein, categories were thought be 

well understood and unproblematic. They were assumed to be abstract containers, with things either 
inside or outside the category. Things were assumed to be in the same category if and only if they 
had certain properties in common. And the properties they had in common were taken as defining 
the category.  

 

A       B       C       D      E  

Esquema 1 – Esquema da teoria Semelhanças de Família de Wittgenstein 
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uma concepção sobre sua natureza” que podem ser resumidas da seguinte forma 

(OLIVEIRA, 1999, p. 17-18): 

1. a concepção clássica (que vai de Aristóteles até a década de 70 do 

século passado); 

2. a concepção prototípica (da década de 70 até aproximadamente o ano 

de1985 do século passado);  

3. a concepção teórica (prevalecendo desde 1985 do último século até os 

dias atuais). 

 

Em decorrência da revisão do modelo clássico, inicia-se uma série de 

experimentos dentro da PC para o desenvolvimento de uma teoria dos protótipos. O 

conceito de Semelhanças de família elaborado por Wittgenstein inspira Rosch a 

pensar em uma teoria de protótipos em que a categorização não ocorre através de 

traços discretos, mas por atributos típicos que variam culturalmente e em sua 

relevância para a estruturação das categorias (BONINI, op. cit., p. 38-39). 

Rodrigues-Leite (2005) destaca  

 

Rosch apresenta uma teoria conceptual, na qual postula a existência 
de categorias prototípicas, tal concepção repousa sobre a natureza 
contínua das categorias, sua gradualidade. Ou seja, cada categoria 
possui representantes mais ou menos típicos e não é clara a linha 
que separa os exemplares mais próximos de uma categoria de seus 
não exemplares. Assim, se perguntarmos a um informante qualquer 
(comum ou não especializado) por um exemplar de um conceito 
como fruta, ou pássaro, ou uma cor, ouviremos mais freqüentemente 
termos como maçã, bem-te-vi e azul do que tomate, pingüim e 
magenta. 

 

Inicialmente, a concepção prototípica de Rosch para o conhecimento de 

mundo parte de um experimento realizado com cores e diz respeito àquilo que 

temos em mente ao imaginarmos determinada cor como uma cor tipicamente 

“verdadeira” ou “desvirtuada” (destaque nosso) pelas diversas tonalidades que pode 

assumir e assim tornar difícil a percepção da cor original pelo distanciamento da 

mesma. A conclusão deste estudo é que o fato de que uma tonalidade de azul, tal 

como, o azul turquesa, não o torna menos azul ou mais azul do que o azul marinho, 

azul celeste ou simplesmente azul. Esse raciocínio conduz a um questionamento 
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bastante pertinente: qual destas cores representaria melhor a categoria azul? Nas 

palavras de Oliveira (1999, p. 22), 

 

A concepção prototípica, diferentemente da clássica, atribui aos 
conceitos uma natureza contínua, gradual: para cada conceito, 
existem representantes mais ou menos típicos, e não é nítida a linha 
que separa os exemplares dos não-exemplares de um conceito; 
sempre podem existir casos limítrofes. 

 

Para Rosch (BONINI, 2002), apesar de os membros não precisarem 

compartilhar o mesmo traço para pertencerem a uma categoria, cada membro 

necessita compartilhar pelo menos um traço com o protótipo para assemelhar-se a 

ele e ser aceito na categoria. Isto indica a necessidade dos traços, ponto que se 

encontra, de certa forma, em concordância com o modelo clássico, porém descarta 

a sua suficiência, ponto divergente da CNS de Aristóteles. O esquema que segue 

representa a teoria dos protótipos na versão padrão de Rosch. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

Mondada6 avalia como sendo a maior contribuição de Rosch em seus estudos 

prototípicos, a 

 

[...] sua crítica ao modelo que define as categorias como 
propriedades necessárias e suficientes em sua proposta de uma 

                                                 
6 Conforme texto traduzido do original em francês intitulado Processos de categorização e 

construção discursiva das categorias de autoria de Lorenza Mondada e revisado tecnicamente 
por Inaldo Firmino Soares e José Xavier dos Santos para publicação exclusiva na Revista X, do 
Programa de Linguística (PROLING) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
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concepção alternativa segundo a qual as categorias se estruturam 
por efeitos prototípicos, estabelecendo espaços de categorização 
heterogêneos, caracterizados por situações centrais típicas e por 
limites indefinidos. 

 

Na visão de Rosch, assevera Mondada, existe uma relação direta entre os 

indivíduos e o meio social onde estão inseridos em que uma força determina o 

mundo real sobre as categorias. Nesse sentido, o que Rosch afirma é que, ao 

assimilarmos o maior número de informações possível com o mínimo de esforço 

cognitivo para o reconhecimento de elementos como pertencentes a uma 

determinada categoria, faz com que esta categoria seja a representação da estrutura 

de mundo percebida da melhor forma possível, ou seja, isso ocorre pelo fato de a 

categoria reunir atributos comuns e reconhecíveis pelos indivíduos de um modo em 

geral. 

 

1.3 Categorização como atividade de organização do mundo 

 

Dentro de uma abordagem sociocognitivista, a linguagem não é instrumento 

de simples representação daquilo que apreendemos do mundo, nem fruto de 

habilidades cognitivas inatas, mas um entrelaçamento de processos mentais, 

denominados de esquemas mentais agindo e reagindo de forma dialética com o 

cultural, o social e o histórico, favorecendo, assim, a construção discursiva e 

intersubjetiva de versões públicas em relação ao mundo exterior (FERREIRA, 2009, 

p. 6). Marcuschi corrobora esta concepção na seguinte ilustração: 

 

Conhecer um objeto como cadeira, mesa, bicicleta, avião, livro, 
banana, sapoti não é apenas identificar algo que está ali, nem usar 
um termo que lhe caiba, mas é fazer uma experiência de 
reconhecimento com base num conjunto de condições que foram 
estabilizadas numa dada cultura. O mundo de nossos discursos (não 
sabemos como é o outro) é sócio-cognitivamente produzido. 
(FERREIRA, op. cit., p. 6) 

 

Nesta visão, são os sujeitos que constroem significação à medida que se 

apropriam e fazem uso de certos recursos durante o desenvolvimento dos discursos 

em torno daquilo a que se referem. Neste momento, chegamos a uma questão 
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crucial envolvida na construção dos discursos, segundo Marcuschi, que são a 

referenciação e a nomeação, onde a significação resulta de operações articuladas 

pelos sujeitos durante o desenvolvimento do discurso. Para o autor, devido à 

complexidade do processo de ocorrência da referenciação e nomeação, este não 

pode ser investigado senão dentro da atividade sociointerativa. Nas palavras de 

Marcuschi (FERREIRA, 2009, p. 7), 

 

A depender do ponto de vista dos interlocutores, vamos construir os 
seres e os objetos do mundo de uma ou outra forma. Para alguns, 
Tiradentes é um traidor e para outros, um herói, a depender do 
período histórico ou da posição ideológica dos enunciadores. O IBGE 
tem enorme dificuldade de classificar as pessoas por suas cores: 
quem é negro, mulato, mulatinho, marrom, branco ou seja lá o que 
for. Existem os termos e existem as pessoas, mas não existe uma 
relação de determinação categorial inequívoca e estável. Se você 
come um abacate na Alemanha está comendo um legume e se você 
come um abacate no Brasil está comendo uma fruta. Se você é um 
cientista, diz que morcego é um mamífero, mas no nosso dia-a-dia 
todos admitimos que ele é uma ave. Isso mostra que as 
classificações são sempre agrupamentos teóricos e podem ser 
variados. 

 

Lima (2007, p. 159) chama a atenção para o fato de que a categorização 

enquanto processo cognitivo constitui um meio de estruturarmos informações, 

visando evidenciar a organização da estrutura informacional sobre determinado 

assunto. As estruturas de conhecimento que adquirimos situam-se na nossa 

memória semântica e existem em forma de objetos, ideias, eventos, atributos todos 

ligados a outra estrutura de conhecimento. Os novos conhecimentos ora são 

acrescidos aos já existentes ora alteram as estruturas através do processo de 

reestruturação. Em suma, a cognição humana organiza-se como que em forma de 

uma rede semântica onde os conceitos são acionados por associações. Para Medin, 

dentro dessa concepção cognitivista, a categorização tem como funções (LIMA, 

2007, p. 159): 

 

a.  classificar, função esta que permite o contato da mente com o mundo; 

b. dar suporte a explanações e assegurar prognóstico para o futuro, 

possibilitando a seleção de planos e ações; 
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c. apoiar a mente, preservando-a de acumular todas as informações, já que é 

possível fazer inferências daquelas já armazenadas. 

 

1.4 Os Modelos Cognitivos Idealizados e categorizaç ão conceitual 

 

Uma das formas de (re)categorizarmos as entidades em volta acontece nos 

discursos pelo uso de elementos gramaticais como a uso das formas pronominais. 

Apoiamo-nos em Lakoff (1987) em seus estudos sobre os Modelos Cognitivos 

Idealizados (MCI) e, mais especificamente, sobre os MCI do tipo simbólico para 

realizarmos a relação referenciação e recategorização social proposta neste estudo. 

Esta contribuição dada pelo estudioso nos remete para um melhor desenvolvimento 

sobre o tema referenciação desenvolvido no capítulo 4. 

De acordo com Lakoff (1987), organizamos o nosso conhecimento de mundo 

por meio de modelos cognitivos idealizados (doravante MCI) cujos efeitos 

prototípicos e estruturas categoriais constituem os subprodutos dessa organização. 

Os modelos cognitivos são construtos idealizados que não dependem de um 

ajuste perfeito ao mundo e resultam da interação do aparato cognitivo humano e da 

realidade, mediada pela experiência. Segundo Feltes, os MCI são determinados por 

necessidades, propósitos, valores, crenças, etc., tornando possível a construção de 

diferentes modelos para a compreensão de uma mesma situação, podendo, até 

mesmo, serem contraditórios entre si (FELTES, 2007, p. 89). Em outras palavras, os 

MCI resultam de nossa interação com outros indivíduos bem como da categorização 

humana, aliados a aspectos culturais aprendidos e armazenados na mente ao longo 

da vida. 

Os MCI baseiam-se em quatro princípios estruturados (LAKOFF, 1987, p. 68) 

denominados de estruturas proposicionais, estruturas de imagem-esquemática, 

mapeamentos metafóricos e mapeamentos metonímicos que, conforme ressalta 

Feltes (op. cit., p.128), originam cinco tipos básicos de MCI, a saber, de esquemas 

de imagens, proposicionais, metonímicos, metafóricos e simbólicos. 

Segundo Imaculada (2009, p. 34-35), as estruturas proposicionais referem-se 

à ontologia dos MCI, ao passo que, as estruturas de esquemas de imagens 

fornecem a estrutura para aquelas. Ambas as estruturas encontram-se relacionadas 

a “características do aparato cognitivo humano bem como a características básicas” 
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da experiência físico-corporal. Já os modelos de esquemas de imagens dizem 

respeito à nossa experiência com o mundo material por meio de imagens 

sinestésicas provenientes da percepção que temos do próprio corpo, dos 

movimentos por ele desempenhados e do formato dos objetos.  

Quanto aos mapeamentos metonímicos, Lakoff (1987, p. 77) os concebe 

como “uma das características básicas da cognição” já que é comum os indivíduos 

recorrerem a um aspecto bem assimilado ou de fácil percepção para, 

posteriormente, utilizá-lo em situações em que venha representar o todo ou significar 

parte de algo mais complexo. Por fim, os modelos metafóricos são responsáveis 

pela expressão de algo do domínio abstrato através de domínios concretos frutos da 

experiência humana.  

Como mencionamos anteriormente, os princípios estruturadores dos MCI 

geram outros princípios básicos de organização do pensamento. Dentre eles, 

encontram-se os MCI simbólicos, sobre os quais passamos a discorrer mais 

detalhadamente, porém, não de forma exaustiva, justificando este destaque devido à 

relevância e retomada destes modelos no momento da análise do corpus. 

Os MCI simbólicos situam-se dentro de uma proposta de gramática cognitiva 

lançada por Langacker (FELTES, 2007, p.167) derivada da combinação do modelo 

de formas com modelos cognitivos. Esta proposta considera que as construções 

gramaticais estabelecem uma relação estreita dentro do par ‘forma-significado’7 

(FS), sendo F referente às formas sintáticas e fonológicas e S referente ao 

significado e uso. Desse modo, forma e significado são interdependentes e 

motivados por uma realidade cognitiva. Lakoff (FELTES, op. cit., p. 167) divide os 

MCI simbólicos em três níveis de descrição linguística: o dos itens lexicais, o das 

categorias gramaticais e o nível das construções gramaticais. 

Dos três níveis acima mencionados, é o das categorias gramaticais e, mais 

especificamente, o uso de formas pronominais pessoais nas quais nos apoiamos no 

momento da análise porque cremos que estas formas não somente viabilizam a 

(re)categorização de entidades bem como revelam as várias possibilidades de 

categorias conceituais advindas de um mesmo pronome, extrapolando, assim, a 

visão tradicional de uma relação óbvia e fechada em torno de um referencial e 

                                                 
7
 Ênfase nossa. 
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referente sem se levar em consideração quaisquer fatores sócio-histórico-cognitivos 

envolvidos em uma determinada enunciação no momento de seu uso. 

Uma vez tendo oferecido este breve panorama sobre os estudos em torno do 

fenômeno da categorização, entendemos que é a teoria dos MCI do tipo simbólico 

de Lakoff que nos dá o respaldo para a realização da nossa análise das formas 

pronominais e sua relação com os diversos sentidos que estas podem produzir 

dentro de contexto de produção dos textos propostos para análise. Compartilhamos 

com o estudioso, a ideia de que forma e sentido se encontram intrinsecamente 

relacionados e que, uma vez estabelecida esta relação, podemos inferir e observar 

os mais diversos sentidos que podem ser construídos ao fazermos uso de formas 

pronominais, acionando esquemas de imagens.  

Feitas estas considerações, passemos ao ponto seguinte para tratarmos 

sobre os processos da legitimação e deslegitimação de grupos/discursos, estudados 

pela ACD e como estes processos, que se dão no plano da ação discursiva, estão 

inter-relacionadas com o fenômeno cognitivo da (re)categorização social, uma vez 

que a nossa proposta se dá em torno de uma integração de teorias de dois distintos 

campos de investigação linguística, a saber, a LC e a ACD. 

 

1.5 Os processos de legitimação e deslegitimação 8 

 

De acordo com o Dicionário Aurélio (1971), legitimar significa “legalizar; 

justificar; reconhecer como legítimo ou autêntico, habilitar para o exercício de certos 

atos ou para o gozo de certos direitos, em conseqüência do preenchimento dos 

requisitos legais”, ao passo que, deslegitimar significa “tirar a qualidade de legítimo; 

excluir a legitimidade de”, ou seja, podemos inferir pela definição dada para o verbo 

legitimar que deslegitimar tem a ver com tornar ilegal, injustificável, reconhecer como 

                                                 
8 Embora tratemos dos temas categorização e (des)legitimação dentro de um mesmo capítulo, 

ressaltamos que, não estamos propondo um entrelaçamento entre estes conceitos, pois, ambos 
encontram-se em campos diferentes de discussão teórica, além do que, o primeiro diz respeito à 
uma ação cognitiva enquanto que o segundo diz respeito a uma ação discursiva orientada a grupos. 
No entanto, nosso intuito é tentarmos estabelecer uma interface entre ambos os conceitos de modo 
a compreendermos melhor o modo como, o corpus escolhido para esta pesquisa nos revela a forma 
como os autores dos textos constroem suas ações cognitivas em torno do fenômeno da 
(re)categorização social  e de suas ações discursivas para legitimar e deslegitimar grupos/discursos, 
resgatando o momento sócio-histórico-cultural em que se encontravam inseridos. 
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ilegítimo ou não autêntico, reprovar para o exercício de certos atos ou para o gozo 

de certos direitos, em consequência do não preenchimento dos requisitos legais.  

Van Dijk (1998, p. 255) sugere que a legitimação é uma das principais 

funções sociais de ideologias, visto que “as ideologias são as bases das 

representações sociais compartilhadas por membros de um grupo”. Assim sendo, os 

grupos se organizam pelo compartilhamento de crenças sociais, o que une os 

indivíduos em torno de um ideal, levando-os a agir de forma coordenada. As 

ideologias devem ser entendidas como interface entre sociedade e cognição. 

Mesmo dentro de uma diversidade de valores e conceitos existentes na sociedade, 

os grupos se articulam por meio de afinidades, compartilhando e reelaborando suas 

crenças. A legitimação é, portanto, um ato social e/ou político de dimensão interativa 

e que está relacionado a um posicionamento de autodefesa de um determinado 

falante quando este tem a oportunidade de apresentar seus argumentos, boas 

razões, motivações aceitáveis para ações passadas ou presentes que podem ser 

criticadas por outros.  

O discurso legitimador está, geralmente, associado a contextos institucionais, 

porém, também se evidencia em ações ou atividades desempenhadas por pessoas 

de um modo geral como um recurso para justificar atitudes ou ações ao perceberem 

que poderão sofrer algum tipo de retaliação, reprovação, condenação, julgamento 

contrário, discordância ou, até mesmo, ataques (VAN DIJK, 1998, p. 256). Os 

discursos legitimadores também pressupõem normas e valores os quais determinam 

se uma tomada de ação, ou decisão política é justa dentro de um dado sistema 

político, legal ou, em um contexto mais amplo, dentro da ordem moral estabelecida 

por uma determinada sociedade. 

Falcone (2008, p. 78-79) reitera a visão de Van Dijk de que a legitimação ou a 

deslegitimação é um acontecimento integrante do nosso cotidiano, ressaltando que 

o cenário ou o momento em que ocorre é bastante variado como, por exemplo, 

durante uma conversa entre vizinhos ou em uma reunião entre amigos que assistem 

a uma partida de futebol, em uma discussão sobre política ou economia doméstica, 

dentre tantos outros contextos. 

Tomemos como exemplo prático de legitimação um fato que ainda hoje ocorre 

com frequência e goza de certa aceitabilidade por parte da sociedade moderna em 

que vivemos (principalmente, aquela caracterizada como machista), que é a ideia de 



34 
 

que é papel exclusivo das mulheres cuidarem da educação dos filhos, lhes darem 

atenção em casa, atentarem para o seu bem-estar, manterem as crianças quietas 

em lugares públicos, serem boas donas de casa etc. Em contraste, a deslegitimação 

pode ocorrer em forma de preconceito quando mulheres assumem papéis 

considerados masculinos pela sociedade em que estão inseridas, qual seja, 

trabalhar fora de casa para trazer o sustento financeiro para a família enquanto que 

os homens assumem papéis considerados femininos dentro do lar, como cuidar da 

casa, das crianças, preparar as refeições etc. A conclusão a que chegamos é de que 

a inversão de papéis é um processo historicamente, culturalmente e socialmente 

construído e, portanto, de difícil ruptura e aceitação. Temos aqui o que Azevedo 

caracteriza como um processo resultante de atividades sociais de origem 

sociocognitiva em que os atores ou agentes são categorizados por efeitos 

prototípicos ou estereotipados. 

Van Dijk (2000 apud FALCONE, 2008, p. 86) apresenta a legitimação como 

um ato social e político concretizado na prática discursiva, destacando o seu caráter 

sociointerativo, pois acredita que os discursos podem também se configurar em 

atitudes responsivas a grupos e/ou atores sociais quanto à sua legitimidade. Falcone 

(op.cit., p. 86) acrescenta que 

 

O processo de construção da (des)legitimação envolve uma 
complexidade de categorias de ordem lingüística, discursiva, 
cognitiva e social. Irremediavelmente, a legitimação está atrelada a 
um processo de afirmação de Uns e, em movimento contrário, a 
negação – ou estereotipização de Outros. Isso quer dizer que a 
(des)legitimação é um processo de forte conotação de construção de 
representações sociais, ideologicamente orientado, e está, em geral, 
atrelado a conflitos entre movimentos sociais e instituições de poder. 
Os movimentos e grupos sociais conquistam espaço e se 
estabelecem não só através do poder ou das idéias, mas também 
pela legitimidade que a sociedade os atribui.  

 
 

O processo de deslegitimação ou legitimação está atrelado ao modo como 

ocorre a interação entre indivíduos (leitores) e textos, ou seja, do modo como estes 

são interpretados e da compreensão de que a interpretação dos textos advém das 

experiências sociocognitivas dos indivíduos, tais como, suas crenças, ideologias, 

dentre outros, na sua interação com o mundo (FALCONE, 2008, p. 79). Para Van 
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Dijk, a questão que envolve a legitimação diz respeito a grupos que fazem parte de 

certas instituições e que, de alguma forma, estão sob ameaça, utilizando-a em 

momentos de crise como um meio de autolegitimação, objetivando deslegitimar e 

desarticular grupos contrários. 

Ao tratar sobre deslegitimação, Van Dijk (1998, p. 258), assevera que esta 

surge em momentos de conflitos sociais e ideológicos nos campos das ideias ou de 

recursos sociais escassos, mas também na busca pela legitimação. Segundo o 

estudioso, neste caso, a dominação envolverá estratégias voltadas para a 

deslegitimação de dissidência interna bem como de competição ou ameaça externa. 

As estratégias seguem um esquema ideológico que desafiam a existência ou 

identidade do outro grupo. Abaixo, apresentamos uma sequência de ilustrações 

sugeridas por Van Dijk (op. cit., p. 259) das diversas formas de manifestação da 

deslegitimação de grupos minoritários, refugiados, imigrantes, para citar alguns9: 

 

1. Deslegitimação de membresia: Eles não pertencem ao nosso grupo, ao 

nosso país ou nossa cidade, à nossa vizinhança, à nossa organização. 

2. Deslegitimação de ações, incluindo discurso: Eles não têm nenhum direito 

de se envolverem no que fazem ou dizem, por exemplo, trabalhar aqui ou nos 

acusar de racismo; criminalização de ações (e.g. ‘entrada ilegal’) 

3. Deslegitimação de objetivos: Eles só vêm aqui para tirar vantagem da 

nossa previdência social. 

4. Deslegitimação de normas e valores: Seus valores não são os nossos; 

Eles devem se adaptar à nossa cultura. Nós não estamos acostumados com 

isso aqui. 

5. Deslegitimação de posição social: Por exemplo, Eles não são de verdade, 

mas meramente refugiados econômicos (‘falsos’). 

6. Deslegitimação de acesso a recursos sociais: Eles não têm nenhuma 

prioridade para obter empregos, moradia, trabalho, bem-estar, educação, 

conhecimento etc. 

 

É interessante observarmos que van Dijk considera a legitimação como uma 

estratégia de gerenciamento de crise em que os ingroups (integrantes de um grupo) 
                                                 
9 Tradução nossa.  
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e suas instituições necessitam de autolegitimação e, para que isso ocorra, os 

outgroups (os indivíduos não integrantes do grupo) necessitam ser deslegitimados. 

Na concepção de Falcone (2008, p. 68), a (des)legitimação de atores e 

grupos sociais é entendida como uma atividade de complexas relações sociais, 

norteadas por modelos cognitivos, sendo o discurso um recurso fundamental no 

processo. Em suas palavras, 

 

O processo de elaboração discursiva envolve a ação reflexiva e 
crítica dos atores envolvidos em um evento comunicativo. O ato de 
(re)contar um evento, por exemplo, requer uma complexidade de 
elaborações sócio-cognitivas, em um processo constante de 
atualização de modelos mentais.  

 

Daí, a afirmação que não há grupos legitimados ou deslegitimados em 

definitivo, uma vez que a (des)legitimação é um processo decorrente de 

posicionamentos intersubjetivos de indivíduos inseridos em um determinado 

contexto social e influenciados por um contexto histórico. 

Concluímos este capítulo, chamando a atenção para o fato de que, em se 

tratando do tema (des)legitimação, é indispensável a compreensão de que este é 

um processo bastante complexo por sua natureza instável, por sua construção 

dentro de uma perspectiva histórica e por sua dependência de um contexto social a 

fim de que ocorra. 
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2. REFERENCIAÇÃO  

 

Este capítulo traz breves considerações sobre a LT, focando a relevância de 

seus estudos sobre a referenciação10 para construção de sentidos. Apresentamos 

ainda a importância de estabelecermos uma interface entre a LT e LC para 

alcançarmos os objetivos estabelecidos por meio de um mecanismo linguístico 

concreto e passível de análise, a saber, as formas referenciais pronominais. 

 

2.1 Linguística Textual: breves considerações 

 

A LT é um ramo da ciência da linguística relativamente nova e seu 

desenvolvimento teve início na Europa do século XX, mais precisamente, nos anos 

sessenta. No Brasil, os estudos mais expressivos desenvolvidos na área da LT são 

aqueles de Ingedore Koch, Leonor Fávero, Luiz Antonio Marcuschi, para citar alguns 

nomes (MARTELOTTA, 2008, p. 193, 204).  

Quanto ao objeto de estudo da LT, Koch (2009, p. xi) ressalta que “não deixa 

de ser um truísmo afirmar que a Lingüística Textual é o ramo da Lingüística que 

toma o texto como objeto de estudo”, mesmo diante dessa afirmação, Oliveira (2008, 

p. 193) nos chama a atenção para o fato de que tomar o texto como objeto de 

estudo da LT ainda constitui um grande desafio. 

Segundo Marcuschi (2008, p. 71), o texto é o único material linguístico 

observável, implicando, portanto, a existência de “um fenômeno linguístico (de 

caráter enunciativo e não meramente formal) que vai além da frase e constitui uma 

unidade de sentido”. Isso resulta de ações linguísticas de fronteiras, geralmente, 

definidas pelos vínculos destas com o mundo, local onde surgem e funcionam. 

Ao longo do tempo, diferentes concepções de texto foram sendo 

desenvolvidas, implicando diferenças substanciais nas etapas de evolução da LT 

(KOCH, 2009, p. xi). Ao tomar o texto como seu objeto de estudo, a LT busca 

concebê-lo como um todo ao invés de importar-se com seu estudo por meio do 

                                                 
10 Adotamos o termo referenciação, porque, concordamos com a concepção compartilhada por 
Marcuschi, Koch e Mondada & Dubois, ao entendê-la como atividade discursiva em oposição a uma 
visão mais simplista e limitada de estabilidade na relação entre palavras e coisas conforme 
postuladas no processo de referência.  
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isolamento de palavras ou frases. O texto é, portanto, nas palavras da autora, uma 

“unidade básica de manifestação da linguagem”, e quando nos comunicamos por 

meio de textos, estes revelam a presença de vários fenômenos linguísticos cuja 

explicação encontra-se única e exclusivamente em seu interior. Ao estabelecer a 

diferença entre frase e texto, Koch assevera que esta transcende a noção de 

quantidade de palavras que os compõem, posto que, é de ordem qualitativa (KOCH, 

2009, p. 11). 

A concepção de texto que adotamos nesta pesquisa é a aquela postulada por 

Marcuschi (2008) traduzida nas breves palavras de Beaugrand quando este afirma 

que “o texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, 

sociais e cognitivas” (BEAUGRAND, 1997, p. 10 apud MARCUSCHI, 2008, p. 72). 

Marcuschi esclarece que textos, orais ou escritos, são constituídos de unidades de 

sentido que extrapolam as unidades isoladas tais como os morfemas, fonemas, as 

palavras ou frases soltas. Esta concepção nos dá suporte para abordarmos não 

somente a produção textual (salientando que este não é o foco desta pesquisa), mas 

também a análise de textos sob uma perspectiva sociodiscursiva, considerando que, 

nos dias atuais, a LT trata tanto dos processos envolvidos na produção textual 

quanto da compreensão de textos. 

 

2.2 A tríade texto, discurso e gênero  

 

Não é recomendável tentarmos estabelecer uma distinção entre texto e 

discurso visto que a tendência atual é compreendê-los como complementares 

enquanto atividade enunciativa, ou ainda, um contínuo que estreita as relações entre 

ambos (MARCUSCHI, 2008, p. 81). Para Coutinho, trata-se de uma questão de 

“reiterar a articulação entre o plano discursivo e textual” (COUTINHO, 2004, p. 29 

apud MARCUSCHI, 2008, p. 81-82), sendo o discurso “o objeto de dizer” e o texto “o 

objeto de figura” 11. Conclui-se que o discurso está no plano do dizer (a enunciação) 

e o texto encontra-se no plano da esquematização (a configuração) e, dentro desta 

relação discurso-texto, aparece o gênero, elemento revelador da atividade 

enunciativa. 

                                                 
11 Os destaques em itálico são do texto original. 
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Coutinho (MARCUSCHI, 2008, p. 84) postula que “a melhor articulação para 

tratar dos textos empíricos seria entre texto, discurso e gênero”, concebendo-as 

como “categorias descritivas”. Para dar conta do texto como objeto empírico, 

Coutinho propõe o esquema que se segue: 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
A fim de esclarecermos melhor o esquema acima, apresentamos em seguida 

uma breve explicação do que trata cada um dos elementos que compõem o texto 

enquanto objeto empírico.  

 

O discurso como objeto de dizer  

 

O discurso enquanto objeto de dizer, é concebido como “prática linguística 

codificada, associada a uma prática social (socioinstitucional) historicamente 

situada”. Corresponde a uma enunciação que envolve os participantes e a situação 

sociohistórica em que a mesma acontece. 

 

O texto como objeto de figura  

 

De forma sucinta, a ideia implícita nesta expressão é de que o texto é uma 

configuração, ou seja, uma esquematização que remete a uma figura ou figuração. 

O texto não é visto como uma sequência de enunciados organizados que obedecem 

a uma ordem estabelecida, mas como uma configuração geral, podendo ser um 

simples enunciado ou um romance inteiro.   

 

 

Esquema 3 – Articulação texto, discurso e gênero 
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O gênero 

 

O gênero se situa entre o discurso e o texto e é concebido como prática social 

e prática textual-discursiva. Funciona como mediador entre o discurso enquanto 

atividade mais universal e o texto enquanto “a peça empírica particularizada e 

configurada numa determinada composição observável”. Caracteriza-se pelos 

modelos correspondentes a formas sociais passíveis de reconhecimento em 

situações comunicativas. Sua estabilidade está vinculada ao momento histórico-

social de surgimento e circulação. O gênero apresenta dois aspectos importantes: 

 

• a gestão enunciativa � diz respeito à escolha dos planos de enunciação, 

modos discursivos e tipos textuais; 

• composicionalidade � concerne à identificação de unidades ou 

subunidades textuais que dizem respeito à  sequenciação e ao encadeamento 

e linearização textual. 

 

Conforme constata Coutinho (MARCUSCHI, 2008, p. 85), “o gênero prefigura 

o texto e o gênero define o que no texto empírico faz a figura do texto”. Esta ideia é 

traduzida através do esquema abaixo: 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Como podemos ver, o gênero abrange uma escolha com consequências 

formais e funcionais em seu emprego. De forma prática, Marcuschi o compara com a 

Esquema 4 – Gênero como prefigurador do texto e definidor da figura do texto 
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forma como agimos quando temos que tomar decisões em nossa vida cotidiana para 

o desenvolvimento de uma atividade que requer um discurso característico. “Esse 

discurso inicia com a escolha do gênero que, por sua vez, condiciona uma 

esquematização textual” (MARCUSCHI, 2008, p. 85). Vejamos o esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 A LT dentro da perspectiva cognitivista 

 

De acordo com Blikstein (KOCH, 2009, p. 51), aquilo que “julgamos ser a 

realidade não passa de um produto de nossa percepção cultural”. Com isso, 

entendemos que, a nossa percepção dos objetos decorre de como estes são 

previamente definidos por nossas práticas culturais. Sendo assim, a “realidade” 

(grifo da autora) é fabricada por meio de estereótipos culturais que condicionam a 

percepção. Nesta concepção, os estereótipos são garantidos e reforçados pela 

linguagem. Conclui que “o processo de conhecimento é regulado por uma interação 

contínua entre práxis, percepção e linguagem” (KOCH, 2008, p. 51). 

No entanto, o autor ressalta que, embora o referente seja caracterizado como 

extralinguístico, não pode ser relegado pela linguística, pois, ora se encontra atrás, 

ora antes da linguagem como um evento cognitivo resultante da nossa percepção. 

Os referentes, portanto, são fabricados na esfera da percepção-cognição. 

 

 

2.4 Processos referenciais   

Esquema 5 – Gênero como condicionador de uma esquematização textual 
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Na década de 80, surge uma nova orientação para estudos dos textos 

decorrente da conscientização de que toda ação é acompanhada por processos de 

natureza cognitiva. Quando agimos, dispomos de modelos mentais de operações e 

tipos de operações. Sendo assim, dentro desta perspectiva,  

 
 

[...] o texto passa a ser considerado resultado de processos mentais: 
é a abordagem procedural, segundo a qual os da comunicação 
possuem saberes acumulados quanto aos diversos tipos de 
atividades da vida social, têm conhecimentos representados na 
memória que necessitam ser ativados para que sua atividade seja 
coroada de sucesso. (KOCH, 2009, p. 21) 

 
 

Desse modo, durante a produção textual, há que se considerar que os 

indivíduos já trazem para as situações comunicativas certas expectativas por meio 

da ativação de conhecimentos prévios e experiências com objetivos específicos a 

serem alcançados. Cabe a LT, portanto, desenvolver modelos procedurais, visando 

a atender a compreensão dos processos cognitivos envolvidos na integração dos 

vários sistemas de conhecimento que se estabelecem entre os parceiros de 

comunicação.  

 

2.5 Referenciação e progressão textual 

 

Ao pensarmos em referenciação e progressão textual, somos imediatamente 

levados a associá-los às anáforas e ao papel de manutenção da temática que 

exercem dentro do discurso (seja ele escrito ou falado). Porém, o papel das anáforas 

vai muito além, pois, são também imbuídas de uma grande carga informativa dentro 

do texto devido a vários fatores, dentre eles, destacamos: 1. o fato de serem 

recursos que evidenciam apreciações por parte do autor; 2. por inserirem autor e 

leitor/ouvinte numa mesma moldura comunicativa por partilharem conhecimentos 

comuns a ambos; e 3.  por confirmarem ou frustrarem as expectativas do 

leitor/ouvinte. A consequência disto, de acordo com Mondada e Dubois (PENNA, 
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2006, p. 1304) é a construção dos objetos-de-discurso12 oriunda da negociação 

entre os co-enunciadores. Além das anáforas, a referenciação também conta com 

outros mecanismos envolvidos com a progressão textual, tais como, a catáfora, a 

exófora etc. 

A referenciação é, portanto, um instrumento de análise bastante relevante, 

pois nos fornece os subsídios necessários para investigarmos como as formas 

pronominais referenciais evidenciam seus respectivos objetos-de-discurso e 

constroem a (re)categorização social bem como a (des)legitimação de discursos. De 

acordo com Koch (2008, p. 119)  

 

“a referenciação é responsável [...] pela introdução no texto de 
referentes novos ou inferíveis a partir de outros elementos do co-
texto, isto é, pela ativação ou alocação dos referentes na memória de 
trabalho; e na remissão a referentes já introduzidos, de modo a 
serem re-alocados ou reativados na memória opcional do 
interlocutor.” 

 

O uso de pronomes é apontado pela estudiosa (KOCH, 2009, p.67) como 

uma das estratégias de referenciação textual, por meio do qual é possível reconstruir 

objetos previamente mencionados, mantendo o foco, em um determinado discurso 

(oral ou escrito), com o propósito de originar “cadeias referenciais ou coesivas, 

responsáveis pela progressão referencial do texto”. 

Citando Levinson, Marine (2009, p. 33) apresenta os pronomes pessoais 

como um tipo de dêixis responsável por codificar o papel dos participantes 

envolvidos em determinado acontecimento discursivo no momento de uma 

enunciação, em que a “primeira pessoa” gramaticaliza a referência do falante a si 

mesmo, a “segunda pessoa” faz referência a um ou mais destinatários e a “terceira 

pessoa” referencia indivíduos não envolvidos diretamente no momento do 

acontecimento discursivo quer como falante ou como destinatários. 

 

2.6 As formas pronominais de referenciação 

                                                 
12  Entenda-se por objeto-de-discurso a concepção de que, na referenciação, a construção de 

sentidos acontece por meio das práticas cognitivas e socais acionadas através da interação entre 
indivíduos ou destes com o texto. A referenciação, portanto, não é um processo fechado e que 
mantém uma relação óbvia entre a linguagem e mundo exterior, antes depende e parte de uma 
determinada atividade enunciativa podendo ser negociada, modificada, ratificada etc. numa esfera 
intersubjetiva. (MARCUSCHI, 2008, p. 139-140) 
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O processo de referenciação por meio de pronomes é, na concepção de 

Marcuschi (2009, p. 110), provavelmente, o fenômeno mais estudado e mais 

desenvolvido pelo fato de se tratar de um importante fator de organização textual. 

Reproduzimos, a seguir, um esquema adaptado daquele apresentado pelo 

estudioso, no qual introduz a visão clássica em torno da chamada ‘referência'13 

pronominal a fim de visualizarmos melhor a forma como se encontra sistematizada 

forma de ocorrência deste fenômeno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcuschi (2009, p. 110) explica que a exófora refere elementos ‘externos ao 

texto’ (destaque do autor), recuperáveis na situação diretamente ou por aspectos 

cognitivos, conhecimentos partilhados etc. Sua ocorrência é predominante na 

oralidade e depende do contexto. É, geralmente, expressa pelos pronomes de 1ª e 

2ª pessoas e por seus respectivos possessivos. Já a endófora refere entidades 

retomadas no ‘interior do texto’ (destaque do autor) e possui dois subtipos: a anáfora 

e a catáfora. Entenda-se por anáfora a referência a elementos já mencionados 

enquanto que a catáfora refere àqueles elementos que ainda serão mencionados. 

Ao tecermos aqui breves considerações sobre as formas pronominais de 

referência, chamamos a atenção para o fato de que, apenas tentamos mostrar o 

modo como sua organização ocorre dentro de um determinado texto, uma vez que, 

                                                 
13 Ênfase nossa. 

ENDÓFORA 
(correferência resolvida 
na iminência contextual) 

exófora 
(referência a um elemento 

contextual, externo ao texto) 

REFERÊNCIA PRONOMINAL 

catáfora 
(prospectiva) 

 

anáfora 
(retrospectiva) 

 

Esquema 6 - Visão clássica da referência pronominal 
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nosso pensamento se coaduna com aquele adotado pela LT de que as formas 

pronominais são mais que meros elementos de ordem sintáticas, pois são recursos  

linguísticos bastante relevantes para transmissão de conhecimentos e produção de 

sentido uma vez que estão diretamente ligados à estruturação da sequência do 

texto, exercendo um papel que vai além do de refletir meros princípios sintáticos 

(MARCUSCHI, 2008, p. 99). 

Neste estudo, utilizamos o recurso da referenciação por meio de formas 

pronominais estudada pela LT a fim de investigarmos o fenômeno da 

recategorização social proporcionado pela progressão referencial em sua relação 

com os diversos objetos-de-discurso que surgem por meio dessa progressão.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO  
 

Neste capítulo, discorremos sobre os procedimentos metodológicos 

empregados em nossa investigação, apresentamos a natureza da pesquisa, o objeto 

de estudo, detalhamos o corpus e sugerimos uma análise baseada nos 

pressupostos teóricos baseados na LC e ACD, apresentados no capítulo 1 e nos 

trabalhos realizados pela LT sobre referenciação discutidos no capítulo 2. 

 

3.1 A natureza da pesquisa 

 

A nossa pesquisa, de natureza qualitativa e de cunho linguístico-

interpretativista, vem contribuir com as ciências humanas e sociais ao propor um 

estudo voltado para a compreensão e explicação de como nós percebemos a nossa 

realidade e reagimos a ela em momentos de conflitos sociais. O nosso foco é a 

investigação do modo como a referenciação pronominal revela o processo de 

(re)categorização social bem como auxilia na construção da (des)legitimação de 

discursos. 

 

3.2 Caracterização do objeto de estudo 

 

Durante a produção de textos orais ou escritos, manifestamos, explícita ou 

implicitamente, as nossas intenções, crenças, valores, experiências, dentre outros, 

lançando mão dos recursos linguísticos de que dispomos para expressá-los e, 

assim, estabelecermos a construção de sentidos por meio de nossa interação com 

nossos interlocutores.  

Nesta pesquisa, procuramos descrever, analisar, compreender e explicar o 

fenômeno da (re)categorização social e de (des)legitimação de discursos por meio 

das estratégias de referenciação no uso dos pronomes da língua inglesa I, you, we e 

they nos textos que constituem o corpus, abordando-os dentro de uma perspectiva 

sociocognitiva. 

Fundamentamos esta pesquisa na integração de teorias propostas por 

estudiosos de três diferentes ramos da linguística, a saber, a LC e estudos sobre 
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categorização realizados por Rosch (1978), Mondada (1997) e Lakoff (1987); a ACD 

e pesquisas sobre (des)legitimação de discursos realizados por van Dijk (1998) e 

Azevedo (2008); e a LT com sua contribuição em pesquisas sobre os processos 

referenciais, com base nos trabalhos realizados por Marcuschi (2000, 2008), Koch 

(2009) e Marcuschi e Koch (1998).  

Ao apresentarmos os pressupostos teóricos que norteiam esta pesquisa, 

pretendemos com isso, propor uma interface entre as áreas de estudo da LC e da 

LT de modo a viabilizar o desenvolvimento da pesquisa quanto à investigação da 

hipótese levantada, ao cumprimento dos objetivos propostos e aos procedimentos 

de análise do corpus em que a primeira contribui com as teorias sobre categorização 

e a segunda fornece o construto linguístico – as formas referenciais pronominais – 

para investigação do fenômeno de (re)categorização social e (des)legitimação de 

discursos.  

 

3.3 Contextualizando a pesquisa 

 

Nesta seção discorremos sobre aspectos que consideramos relevantes para o 

desenvolvimento da pesquisa. As subseções explicitam o corpus e os textos que o 

compõem, o contexto sociohistórico de produção dos textos e o assunto central 

desenvolvido em cada um deles. 

 

3.3.1 O corpus  

 

O corpus é formado por dois discursos políticos, intitulados I have a dream e 

The ballot or the bullet que foram produzidos por Martin Luther King, Jr. (MLK) e 

Malcolm X (MX), respectivamente, dois líderes negros contemporâneos durante o 

Movimento pelos Direitos Civis nos Estados Unidos dos anos sessenta do século 

passado. O critério para seleção dos textos reside basicamente em o fato de serem 

considerados os discursos mais famosos dos seus autores e de grande repercussão 

mundial até os dias atuais.  
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3.3.2 O contexto sócio-histórico da produção dos te xtos 

 

Os Estados Unidos da América dos anos sessenta são descritos como uma 

sociedade polarizada (JONES, 1977, p. 45). De um lado, negros divididos entre si, 

contraditoriamente, lutando por direitos iguais (destaque nosso) aos dos brancos; do 

outro, brancos divididos entre aqueles que acreditavam ser possível uma 

convivência pacífica entre todos os cidadãos americanos independente de raça ou 

cor e aqueles que se recusavam a aceitar essa igualdade racial, tentando sustentar 

a visão de supremacia da raça branca, mantendo os negros privados de direitos 

completamente iguais. 

Foi durante o governo do presidente Eisenhower que se deu a aprovação do 

Civil Rights Act (o Ato dos Direitos Civis) no ano de 1957 – a legislação dos 

primeiros direitos civis desde o fim da Guerra Civil.  Após sua aprovação, muitos 

brancos se recusavam a cumprir o que prescrevia a lei e, por várias vezes, fez-se 

necessária a intervenção por parte do presidente, utilizando-se das forças armadas 

para garantir a decisão da Suprema Corte que ordenara o fim da segregação no 

país (JONES, 1977, p. 42). 

Liebig (2003, p. 28) descreve a América dos anos 60 como estando “sentada 

num caldeirão negro borbulhante, em plena ebulição”, visto que os direitos civis 

negados aos negros durante o período da escravidão agora precisavam ser 

respeitados e postos em prática a qualquer preço. Nesse cenário de lutas pelos 

direitos civis, dois líderes negros americanos destacavam-se junto à comunidade 

afro-americana – MLK e MX – sendo o primeiro, integracionista e defensor de uma 

luta pacífica e o segundo, separatista, defensor da luta armada.  

 

3.3.3 Sobre os textos 

 

A seguir, descrevemos brevemente as condições de pronunciamento dos 

discursos, tais como, local e contexto socio-histórico em que foram pronunciados e o 

público-alvo a quem foram dirigidos bem como o propósito a que se destinavam.  
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3.3.3.1 I have a dream 14 

 

Este discurso foi pronunciado pela primeira vez no dia 28 de Agosto de 1963, 

nas escadarias do Monumento a Lincoln em Washington D.C. e ouvido por mais de 

250.000 pessoas de todas as etnias após a Marcha para Washington por Emprego e 

Liberdade. A manifestação foi pensada como intuito de divulgar as precárias 

condições de vida dos negros no Sul dos Estados Unidos e exigir do poder federal a 

garantia de segurança física para estes e para os defensores dos direitos civis. 

Durante o movimento, foram exigidas: a aprovação de uma legislação clara 

quanto aos direitos civis, bem como, uma legislação que proibisse a discriminação 

racial no emprego, o fim da brutalidade policial contra militantes dos direitos civis e a 

criação de um salário mínimo para todos os trabalhadores, que beneficiaria, 

sobretudo, os negros. Mesmo realizada sob clima de muita tensão, a manifestação 

foi um sucesso. Tanto que, no ano seguinte, em 2004, a lei dos Direitos Civis foi 

votada e promulgada por Lyndon B. Johnson e Martin Luther King, Jr. ganhou o 

Prêmio Nobel da Paz. Em 1965, a lei sobre o Direito de Votar foi aprovada. 

 

3.3.3.2 The ballot or the bullet 15 

 

MX o pronunciou pela primeira vez no dia 03 de abril de 1964 em Cleveland, 

Ohio durante o Congress of Racial Equality (Congresso de Igualdade Racial) para 

uma audiência predominantemente negra. Nele, MX defendia, com veemência, um 

nacionalismo negro, e descartava a possibilidade de protestos não violentos. 

Em seu discurso The ballot or the bullet, Malcolm X faz ataques à tendência 

dos afro-americanos de se identificarem de modo impensado com os brancos ao 

invés de se identificarem com os africanos e com seus ancestrais escravos, se 

recusa a repudiar a violência, alegando que muitos dos brancos que aplaudiam MLK 

não reagiriam de forma pacífica caso fossem vítimas de brutalidade.  

                                                 
14  Informações obtidas através do site: O portal da história , disponível em: 
     <http://www.arqnet.pt/portal/discursos/agosto05.html> cuja fonte de referência é o livro: Martin 
     Luther King, Jr : the peaceful warrior. Pocket Books: New York, 1968. 
15 Dados disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 

<http://www9.georgetown.edu/faculty/bassr/heath/syllabuild/iguide/xmalcolm.html> 
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3.4 Os procedimentos de análise 

 

Para a análise dos dados, inicialmente, relacionamos os discursos na ordem 

cronológica crescente em que foram pronunciados, associando-os a seus autores, 

identificando cada um deles pelas iniciais de seus nomes – MLK para Martin Luther 

King, Jr. e MX para Malcolm X. 

Uma vez que nos propomos a realizar a análise do corpus dentro de uma 

abordagem sociocognitivista, consideramos relevante apresentarmos dados 

biográficos dos autores dos textos a fim de reconstruirmos o contexto sociohistórico 

da produção e utilizarmos as informações que consideramos relevantes e não 

constantes de forma explícita nos textos para inferirmos os motivos que resultaram 

na postura adotada por cada um deles, adequando-os ao momento socio-histórico 

de que participaram. 

O mecanismo linguístico que utilizamos para a análise é a referenciação, por 

meio da qual, realizamos uma investigação da relação entre as formas pronominais 

referenciais e seus respectivos objetos-de-discurso. Com isso, visamos alcançar o 

objetivo de compreender como a referenciação é usada na construção de 

(re)categorização social e como estratégia de (des)legitimação de discursos. 

Ressaltamos que, apesar de esta pesquisa se caracterizar como qualitativa, 

consideramos importante fazermos um levantamento quantitativo da ocorrência de 

cada um dos referentes à medida que se repetem, pois cremos que, de alguma 

forma, o uso recorrente ou não de determinados referentes corroboram para e 

afetam diretamente na construção do sentido que os autores dos textos desejam 

compartilhar com seus interlocutores.    

Após tecermos as considerações necessárias sobre os procedimentos 

metodológicos adotados para a realização desta pesquisa, passamos ao capítulo 

seguinte que trata da análise propriamente dita.  

 

 

 



51 
 

4  I HAVE A DREAM  E THE BALLOT OR THE BULLET : O QUE A 
REFERENCIAÇÃO PRONOMINAL REVELA SOBRE 
(RE)CATEGORIZAÇÃO E (DES)LEGITIMAÇÃO DE DISCURSO  
 

Dedicamos este capítulo à análise dos discursos intitulados I have a dream 

(MLK) e The ballot or the bullet (MX) dentro de uma abordagem sociocognitivista em 

que tomamos a referenciação, objeto de estudo da LT, como recurso linguístico 

concreto para investigação do fenômeno da (re)categorização bem como do 

processo de (des)legitimação de discursos por meio das formas referenciais 

pronominais do casa sujeito I, you, we e they. 

A análise do corpus proposto para esta pesquisa é viabilizada pela retomada 

dos estudos sobre categorização realizados pela LC aliada aos estudos sobre 

(des)legitimação de discursos pela ACD, mais especificamente, desenvolvidos por 

van Dijk conforme expusemos no capítulo 1 desta dissertação. Apropriamo-nos, 

ainda da referenciação, objeto de estudo da LT, sobre o que discorremos no capítulo 

2, como mecanismo linguístico concreto e observável, passível de investigação a fim 

de alcançarmos o objetivo deste trabalho. 

Reconhecendo a abrangência dos elementos que constituem os referentes 

pronominais, principalmente, quando se trata de pronomes pessoais, que podem ser 

subdivididos em aqueles dos casos sujeito e objeto, além dos possessivos, optamos 

por restringi-los apenas aos do caso sujeito. Objetivamos, com este procedimento, 

investigar a relação referentes pronominais/objetos-de-discurso, usados pelos 

autores dos textos a fim de compreendermos o modo como MLK e MX 

(re)categorizam conceitualmente os indivíduos e constroem a (des)legitimação de 

discurso em torno da (des)igualdade racial. 

Os discursos serão analisados separadamente e em dois momentos distintos: 

1º) investigação da relação entre referentes pronominais e respectivos objetos-de-

discurso e; 2º) investigação dos fenômenos de (re)categorização e (des)legitimação 

de discurso. 

Vale salientar que, mesmo a pesquisa se caracterizando como de natureza 

qualitativa, julgamos importante apresentarmos um quadro com a quantidade de 

ocorrências de cada uma das formas pronominais referenciais propostas para 

análise. Cremos que a interpretação destes dados é fundamental para a 

confirmação ou refutação da hipótese. Ao nos referirmos aos textos durante o 
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processo de análise, adotamos as abreviações T1 para I have a dream e T2 para 

The ballot or the bullet. 

Antes da análise dos dados obtidos para cada um dos textos, apresentamos 

uma biografia dos autores, pois entendemos que é impossível compreendermos 

muitas das informações contidas nos seus discursos sem que façamos um resgate 

da história de vida de cada um e as relacionemos com suas falas para que, assim, 

possamos preencher lacunas de informações não explicitadas nos textos que 

compõem o corpus. Este procedimento nos auxiliará no momento de ativação de 

processos cognitivos resultantes da sua formação enquanto sujeitos inseridos em 

um contexto sociocultural de aprendizagem e contato com outros sujeitos 

vivenciados de forma individual. 

 

4.1 Biografia de Martin Luther King, Jr 16 

 

Nascido em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, no estado da 

Georgia, Martin Luther King, Jr., cujo nome verdadeiro era Michael 

Luther King, Jr., era pastor batista e ativista social. Liderou o 

Movimento dos Direitos Civis desde meados dos anos 1950 até o ano 

de 1968, quando foi assassinado. Sua participação no Movimento foi 

determinante para o fim da segregação racial no sul dos Estados 

Unidos e em outros estados do país. MLK ficou conhecido nacionalmente após ter 

assumido a chefia da Conferência da Liderança Cristã do Sul, instituição que 

promovia táticas pacíficas, como a Marcha em Washington realizada em agosto de 

1963. Em reconhecimento por sua luta pacífica por direitos civis, MLK foi 

contemplado com o Prêmio Nobel da Paz no ano seguinte. 

MLK era proveniente de uma família de classe média, bem estruturada, com 

tradição no exercício do ministério pastoral evangélico, ambos, pai e avó foram 

ministros batistas. Seus pais possuíam educação de nível superior e MLK também 

recebeu uma educação sólida enquanto crescia em um lar harmonioso e equilibrado. 
                                                 
16 A biografia de MLK ora apresentada é uma adaptação de textos originalmente em inglês, 

disponibilizados na íntegra por meio eletrônico através dos seguintes endereços: 
<http://www.notablebiographies.com/Ki-Lo/King-Jr-Martin- Luther.html> 

    <http://www.biography.com/articles/Martin-Luther-King-Jr.-9365086&part=1#3916> 
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Isto não foi o suficiente, no entanto, para livrá-lo de situações em que sofreu 

preconceito racial. Em um desses momentos, quando tinha apenas 6 anos de idade, 

ouviu um de seus colegas de brincadeiras anunciar que seus pais não o deixariam 

mais brincar com King, isso porque as crianças passariam a frequentar escolas 

segregadas. 

Aos 15 anos de idade, MLK teve sua primeira experiência em um contexto 

livre de segregação racial. Foi durante um verão, em uma fazenda em Connecticut. 

Ali, no norte do país, ficou impressionado com o fato de pessoas de diferentes raças 

conviverem pacificamente. 

O jovem King cogitava a possibilidade de estudar Medicina ou Direito, porém, 

no último ano do ensino médio, optou por ingressar no ministério por influência de 

seu pai. Seu mentor em Morehouse College foi o presidente da instituição, Benjamin 

Mays, um ativista social evangélico de oratória notável e ideias progressistas. 

Comprometido com o combate à desigualdade racial, Mays acusava os afro-

americanos de serem complacentes com a opressão por eles sofrida e conclamava 

a igreja à ação social, criticando sua posição pelo depois ao invés do aqui e já. Mays 

marcou profundamente a vida do jovem King. Após concluir o ensino médio em 

1948, MLK ingressou no curso de Teologia no Crozer Theological Seminary e 

graduou em 1951. Em 1955, recebeu o grau de Doutor em Teologia pela Boston 

University. 

No ano de 1954, King tornou-se pastor da Dexter Avenue Baptist Church 

(Igreja Batista da Avenida Dexter) em Montgomery, Alabama, onde passou a atuar 

na National Association for the Advancement of Colored People – NAACP 

(Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor) e no Alabama Council 

on Human Relations (Conselho do Alabama para Relações Humanas). 

Em 1955, em Montgomery, uma mulher negra, chamada Rosa Parks, 

desobedeceu à Lei de segregação nos ônibus ao ocupar uma cadeira na ala 

reservada a brancos e recusar-se a sair do lugar. Por este ato, Rosa Parks foi 

condenada à prisão. Isto causou grande revolta entre os negros. MLK e colegas 

ativistas decidiram, então, liderar um movimento de boicote aos ônibus que 

adotavam esta prática segregacionista. O boicote durou mais de um ano até que a 

companhia de ônibus finalmente cedeu diante dos protestos e pôs fim à segregação. 
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Mais tarde, a Suprema Corte Americana declarou que as Leis de Segregação nos 

ônibus de Montgomery ou eram inconstitucionais ou feriam a Constituição. 

Após essa vitória, fruto de uma luta intensa e difícil, nascia um herói nacional 

e um líder na luta pelos direitos civis. Eleito presidente do Montgomery Improvement 

Association – MIA (Associação pela Melhoria de Montgomery), a vida de MLK 

passou a estar em constante perigo – sua casa sofreu bombardeios e ele sofria 

constantes ameaças. Além disso, por várias vezes, foi levado à prisão juntamente 

com outros líderes negros. Finalmente, em 1968, foi assassinado, vitimado pela 

segregação racial que tanto sonhava ver erradicada. 

O discurso mais famoso de MLK, I have a dream, foi pronunciado pela 

primeira vez durante a Marcha em Washington no dia 28 de agosto de 1963. Seu 

conteúdo girava em torno de exigência de, pelo menos, quatro pontos cruciais para 

os negros dos anos 1960 – o fim da segregação racial nos estados americanos onde 

ela acontecia, principalmente, aqueles do sul do país; fim da brutalidade policial; 

segurança e melhores condições de vida para os cidadãos negros além da 

disseminação da ideia de igualdade racial. O público-alvo deste discurso era o povo 

americano como um todo, não importando sua raça, credo e autoridades políticas 

constituídas na época.  

  

4.2 A relação referentes pronominais/objetos-de-dis curso em T1 

 

Baseados no levantamento quantitativo de ocorrências por repetição das 

formas pronominais referenciais I, you, we e they em T1, apresentamos o quadro a 

seguir: 
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I have a dream (MLK) 

Pronomes  Nº de ocorrências Índice de ocorrência 

I    15 
 

27, 78% 

You     6 
 

11,11% 

We  31 
 

57,40% 

They    2 
 

 3,70% 

          TOTAL:         54            100,00% 

 

 

A seguir, utilizamos os dados dispostos no quadro 1, para mostrar que 

categorias foram observadas durante a investigação dos referentes pronominais em 

T1, relacionando-os com seus respectivos objetos-de-discurso. 

Nas 15 ocorrências do pronome I, observamos que todos referem o autor do 

texto, ressaltando, no entanto, que o pronome I  não só refere o sujeito enunciador, 

mas evidencia diferentes papéis por ele assumidos e que são acionados no 

momento da construção do discurso. Não obstante, nos deparamos ora com a fala 

do líder do movimento, ora como cristão, ora como pai etc. Abaixo transcrevemos 

algumas falas de MLK a fim de ilustrarmos como cada papel é evidenciado: 

 

(a) I am happy to join with you today [...].17 

(b) But there is something that I must say to my people […].18 

(c) I have a dream today that my four little children will one day live in a nation 

where they will not be judged by the color of their skin but by the content of 

their character.19 

 

No exemplo (a) acima, é o militante e líder do movimento quem fala à 

multidão. Em (b), é o negro e representante da comunidade negra que se manifesta. 

Este papel é corroborado pelo complemento de sua fala ao dirigir-se ao público-

ouvinte e, mais especificamente, aos negros presentes ao evento como ‘meu povo’. 
                                                 
17 Eu estou feliz por me reunir com vocês hoje [...]. (Tradução nossa) 
18 Mas há algo que eu devo dizer ao meu povo [...].(Tradução nossa) 
19 Eu tenho um sonho hoje de que meus quatro filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde 
não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. (Tradução nossa)  

Quadro 1 – Ocorrências das formas pronominais em T1. 
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Por fim, em (c), o pai MLK fala do desejo do seu coração, a que denomina de sonho, 

de que, um dia, seus filhos ainda pequenos não serão julgados por sua cor, mas 

pelo caráter.  

Dentre as 6 ocorrências da forma pronominal you, MLK refere e se dirige, 

exclusivamente, aos negros que formam a sua audiência, categorizando-os como 

classe oprimida, experienciadora de provações, tribulações, prisões. 

 

(d) I am not unmindful that some of you have come here out of great trials 

and tribulations.20 

 

Para o pronome we, que apresenta o maior número de ocorrências em T1, 

observamos que das 31 vezes em que foi usado, 3 referem o autor, negros, brancos 

aliados e demais raças simultaneamente, participantes do evento junto ao Memorial 

Lincoln, enquanto que 28 destas ocorrências referem, especificamente, os afro-

americanos, dentre os quais o autor se inclui, categorizando-os dentro da classe dos 

marginalizados e discriminados socialmente e vitimados pelo preconceito. 

  

(e) So we have come here today to dramatize a shameful condition.21 

(f)  In a sense we have come to our nation's capital to cash a check.22 

 

Em relação ao pronome they, de menor ocorrência no texto, apenas 2, vemos 

que, cada um deles apresenta um objeto-de-discurso diferente. O primeiro they diz 

respeito àqueles a quem MLK denomina de arquitetos de nossa república que 

escreveram as magníficas palavras da Constituição e da Declaração de 

Independência; e o segundo they é usado pelo autor para referir os quatro filhos 

ainda pequenos. Vejamos os excertos abaixo: 

 

(g) When the architects of our republic wrote the magnificent words of the 

Constitution and the declaration of Independence, they were signing a 

promissory note to which every American was to fall heir.23 

                                                 
20 Não estou esquecido de que alguns de vocês vêm aqui mesmo em meio a grandes provações e 
tribulações. (Tradução nossa) 
21 Então nós viemos aqui hoje para dramatizarmos uma condição vergonhosa. (Tradução nossa) 
22 De algum modo nós viemos à capital da nossa nação para sacar um cheque. (Tradução nossa) 
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(h) I have a dream today that my four little children will one day live in a nation 

where they will not be judged by the color of their skin but by the content of 

their character.24 

 
A fim de visualizarmos melhor os dados obtidos, propomos o quadro a seguir: 

 
 

 

Pronomes  Nº de 
ocorrências 

 

Respectivos objetos-de-discurso 

 
I 

 
15 

 

� Em todos os casos, o objeto-de-discurso é o próprio autor – MLK – 
porém referenciado por diferentes papéis – líder do movimento, negro, 
pai etc. 
 

 

You 
 

6 
 

 

� Em todos os casos, o objeto-de-discurso são os afro-americanos 
categorizados como classe sofredora 
 

 
 

 
 

We 

 
 

 
 

31 

 

� Em 28 casos, o objeto-de-discurso são os afro-americanos em geral, 
categoria racial em que o próprio MLK se inclui, concebidos como classe 
discriminada por sua condição racial 

� Os outros 3 casos referem os afro-americanos, aliados e o próprio MLK 
simultaneamente, concebido como classe dos iguais em detrimento das 
diferenças raciais 
 

 
 

They 

 
 

2 

 

� Uso 1 refere os elaboradores da Constituição e da Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da América 

� Uso 2 refere os quatro filhos de MLK ainda pequenos, mas vitimados 
pelo preconceito racial 
 

 

 

Nesse primeiro momento da análise em T1, identificamos com clareza a 

relação entre as formas pronominais e seus respectivos objetos-de-discurso. No 

entanto, ao atentarmos mais cuidadosamente para esta relação pronomes/objetos-

de-discurso, constatamos a construção de (re)categorizações conceituais acionadas 

através de esquemas de imagens, valores adquiridos, crenças compartilhadas,  

conhecimento de mundo além da percepção da realidade externa expressos no 

momento da fala, ou seja, a ativação de processos sociocognitivos determinam o 

pensamento do autor do texto na construção do mesmo e revelam a maneira como 

                                                                                                                                                         
23 Quando os arquitetos de nossa república escreveram as magníficas palavras da Constituição e a 
Declaração da Independência, eles estavam assinando uma nota promissória da qual todo americano 
seria herdeiro. (Tradução nossa)  
24

 Eu tenho um sonho hoje de que meus quatro filhos pequenos um dia eles viverão em uma nação 
onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. (Tradução nossa) 

 

Quadro 2 – Relação formas referenciais pronominais e objetos-de-discurso em T1. 
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percebe o momento de conflito social vivido pela sociedade americana dos anos 

sessenta.  

Nos itens a seguir, tratamos das conclusões a que chegamos ao realizarmos 

a investigação da relação descrita acima e seu papel na construção da 

(re)categorização conceitual dos indivíduos  participantes do movimento por direitos 

civis e na tentativa de (des)legitimação de discurso. 

 

4.3 (Re)categorização social e (des)legitimação de discurso em T1 

 

Ao introduzirmos os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa, 

descrevemos um breve histórico do contexto sócio-histórico-cultural dos anos 

sessenta nos Estados Unidos, chamando a atenção para a existência de uma 

sociedade polarizada que dividia brancos e negros não somente pelo critério cor da 

pele, pois os grupos não eram tão nítidos assim. No momento de luta pelos direitos 

civis, havia negros contra negros, negros e brancos aliados, brancos contra brancos 

e negros e brancos inimigos. Essa polarização é evidenciada no texto de MLK em 

alguns momentos, principalmente naqueles em que o autor usa os pronomes you, 

we e they conforme passamos a descrever em seguida. 

A relação anafórica entre os pronomes e seus objetos-de-discurso, mostrados 

no quadro 2 na página anterior, associada ao conhecimento de informações do 

momento histórico vivido por MLK, bem como a sua biografia revelam o modo como 

o autor compreende o momento de luta e como aciona os processos sociocognitivos 

em sua relação com seus interlocutores. Tomemos como exemplo o uso de we em 

duas situações distintas, ou seja, uma que o autor o utiliza ora para falar sobre ou 

com os afro-americanos, categoria em que se inclui e outra em que usa o pronome 

para criar um novo grupo formado por afro-americanos e brancos, incluindo a si 

próprio nesta categoria. 
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(1) But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to 

believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity. And 

so, we’ve come to cash this check […]25 

(2) […] we’ll be able to work together, to pray together, to struggle together, to 

go to jail together, to stand up for freedom together […]26 

 

Retomando o contexto de onde os excertos foram extraídos, veremos que em 

(1) o pronome we categoriza todos aqueles com quem o estado americano encontra-

se em débito, a saber, os negros. Isso se dá pelo descumprimento e violação dos 

direitos de todo cidadão americano previstos na Constituição. 

Em (2), we cria uma nova categoria composta por negros e brancos vivendo 

harmoniosamente em um contexto ideal futuro baseado na esperança e na fé. Esta 

fala diz respeito ao momento em que o autor descreve seu sonho de uma nação 

livre de segregação racial, introduzida pela célebre frase I have a dream (Eu tenho 

um sonho), título de seu discurso e repetida diversas vezes ao longo do discurso 

como recurso retórico. A expressão with this faith que significa com esta fé é usada 

três vezes em um mesmo parágrafo. O referente é precedido pelas expressões This 

is our hope (Esta é nossa esperança) e This is the Faith (Esta é a Fé) e estão 

associadas a ações a serem desempenhadas harmoniosamente por negros e 

brancos dentro da perspectiva de MLK, tais como, trabalhar, orar, lutar, ir à prisão, 

levantar-se pela liberdade, concluindo essa fala com as seguintes palavras: sabendo 

que seremos livres um dia27. MLK concebe que esta categoria, composta por afro-

americanos, brancos e demais raças, encontra-se igualmente aprisionada pelas 

injustiças cometidas contra negros, julgando que só haverá verdadeira liberdade um 

dia no momento em que os direitos civis forem iguais para todos.  

                                                 
25  Mas nós nos recusamos a acreditar que o banco da justiça está falido. Nós nos recusamos a 

acreditar haja fundos insuficientes nos grandes cofres de oportunidades. Assim, viemos cobrar 
este cheque [...]. (Tradução nossa) 

26  [..] nós seremos capazes de trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, ir à prisão juntos, levantar 
para a liberdade juntos [...](Tradução nossa) 

27  Passagem original no inglês: This is our hope. This is the faith  that I go back to the South. With 
this faith  we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith  we 
will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of 
brotherhood.  With this faith  we will be able to work together,  to pray together,  to struggle 
together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one 
day. 
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O discurso de MLK tem como objetivo principal legitimar a igualdade racial 

entre todos os indivíduos que compõem a nação norte-americana além dos métodos 

pacíficos diante do movimento para a conquista dessa igualdade. Ao analisarmos os 

dados nos quadros 1 e 2 (ver páginas 44 e 45), associando-os às falas do líder em 

seu contexto de produção, chegamos aos resultados que passamos reproduzir. 

As primeiras palavras do discurso de MLK apresentam um tom positivo e 

encorajador marcados pelas impressões pessoais do líder. Ao afirmar I am happy to 

join with you today (Estou feliz por estar com vocês hoje), MLK expressa sua alegria 

enquanto líder pela reunião de um número bastante representativo de pessoas 

participantes do evento. Esta fala inicial visa a legitimar o movimento bem como o 

discurso em torno da luta pacífica e integracionista. Ao longo do discurso, vemos 

que, nas vezes em que tenta legitimar a luta por direitos iguais, o líder utiliza o 

pronome we indicando uma forma de convencer sua audiência, não apenas negros, 

de que a luta é de todos conforme revelam as falas transcritas abaixo: 

 

(4) So we have come here today to dramatize a shameful condition.28 

(5) In a sense we have come to our nation's capital to cash a check.29 

 

Em (4) acima, constatamos que ao usar o pronome we, a legitimação do 

movimento é válida pela demonstração de todos os presentes ao evento, 

independente de cor, credo, posição social etc., a que denomina de condição 

vexatória. Desse modo, MLK tenta conscientizar todos os ouvintes de seu papel 

fundamental naquele momento de luta, isto é, sensibilizar as autoridades 

americanas e a sociedade de um modo geral para o atendimento das necessidades 

dos negros e o reconhecimento destes como cidadãos americanos. Em (5), a 

tentativa de legitimação do discurso é corroborado pelo uso do pronome associado 

ao uso da metáfora ‘cobrar uma dívida’ que se arrastava há anos ao afirmar que 

havia um cheque a ser pago e aquela multidão estava ali presente para receber a 

quantia correspondente ao débito. 

Considerando ainda o contexto sócio-histórico do pronunciamento do 

discurso, observamos momentos de tentativa por parte de MLK de deslegitimação 

                                                 
28 Então nós viemos aqui, hoje, dramatizar uma condição vergonhosa. (Tradução nossa) 
29 De alguma maneira nós viemos à capital da nossa nação para sacar um cheque. (Tradução nossa) 
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do discurso de seu contemporâneo e também líder no movimento, Malcolm X. 

Apesar de o nome de Malcolm não ser mencionado em nenhum momento ao longo 

do discurso de MLK, a tentativa de deslegitimá-lo é evidente em vários momentos de 

sua fala conforme veremos nos exemplos a seguir: 

 

(6) In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of 

wrongful deeds.30 

(7) We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and 

discipline.31 

 

A deslegitimação do discurso separatista e armamentista de Malcolm X é 

construída sobre o coletivo. Em (6), constatamos que we é usado como forma de 

persuadir a todos os presentes que aquele grupo era adepto da luta pacífica, 

portanto, não deveria adotar uma postura contrária a esta, ou seja, fazer uso de 

armas, revidar aos ataques da polícia, de brancos etc. que são classificados como 

atitudes injustas que o desqualificaria para a conquista de quaisquer direitos. No 

exemplo (7) a deslegitimação do discurso de Malcolm acontece através da 

obrigação da condução da luta por parte de todos em um alto patamar de dignidade 

e disciplina. Agir de forma contrária tornaria os militantes indignos e indisciplinados 

como aqueles integrantes do movimento separatista. 

 

4.4 Biografia de Malcolm X 32 

 

Seu nome verdadeiro era Malcolm Little. Nasceu em 19 de 

maio de 1925, in Omaha, Nebraska. Seu pai, Rev. Earl Little, era 

ministro batista e seguidor de Marcus Garvey, o líder nacionalista 

negro que disseminava o movimento “de volta à África” para afro-

americanos. Durante a infância de Malcolm, a família Little teve que 

                                                 
30 No processo de conquista de nosso justo lugar nós não devemos ser culpados por ações injustas. 
(Tradução nossa) 
31 Nós devemos para sempre conduzir nossa luta no alto patamar da dignidade e disciplina. 
(Tradução nossa) 
32 A biografia de MX ora apresentada é uma adaptação do texto originalmente em inglês, 

disponibilizado na íntegra por meio eletrônico através do seguinte endereço: 
    <http://www.notablebiographies.com/Lo-Ma/Malcolm-X.html> 
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se mudar várias vezes de lugar por ser vítima de atitudes racistas. A família se 

mudou de Omaha, Nebraska, após ameaças por parte da Ku Klux Klan e quando 

morava em uma vizinhança completamente branca em Michigan, a família teve a 

casa queimada. Aos seis anos de idade, o pai de Malcolm foi misteriosamente 

assassinado e a comunidade negra não tinha dúvidas de que haviam sido os 

brancos. Três dos quatro tios de Malcolm também foram assassinados por brancos. 

Malcolm frequentou uma escola em Lansing, Michigan, mas abandonou os 

estudos no 8º ano ao ouvir de um professor que ele deveria se tornar um carpinteiro 

no lugar de um advogado. Quando foi morar com sua irmã em Boston, 

Massachusetts, Malcolm trabalhou como engraxate, busboy33 e como garçom. Foi 

nesse período que passou a frequentar um gueto negro chamado Roxbury e a viver 

nas ruas, ingressando na vidado crime ao se envolver com jogos de azar, venda de 

drogas e roubo. 

Em 1942 Malcolm se mudou para as vizinhanças do Harlem em Nova Iorque, 

porém continuou a sua vida no crime. Quando a polícia descobriu suas atividades 

criminosas, ele retornou a Boston.  

No ano de 1946, aos 20 anos de idade, Malcolm foi condenado a dez anos de 

prisão por roubo. Foi na prisão que começou a transformar sua vida. Passou a ler 

livros sobre história, filosofia e religião e durante uma visita de seu irmão Reginald, 

Malcolm ouviu falar dos Black Muslims (Mulçumanos Negros), uma organização 

religiosa islâmica cujo nome oficial era Lost-Found Nation of Islam34 (Nação do Islã 

dos Perdidos-Encontrados, cujo líder chamava-se Elijah Muhammad (1897–1975). 

Malcolm começou a estudar e seguir os ensinamentos de Muhammad, 

praticando a religião fielmente. Muhammad ensinava que o homem branco era mau 

ejá estava condenado por Alá à destruição, ensinamentos também ressaltavam que 

o melhor para os negros era separar-se da civilização branca ocidental– 

culturalmente, politicamente, fisicamente e psicologicamente. Esta religião proibia 

hábitos pessoais, como, fumar, beber, e comer carne suína. Ainda na prisão, 

                                                 
33  Alguém que trabalha em um restaurante, retirando os pratos sujos das mesas. 
34 A explicação para este nome se deve ao fato de que este grupo religioso entendia que os afro-

americanos encontravam-se perdidos dentre da nação norte-americana e que por meio dos Black 
Muslims foram encontrados. Informação obtida através do site do Sr. Silis Muhammad. Disponível 
em: <http://www.silismuhammad.com/fatbook4.html> 
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Malcolm começou a copiar palavras do dicionário e desenvolveu o vocabulário que 

faria dele um excelente orador.  

In 1952, Malcolm deixou a prisão e foi a Chicago, Illinois, encontrar-se com 

Elijah Muhammad. Logo foi aceito no movimento, onde recebeu o nome de Malcolm 

X em que acreditava que “X” representava seu nome escravo que havia se perdido 

para sempre após ter crescido em uma nação predominantemente branca. Tornou-

se ministro assistente da Mesquita de Detroit, também conhecida como Casa de 

Adoração mulçumana. No ano seguinte, retornou a Chicago para estudar 

pessoalmente com Muhammad e, em pouco tempo, foi colocado a frente da 

organização de uma mesquita na Filadélfia, Pensilvânia. Em 1954 tornou-se o líder 

da mesquita no Harlem.  

Nos anos sessenta, Malcolm deixou a Nação do Islã por descobrir condutas 

inaceitáveis por parte de Elijah Muhammad e fundou sua própria organização. 

Envolvido na luta por direitos civis, apregoava a supremacia negra e defendia a luta 

armada por liberdade. Malcolm X passou a realizar encontros no Harlem onde 

discutia as políticas e programas de sua nova organização. Em uma tarde de 

domingo, do dia 21 de fevereiro de 1965, no momento em que começava seu 

discurso em um desses encontros, Malcolm X foi assassinado.  

 

4.5 A relação referentes pronominais/objetos-de-dis curso em T2 

 

Após a realização de um levantamento quantitativo de ocorrências por 

repetição das formas pronominais referenciais I, you, we e they em T2, sugerimos o 

quadro abaixo: 
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The ballot or the bullet(MX) 

Pronomes  Nº de ocorrências Índice de ocorrência 

I  88 19,48% 

You 171 37,83% 

We 107 23,67% 

They  86 19,02% 

        TOTAL:          452             100,00% 

 
 
 

Apresentamos a seguir as categorias observadas durante a investigação dos 

referentes pronominais propostos, considerando quem são seus respectivos objetos-

de-discurso. O total de ocorrências das formas pronominais do caso sujeito em T2 

foi de 452, sendo 88 ocorrências do pronome I, 171 ocorrências para you, 107 para 

we e 86 para they.  

Nas 88 ocorrências do pronome I, observamos que, com exceção de um ou 

dois momentos em que MX reproduz a fala de outros, a maioria absoluta refere o 

autor do texto. A conotação assumida pelo pronome é determinada pelo contexto da 

fala, daí podermos afirmar que, ora MX fala como negro odiado por sua postura 

‘radical’ no movimento, ora como um líder negro que contempla e denuncia o estado 

deplorável da sua comunidade, ora como religioso muçulmano. Abaixo 

transcrevemos algumas falas de MX que revelam o que acabamos de afirmar: 

 

(a) Mr. Moderator, Brother Lomax, brothers and sisters, friends and 

enemies: I just can't believe everyone in here is a friend, and I don't want to 

leave anybody out.35 

(b) The question tonight as I understand it, is "The Negro Revolt, and Where 

Do We Go From Here?"  or "What Next?" 

                                                 
35 Sr. Moderador, Irmão Lomax, irmãos e irmãs, amigos e inimigos: eu simplesmente não posso 
acreditar que todo mundo aqui é amigo e eu não quero excluir ninguém. (Tradução nossa) 
 

Quadro 3 – Ocorrências das formas pronominais em T2. 
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(c)  Before we try and explain what is meant by the ballot or the bullet, I would 

like to clarify something concerning myself. I'm still a Muslim; my religion is still 

Islam.  

 
Observemos que ao usar I para referir a si mesmo, diferentes referenciais são 

conceitualmente acionados. No exemplo (a) acima, é o líder negro odiado quem fala 

à sua plateia que não exclui a possibilidade de ter alguns de seus inimigos presentes 

no auditório. Em (b), é o líder negro que se revela como alguém que entende a 

realidade externa como sendo o momento da revolução negra, pretendendo apontar 

direções para onde a luta irá conduzi-la. Por fim, em (c), MX abre um parêntese para 

ressaltar sua fé pessoal no islamismo, reafirmando que continua sendo muçulmano 

após a ruptura com o Nation of Islam, organização da qual, originalmente, fazia parte 

durante anos e para a qual trabalhou.  

Nas 171 ocorrências da forma pronominal you, o maior índice constatado ao 

longo do texto, MX refere exclusivamente os negros, recategorizando-os em 

diversas classes, tais como, ‘negros excluídos’, ‘negros explorados’, ‘negros 

oprimidos’, ‘negros revoltados’, ‘negros que têm o poder de decidir uma eleição’, 

‘raça diferente da branca’ e, por fim, como ‘não americanos’ em decorrência do 

tratamento desigual dado a brancos e negros. A seguir, algumas ilustrações. 

 
(d) If you and I were Americans, there'd be no problem. […] And as long as 

you and I have been over here, we aren't Americans yet. 36 

(e) Why, if birth made you American, you wouldn't need any legislation; you 

wouldn't need any amendments to the Constitution.37 

(f)   In fact, when you expel them, you don't need new legislation, because 

they will be replaced by Black representatives […].38 

 

Em (d) acima, MX refere à classe dos não-cidadãos americanos em que os 

negros se encontravam, alegando que se fossem americanos, não haveria 

                                                 
36 Se vocês e eu fôssemos americanos, não haveria problema. [...] E já que vocês e eu estamos aqui, 
não somos americanos ainda. (Tradução nossa) 
37 Se o nascimento fizesse de vocês americanos, vocês não precisariam de qualquer legislação, 
vocês não precisariam de quaisquer emendas na Constituição. (Tradução nossa) 
38 Na verdade, quando vocês os expulsarem, vocês não precisarão de nova legislação, porque eles 
serão substituídos por representantes negros [...].(Tradução nossa) 
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necessidade de estarem reunidos discutindo formas de fazer valer seus direitos a 

fim de gozar dos mesmos privilégios que os brancos sem qualquer impedimento ou 

obstrução a estes. Em (e), além de constatarmos a condição de não-cidadãos 

americanos, temos ainda a possibilidade de leitura de uma ‘classe de injustiçados’ 

ou ‘excluídos’ que para se fazerem americanos dependem de acréscimos às leis 

para a obtenção de direitos já consolidados para brancos. 

A categoria daqueles que detêm o poder do voto para mudar a bancada de 

representantes no governo surge na fala de letra (f). Essa fala revela que MX 

denuncia os políticos brancos de privilegiar apenas a raça branca por esta 

considerar a sua supremacia, resultando na concepção de que brancos e negros 

seriam duas raças diferentes. 

Quanto ao pronome we, para o qual constam 107 ocorrências, observamos 

que, em sua grande maioria, referencia negros, grupo ao qual MX pertence e no 

qual se insere. Tomemos como exemplo a seguinte passagem:  

(g) […] we have the same problem, a common problem, a problem that will 

make you catch hell whether you're a Baptist, or a Methodist, or a Muslim, or a 

nationalist. Whether you're educated or illiterate, whether you live on the 

boulevard or in the alley […].39 

Esta fala indica que we recategoriza os negros conceitualmente em, pelo 

menos, três grupos: a) aqueles que professam diferentes credos – batistas, 

metodistas, muçulmanos; b) os que possuem uma posição político-ideológica 

diferente, como ser nacionalista; c) por grau de instrução – iletrados ou cultos etc. 

dentre outros.  No entanto, na maioria das vezes em que MX faz uso desse 

pronome, ele referencia negros excluídos, explorados e segregados. Isso é expresso 

nas seguintes falas: 

(h) We're behind where we were in 1954. There's more segregation now than 

there was in 1954.40 

                                                 
39 [...] nós temos o mesmo problema, um problema em comum, um problema que irá fazê-lo ficar 
zangado, que você seja um batista, ou um metodista, ou mulçumano ou um nacionalista. Seja você 
culto ou iletrado, quer você more em uma avenida ou em um beco [...].(Tradução nossa) 
40 Nós estamos atrás de onde nós estávamos em 1954. Há mais segregação hoje do que em 1954. 
(Tradução nossa) 



67 
 

(i) Not only did we give of our free labor, we gave of our blood. […] We died 

on every battlefield the white man had. We have made a greater sacrifice than 

anybody who's standing up in America today. We have made a greater 

contribution and have collected less.41 

Em (h) acima, a categoria dos ‘segregados’ é acionada por meio de uma 

comparação da condição de vida dos negros nos anos cinquenta e no final da 

década de sessenta. Em (i), o pronome traz consigo uma referência aos negros por 

meio do esquema de imagem do escravo, colocando-os como ainda pertencentes a 

esta categoria pelas suas condições precárias de sobrevivência como no passado, 

trabalhando ‘de graça’, dando o sangue para defender ‘seus senhores’, 

enriquecendo os Estados Unidos e, em troca, colhendo migalhas. 

A forma pronominal they, cujo número de ocorrências é 86, refere, em sua 

maioria, uma categoria a que MX denomina ‘criminosos políticos brancos’, 

justificando essa denominação por meio de uma série de atitudes tomadas por estes 

indivíduos que se aproveitam dos períodos eleitorais para angariar os votos dos 

negros, realizando falsas promessas apenas com o intuito de chegar ao poder. Isso 

justifica o título de seu discurso The ballot or the bullet que traduzido significa O voto 

ou a bala, ou seja, os negros precisavam se conscientizar de que o momento em 

que viviam era o momento para mudar sua situação e lhes restavam apenas duas 

opções: por meio do voto, elegendo representantes legítimos da comunidade ou da 

bala em confronto com a polícia ou qualquer outro grupo que tentasse impedi-los de 

lutar por uma nação negra, com representantes negros conhecedores e sensíveis à 

sua causa. Podemos mesmo afirmar que MX traz à tona um esquema de imagem 

desses políticos por meio de seus procedimentos escusos. Vejamos alguns 

exemplos, extraídos do texto, que ilustram o que acabamos de afirmar: 

 

(j)  […] The year when all of the white political crooks will be right back in your 

and my community with their false promises, building up our hopes for a 

                                                 
41 Nós, não apenas, demos o nosso trabalho de graça, demos também nosso sangue. [...] Nós 
morremos em cada campo de batalha em que o homem branco se metia. Nós realizamos um 
sacrifício maior do que qualquer um que está de pé na América hoje. Nós demos uma maior 
contribuição e colhemos menos. (Tradução nossa) 
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letdown, with their trickery and their treachery, with their false promises which 

they don't intend to keep.42 

(k) They get all the Negro vote, and after they get it, the Negro gets nothing in 

return.43 

(l) They don't have to pass civil-rights legislation to make a Polack an 

American.44 

 

Utilizando os dados dispostos no quadro 3, visamos mostrar que categorias 

foram observadas durante a investigação dos referentes pronominais em T2, 

relacionando-os com seus respectivos objetos-de-discurso. A fim de visualizarmos 

melhor os dados obtidos, propomos o quadro abaixo: 

 
 

Pronomes  Nº de 
ocorrências 

 

Respectivos objetos-de-discurso 

 

I 

 

86 

� O objeto-de-discurso é o próprio MX, recategorizado ora no papel de 
negro que vê a situação deplorável da sua comunidade, ora como 
muçulmano  

 

You 

 

175 
� A maior parte desta forma pronominal faz referência aos negros, 

recategorizados como classe excluída, oprimida, explorada pelos 
brancos, diferente dos brancos, não-cidadãos americanos 

 

We 

 

111 
� A maior parte desta forma pronominal refere negros, incluindo o líder, 

recategorizados como classe excluída, oprimida, explorada pelos 
brancos, raça diferente dos brancos, não-cidadãos americanos 

They 89 � A maior parte desta forma pronominal refere os políticos brancos que 
enganam os negros em período de eleição 

 

   

4.6 (Re)categorização social e (des)legitimação de discurso em T2 

 

                                                 
42 [...] No ano em que todos os criminosos políticos brancos retornarão à sua e minha comunidade 
com suas falsas promessas, alimentando nossas esperanças para a decepção, com sua astúcia e 
traição, com suas falsas promessas que eles não pretendem manter. (Tradução nossa) 
43 Eles conseguem todos os votos dos negros e, depois de conseguirem, o negro nada consegue de 
volta. (Tradução nossa) 
44 Eles não têm que aprovar legislação de direitos civis para fazer de um polaco um americano. 
(Tradução nossa) 

Quadro 4 – Relação formas referenciais pronominais e objetos-de-discurso em T2. 
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A relação anafórica entre os pronomes e respectivos objetos-de-discurso, 

mostrados no quadro 3 acima, associada ao conhecimento sobre o momento 

histórico vivido por MX, bem como a sua biografia nos conduzem às seguintes 

conclusões quanto ao acionamento de aspectos sociocognitivos na relação com 

seus interlocutores. 

O discurso de MX tem como objetivo principal deslegitimar a igualdade racial 

entre brancos e negros nos Estados Unidos da América, além de defender a luta 

armada em prol do separatismo. Ao contrário de MLK, MX não pretende conquistar a 

liberdade junto com brancos, mas criar uma nação negra, com líderes, comércio, 

saúde, educação administradas por negros para negros.  

A fala inicial de MX, que trata de uma saudação ao público ouvinte, apresenta 

um tom irônico ao incluir os inimigos dentre aqueles que se faziam presentes ao 

acontecimento. Malcolm considerava impossível não tê-los por perto, uma vez que 

sofria constantes ameaças de morte ou represália. Sua fala é exclusivamente 

dirigida a negros. A razão para isso justifica-se pelo fato de suas ideias serem 

separatistas, com uma certa apologia à supremacia da raça negra. 

Além da tentativa de deslegitimar a igualdade entre negros e brancos, MX 

também constrói seu discurso em torno da deslegitimação da luta pacífica e da 

convivência harmoniosa com brancos. Vejamos os seguintes trechos: 

 

(1) We want freedom now, but we're not going to get it saying "We Shall 

Overcome." We've got to fight until we overcome.45 

(2) Right now, in this country, if you and I, 22 million African-Americans - 

that's what we are - Africans who are in America. 

 

Em (1) acima, constatamos que ao usar o pronome we, MX tenta deslegitimar 

a possibilidade de uma luta pacífica. É preciso lutar. Nesse trecho, vemos ainda que, 

MX deslegitima o discurso de MLK ao chamar a atenção de seus ouvintes para a 

expressão “We shall overcome” (Nós haveremos de triunfar) mencionada em I have 

a dream. Não há referência direta a MLK em nenhum momento de seu discurso, 

todavia, MX retoma, por meio do esquema de imagem ‘luta pacífica’, e tudo que a 

                                                 
45 Nós queremos liberdade agora, mas nós não a conseguiremos dizendo “Nós haveremos de 

triunfar”. Nós devemos lutar até triunfarmos. (Tradução nossa) 
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envolve, quando menciona a frase acima de um hino cristão utilizado por MLK em I 

have a dream. O uso irônico da fala de MLK no discurso de MX denota um recurso 

de desconstrução da imagem de que negros deveriam esperar que um dia a sorte 

estaria do seu lado e eles, sem nada fazer, conquistariam seu espaço.  

No exemplo (2), a deslegitimação do discurso integracionista acontece no 

momento em que MX afirma que, embora habitem nos Estados Unidos da América, 

os negros não são americanos. Este pensamento é corroborado pela continuidade 

de seu discurso em que afirma que sem que haja a necessidade de ter a aprovação 

de leis que lhe garanta esse direito, brancos vindos da Europa, por exemplo, são 

automaticamente reconhecidos como americanos sem que fizessem qualquer 

esforço nesse sentido (ver página 2, parágrafo 5 de T2 em Anexos). 

MX também deslegitima o discurso cristão de MLK ao afirmar que os negros 

não querem ouvir sobre ‘oferecer o outro lado da face se alguém lhes bater no 

rosto’. MX nitidamente incita a reação violenta por parte dos negros ao serem 

agredidos, bem como se armarem para ganhar ‘respeito’ e se imporem junto aos 

brancos (ver, também, página 8, parágrafos 1 e 2 de T2 em Anexos), além da 

passagem abaixo que ilustra o que dissemos anteriormente: 

 

(3) […] and now we have the type of Black man on the scene in America 

today - I'm sorry, Brother Lomax - who just doesn't intend to turn the other 

cheek any longer.46 

 

MX tenta ainda legitimar a reação contra a polícia e todos aqueles que 

praticam a segregação racial, tentando se amparar nas leis vigentes na época em 

que a segregação era tida como algo ilegal. Assim sendo, afirmava MX, ao reagir 

contra a polícia ou qualquer outro indivíduo que demonstrasse atitudes 

segregacionistas, os negros estariam fazendo a lei prevalecer, pois estariam 

combatendo um mal, estando amparados por lei.  

  

4.7 Análise comparativa dos dados obtidos em T1 e T 2 

                                                 
46 [...] e agora nós temos o tipo do homem negro no cenário da América de hoje – desculpa, irmão 
Lomax (pedido de desculpas feito ao Reverendo Lomax por este ser um líder cristão) – que não 
pretende mais oferecer o outro lado da face. (Tradução nossa) 
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O quadro seguinte contém dados numéricos de ocorrências das formas 

referenciais pronominais do caso sujeito em T1 e T2, bem como, o índice de 

ocorrência em percentuais para fins de avaliação e comparação, tomando-os como 

base das nossas reflexões e considerações finais. 

 
 

T1 – I have a dream T2 – The ballot or the bullet 

Pronomes Nº de 
ocorrências 

Índice de 
ocorrência 

Pronomes Nº de 
ocorrências 

Índice de 
ocorrência 

I 15 27, 79% I 86 18,67% 

You 6 11,11% You         175 37,96% 

We 31 57,40% We         111 24,07% 

They 2   3,70% They 89 19,30% 

  TOTAL:          54 100,00%                TOTAL:         461 100,00% 

 

 

O quadro na página anterior revela, acima de tudo, em torno de que 

categorias de sujeitos os discursos são construídos. Observamos que, enquanto em 

T1, o discurso está mais voltado para o coletivo em que MLK se inclui, ou seja, na 

forma pronominal we, T2 tem sua maior concentração na forma pronominal you. 

Analisando os dados, vemos que, isso se dá pelo propósito na mente de cada 

autor/discursante no momento do seu pronunciamento e, mesmo antes, uma vez 

que os discursos não foram improvisados, mas bem pensados, elaborados e lidos. 

Em seus discursos, MLK e MX visavam atingir seu público-alvo, categorizando-os de 

acordo com o papel e responsabilidade a serem desempenhados na causa. 

Ao usar o pronome we, MLK leva a sua audiência a assumir uma 

responsabilidade que inclui a ‘todos’. Tomemos como ‘todos’, o grupo, no qual, ele 

próprio se insere e que não é formado apenas por negros, mas também por brancos, 

pardos e demais raças presentes ao evento em Washington. Assim, MLK categoriza 

o grupo, inicialmente, como o ‘grupo dos iguais’, independente de cor de pele. We 

remete ainda para todos aqueles que professavam ideais religiosos, político-

ideológicos, apresentavam aspectos socio-econômico-culturais diferentes, mas que, 

por meio da tolerância e sensibilidade à causa seriam capazes de conviver de forma 

Quadro 5 – Análise comparativa dos dados obtidos em T1 e T2 
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harmoniosa, pacífica, objetivando o bem comum, enfim, todos estavam irmanados 

entre si pela igualdade entre os indivíduos.  

A forma pronominal you corresponde ao maior índice de ocorrência em T2 e 

revela que o foco de MX são os negros, excluindo quaisquer outras raças do seu 

projeto separatista. Ao fazer uso desta forma pronominal, MX cria novas categorias, 

a saber, a ‘dos explorados’, ‘dos segregados’, ‘das vítimas dos políticos brancos em 

períodos de eleição’, ‘dos diferentes em relação aos brancos’ (desde a cor ao 

tratamento dado pelo estado para as duas raças), ‘dos não-americanos’, mas 

também ‘dos responsáveis pelas mudanças necessárias para a viabilização do seu 

projeto separatista’. Seu discurso centrado no outro é uma tentativa de persuadir o 

seu público-ouvinte de que era ele que tinha nas mãos o poder de decidir sobre seu 

destino futuro separado dos brancos opressores. 

O segundo maior índice de ocorrência em T1 concentra-se no uso da forma 

pronominal I. Em T2, observamos que este índice recai sobre o uso de we. No 

discurso de MLK, vemos que, todas as vezes que o autor faz uso desta forma, ele 

tenta construir esquemas de imagem em torno da pessoa que são de ‘pai’, 

‘idealista’, ‘cristão’, ‘pacifista’. A recorrência no uso de I está associada a um alto 

grau de apelo emocional de um cidadão que se auto-recategoriza em diversos 

papéis desempenhados no seu dia-a-dia como qualquer pessoa comum que tem 

família, sonha com um futuro melhor para os filhos, professa uma fé e crê em uma 

luta pacífica através de métodos de conscientização dos opositores da causa. Estes 

esquemas acionam vários comportamentos que característicos do ‘modelo’ contido 

em cada esquema e que servem para todo o grupo envolvido na causa.  

Em relação a MX, todas as vezes em que usa we, o objetivo é inserir todos os 

negros dentro de um mesmo contexto. Conceitualmente MX, recategoriza esta raça 

como pertencente ao grupo dos ‘miseráveis’, ‘sofredores’, ‘explorados’, ‘segregados’ 

e ‘vítimas de violência por parte dos brancos’. No entanto, observamos que we 

também recategoriza os negros em indivíduos pertencentes aos mais diversos 

pensamentos político-ideológicos, tais como, pertencentes a diferentes religiões ou a 

algum grupo político, mas que devem se unir em prol da causa separatista e criação 

da nação negra.  

O terceiro índice de ocorrências em T1 incide sobre o pronome you, enquanto 

que em T2, o terceiro índice recai sobre o uso de they.  



73 
 

Ao usar o pronome you, MLK categoriza os negros como ‘classe sofredora e 

vitimada pelo preconceito’, contudo, o baixo índice no uso desta forma pronominal 

nos leva a crer que, embora o autor não desconsidere de todo esta categoria, seu 

foco não é enfatizá-la ou supervalorizá-la, pois seu discurso está construído em 

torno de uma esperança de dias melhores para aqueles que compõem a nação 

americana e não no sofrimento dos negros.  

Quanto ao uso de they, podemos afirmar que, MX concentra o seu foco e sua 

preocupação em deixar clara a existência de uma categoria formada por ‘inimigos’, 

principalmente, em períodos de eleição. Surge assim a categoria do branco opressor 

que anos antes eram os senhores de escravos e agora ocupavam cargos no 

executivo, judiciário e legislativo, mantendo os negros sob a mesma condição 

histórica de ‘escravos’.  

Por fim, o quarto índice de ocorrência pronominal em T1 se dá por meio do 

uso de they que, ao contrário do que faz MX, não visa a estabelecer uma relação de 

inimizade ou animosidade em relação ao branco ou mesmo criar grupos opostos. 

Dos dois usos mencionados, um faz alusão aos homens brilhantes e magníficos que 

elaboraram a Constituição americana e o outro faz alusão aos filhos ainda pequenos 

de MLK, trazendo sobre esta segunda referência o esquema de uma nação futura 

ideal onde impera a igualdade de direitos para todos os cidadãos americanos.  

MX utiliza a forma pronominal I como recurso categorizador dos diversos 

papéis por ele desempenhados na luta ou assumidos no dia a dia, como, ser 

‘muçulmano’, ‘separatista’, ‘favorável a atitudes violentas contra brancos quando 

afrontado por estes’, dentre outros.  

Os índices, de um modo geral, também revelam como as formas pronominais 

referenciais além de criarem e recriarem categorias conceituais também estão 

fortemente associadas à legitimação do próprio discurso e deslegitimação do 

discurso do outro.  

Ao utilizar o pronome we com maior frequência do que os demais, MLK 

constrói um discurso legitimador da igualdade entre todas as raças, não importando 

as diferenças pessoais em termos de crença, valores, grau de instrução, posição 

social, posses etc. dentre os indivíduos presentes ao evento e engajados no 

movimento. A ideia de que ‘todos’ estão no mesmo barco e de que compartilham 

uma mesma dor e sofrimento é a maneira encontrada pelo líder para legitimação da 
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igualdade. MLK tenta, ainda, construir através desse pronome um discurso 

legitimador de uma luta pacífica e deslegitimador dos métodos violentos sugeridos 

pelo seu contemporâneo MX. Todos engajados na causa devem ser conscientes de 

que devem agir de forma justa, correta para alcançar o que lhes é justo e de direito.  

Quanto ao uso do pronome I, vemos que a legitimação do próprio discurso se 

dá em torno de um modelo criado em torno da imagem do próprio líder, acionada por 

meio de esquemas que remetem ao ‘pai’, o ‘idealista’, ‘o homem justo e íntegro’, ‘o 

cristão’, ‘o pacifista’.  

O uso de you por MLK legitima a luta como justa, uma vez que, este pronome 

está associado com a condição dos negros de classe sofrida. You também legitima a 

igualdade entre todas as raças, referindo-as como ‘irmãos’, acionando o esquema 

‘família’ em que se um sofre, todos os elementos da família sofrem junto.  

O uso de they legitima as atitudes justas dos homens que elaboraram a 

Constituição, assegurando a sua validade para todos os cidadãos americanos e, em 

seu segundo uso, legitima a esperança representada pelos quatro filhos de MLK 

ainda pequenos de que dias melhores viriam. 

Na fala de MX, vemos que a legitimação do discurso em torno do uso 

pronominal you acontece por meio da responsabilização do seu público-ouvinte 

quanto ao seu papel no processo de mudança de sua condição de miserabilidade e 

sofrimento por métodos violentos, caso fossem necessários, reagindo ao munir-se 

de armas ou revidar aos ataques dos brancos. A legitimação do seu discurso 

acontece, ainda, por meio da tentativa de persuasão dos negros para a criação de 

uma nação separada dos brancos. Por trás deste pronome há, também, a tentativa 

de deslegitimar o discurso do outro, quer do branco, ao mostrar que este não era 

amigo do negro, mas seu inimigo que o oprimia e com quem não deveria haver 

acordo, quer do movimento pacifista e integracionista de MLK, ao incitar sua 

audiência negra a atitudes violentas contra os bancos violentos e segregacionistas.  

A forma pronominal we é usada como recurso legitimador da existência de um 

grupo exclusivo de negros que sofrem, são excluídos, explorados, diferentes dos 

brancos, não-cidadãos americanos. Este pronome cria automaticamente o grupo 

oposto, o do ‘branco opressor, do ‘inimigo’, legitimando as diferenças raciais, a 

existência de um tratamento diferenciado e injusto, além de deslegitimar a 

possibilidade de uma luta pacífica com um branco violento. We também deslegitima 
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os métodos empregados por MLK em sua luta por direitos iguais em que MX 

confronta o outro líder, questionando até mesmo sua crença ao ironizar sobre os 

negros saírem à luta cantando versos cristãos de que haverão de triunfar um dia 

sem reagir, oferecendo a outra o outro lado da face nos momentos de afronta. Com 

isso, MX deslegitima o apoio da luta sobre a fé cristã, chegando a alegar que religião 

deveria ficar de fora, pois o momento era de ação.  

Na maior parte do uso do pronome they, MX deslegitima o discurso das 

autoridades constituídas e eleitas com a ajuda do voto do negro, apontando que, ao 

chegarem ao poder, esquecem-se da comunidade negra. Legitima, apoiado neste 

pronome, seu discurso de necessidade de mudança por meio do voto ou da bala 

devido ao fato de os negros não poderiam, sequer deveriam confiar nos inimigos. 

They claramente remete para aqueles que estão em lado oposto, distanciados pela 

cor, pelos ideais, crenças, valores, posições político-ideológicas, a saber, o branco 

interessado na manutenção do jugo sobre os negros e os negros no anseio por 

condições de vida melhores separados do branco. 

Finalmente, ao utilizar o pronome I, vemos a tentativa por parte de MX de 

legitimação do próprio discurso através da imagem de uma postura ética frente à 

luta, mesmo não sendo cristão como a maioria absoluta dos seus ouvintes, mas 

mostrando que, mesmo sendo muçulmano, o que, na verdade interessava para os 

negros era seu engajamento na luta pelo separatismo ainda que isso custasse a 

reação violenta dos negros para a conquista de seu projeto de uma nação 

construída por negros para negros. A religião, portanto, deveria ser deixada de fora. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao tecermos nossas considerações finais, retomamos o objetivo central desta 

pesquisa que é a realização de uma análise linguístico-cognitiva da construção de 

sentidos por meio da referenciação pronominal do caso sujeito e sua influência no 

surgimento de categorias conceituais em torno dos indivíduos participantes do 

conflito social ocorrido nos anos sessenta nos Estados Unidos da América, 

envolvendo brancos e negros durante o Movimento por Direitos Civis. Além disso, 

objetivamos investigar como estes pronomes revelavam o modo como os líderes 

negros Martin Luther King, Jr e Malcolm X construíram a legitimação do próprio 

discurso e tentaram deslegitimar o discurso do outro como recurso de persuasão do 

seu público-alvo para adotar os métodos e sua própria posição político-ideológica ao 

envolver-se com a causa. O nosso corpus é constituído pelos dois discursos mais 

famosos dos dois líderes negros da época – I have a dream  de Martin Luther King, 

Jr. e The ballot or the bullet de Malcolm X. 

Para realizarmos esta pesquisa, apoiamo-nos em três campos distintos da 

linguística – a Análise Crítica do Discurso, a Linguística Cognitiva e a Linguística 

Textual. A primeira com seus estudos sobre (des)legitimação de discursos e grupos 

sociais; a segunda com as investigações sobre (re)categorização conceitual através 

dos Modelos Cognitivos Idealizados e; a última com seus estudos sobre o processo 

de referenciação que nos permitem enxergar além da proposta tradicional de uma 

mera relação referente-referencial ou objeto do mundo exterior, mas que postula a 

possibilidade do acionamento de esquemas de imagens, advindas do conhecimento 

de mundo que adquirimos pelo partilhamento de ideias e convívio em determinados 

contextos socio-histórico-culturais com outros indivíduos, de modo que, diferentes 

objetos-de-discurso podem surgir de uma mesma forma pronominal. 

Durante a investigação, constatamos que, de fato, os fenômenos de 

(re)categorização conceitual e a (des)legitimação de discursos são perfeitamente 

passíveis de investigação quando consideramos quem são os indivíduos envolvidos 

no processo discursivo, ou seja, quem pronuncia o discurso e quem é o seu público-

alvo, o contexto socio-histórico-cultural de produção do discurso e propósitos a 

serem atingidos, além do reconhecimento, por parte de quem o analisa de que este 

envolve aspectos cognitivamente motivados. 
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Podemos afirmar que análises realizadas fizeram uso extensivo do referencial 

teórico sobre o qual esta dissertação se baseia a fim de tentarmos responder as 

questões norteadoras na hipótese lançada na Introdução desta pesquisa, a saber, 

de que os discursos de MLK e MX (re)categorizam socialmente os indivíduos por 

meio da utilização e recorrência de formas pronominais referenciais, tais como, I, 

you, we e they (eu, você(s), nós, eles) com a finalidade de (des)legitimar a 

(des)igualdade racial entre os norte-americanos no momento sociohistórico em que 

encontravam-se inseridos. 

O Capítulo 1 aborda sobre algumas abordagens sobre o fenômeno da 

categorização, retomando a concepção aristotélica dos CNS, a teoria de 

Semelhanças de Família de Wittgenstein, a teoria prototípica de Rosch, até 

chegarmos aos estudos sobre os Modelos Cognitivos Idealizados propostos por 

Lakoff (1987). Neste mesmo capítulo, tratamos sobre a (des)legitimação de 

discursos, fenômeno estudado pela ACD e as contribuições dadas pelo pesquisador 

van Dijk (1998) cuja concepção é a de que a (des)legitimação de grupos sociais e/ou 

atores é propiciada pelo discurso e resulta das relações sociais, mediadas por 

modelos cognitivos aprendidos pela interação com outros nos mais diversos 

contextos socio-histórico-culturais pelos quais trafega.  

A LT nos fornece as condições favoráveis para nossa análise através da 

referenciação pronominal (KOCH, 2009; MARCUSCHI, 2008) e a LC respalda a 

análise dos pronomes com base na teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados do 

tipo Simbólicos para os estudos sobre a relação forma-significado realizados por 

Lakoff (1987). Sobre estas questões discorremos no Capítulo 2 desta pesquisa. 

O Capítulo 3 descreve o nosso percurso metodológico. Nele, situamos nossa 

pesquisa quanto à sua natureza qualitativa, detalhamos o corpus, exploramos o 

contexto socio-histórico-cultural de produção dos textos e apresentamos os 

procedimentos de análise. 

O Capítulo 4 está reservado à analise dos dados levantados em nossa 

investigação dos referentes pronominais do caso sujeito I, you, we e they e sua 

relação com o surgimento das mais diversas categorias conceituais cognitivamente 

motivadas e a contribuição deste fenômeno para a (des)legitimação de discursos e 

grupos/atores no corpus já especificado. Antes da análise, propriamente dita, 

desenvolvemos um levantamento biográfico dos autores dos textos, por 
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considerarmos que suas biografias carregam consigo informações relevantes sobre 

os dois líderes negros que afetaram diretamente os seus discursos. São elementos 

fundamentais para a compreensão da construção discursiva de ambos, tais como, 

suas crenças, seus valores, sua experiência de mundo etc.  

Por fim, analisamos os textos de forma comparativa em relação aos índices 

de ocorrência de cada pronome, explorando um pouco mais a relação referenciação 

pronominal/(re)categorização/(des)legitimação de discursos para explicarmos como 

esta relação foi fundamental para influenciar e promover a divisão dos negros 

americanos dos anos sessenta entre assumir uma postura de luta pacífica pela 

integração de raças e uma postura de luta armamentista pela separação de raças 

pela impossibilidade de estas conviverem pacificamente. 

Ao final deste trabalho, constatamos a riqueza de aspectos passíveis de 

investigações futuras que constituem, a meu ver, o aprofundamento daquilo que aqui 

apresentamos. Como sugestões, apresentamos as seguintes: 1. os estudos dos 

textos selecionados através da referenciação pronominal, adicionando aos 

pronomes do caso sujeito, as formas pronominais do caso objeto e possessivos e; b. 

além dos discursos de Martin Luther King, Jr e Malcolm X, o acréscimo do discurso 

Yes, we can de Barack Obama, levando em consideração os dois momentos socio-

históricos-culturais vividos pelos três líderes e seus diferentes momentos de luta, 

investigando como o fenômeno de (re)categorização e a (des)legitimação de 

discursos são utilizados por Obama como estratégia de vitória nas eleições 

presidenciais de 2008. 

Assim sendo, ressaltamos o valor desta pesquisa não somente pelos 

objetivos até aqui alcançados, pela relevância do tema abordado, mas também pela 

possibilidade que temos aprofundamento do estudo dos fenômenos de 

(re)categorização conceitual e (des)legitimação de discursos em momentos de 

conflitos sociais, quando reconhecemos que estas envolvem situações e aspectos 

cognitivamente motivadas e que se refletem por meio da atividade discursiva. 
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TEXTO 1 

 

I have a Dream by Martin Luther King, Jr; August 28, 1963  

Delivered on the steps at the Lincoln Memorial in Washington D.C. on August 28, 1963  

Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation 
Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been 
seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity.  

But one hundred years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. One hundred years later, 
the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One 
hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 
One hundred years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in 
his own land. So we have come here today to dramatize an appalling condition.  

In a sense we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the 
magnificent words of the Constitution and the declaration of Independence, they were signing a promissory note to 
which every American was to fall heir. This note was a promise that all men would be guaranteed the inalienable rights 
of life, liberty, and the pursuit of happiness.  

It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are 
concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check which has 
come back marked "insufficient funds." But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to 
believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we have come to cash this 
check -- a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to 
this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off 
or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation 
to the sunlit path of racial justice. Now is the time to open the doors of opportunity to all of God's children. Now is the 
time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood.  

It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of 
the Negro. This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating 
autumn of freedom and equality. Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning. Those who hope that the Negro 
needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. 
There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of 
revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges.  

But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the 
palace of justice. In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to 
satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.  

We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative 
protest to degenerate into physical violence. Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical 
force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to 
distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to 
realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot 
walk alone.  

And as we walk, we must make the pledge that we shall march ahead. We cannot turn back. There are those 
who are asking the devotees of civil rights, "When will you be satisfied?" We can never be satisfied as long as our 
bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. 
We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be 
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satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to 
vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like 
a mighty stream.  

I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come 
fresh from narrow cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the 
storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. 
Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive.  

Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and 
ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the 
valley of despair.  

I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. 
It is a dream deeply rooted in the American dream.  

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these 
truths to be self-evident: that all men are created equal."  

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former 
slaveowners will be able to sit down together at a table of brotherhood.  

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and 
oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.  

I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of 
their skin but by the content of their character.  

I have a dream today.  

I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of 
interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to 
join hands with little white boys and white girls and walk together as sisters and brothers.  

I have a dream today.  

I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough 
places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, 
and all flesh shall see it together.  

This is our hope. This is the faith with which I return to the South. With this faith we will be able to hew out of the 
mountain of despair a stone of hope. With this faith we will be able to transform the jangling discords of our nation into 
a beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle 
together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day.  

This will be the day when all of God's children will be able to sing with a new meaning, "My country, 'tis of thee, 
sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride, from every mountainside, 
let freedom ring."  

And if America is to be a great nation this must become true. So let freedom ring from the prodigious hilltops of 
New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening 
Alleghenies of Pennsylvania!  

Let freedom ring from the snowcapped Rockies of Colorado!  
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Let freedom ring from the curvaceous peaks of California!  

But not only that; let freedom ring from Stone Mountain of Georgia!  

Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee!  

Let freedom ring from every hill and every molehill of Mississippi. From every mountainside, let freedom ring.  

When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we 
will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants 
and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last! free at last! thank 
God Almighty, we are free at last!" 
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