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Apresentação

Alain Rabatel, professor da Universidade Lyon 2 e autor de Homo 
narrans: por uma abordagem enunciativa e interacionista da narrativa, 
compartilha com professores universitários, pesquisadores, alunos de gra-
duação, de pós-graduação e professores do ensino básico, que se interessam 
pelo estudo do ponto de vista, um valioso trabalho, a partir de abordagens 
enunciativas. Nessa direção, a obra é um grande contributo a várias áreas 
do conhecimento, entre elas, Letras, Linguística do Texto, Análise do Dis-
curso, Teoria Literária e Literatura, Semiótica, Filosofia da Linguagem, 
Comunicação, Direito, Ciências Sociais e Antropologia.

Ressalta-se que o Professor Alain Rabatel é uma das maiores autorida-
des, no mundo, nos estudos sobre o ponto de vista, em uma perspectiva 
enunciativa, conforme atesta sua atuação científica, tendo publicados inú-
meros trabalhos (livros e artigos) sobre o tema, como pode ser observado 
na substancial bibliografia, apresentada no final deste volume.

Em Homo narrans, o autor desenvolve seu pensamento, a partir de 
minuciosas análises textuais e discursivas, avançando a teoria, articulan-
do narratologia, linguística e interpretação, em ruptura com os estudos 
estruturalistas. Igualmente, inova o tratamento dado ao ponto de vista, 
valendo-se de abordagens não só linguísticas, mas também estilísticas e 
literárias, considerando as emoções, as sensações, os valores e a estética. 
Esse conjunto de perspectivas aponta para o leitor a riqueza da obra que 
está sendo disponibilizada.
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Homo narrans foi lançado na França há oito anos, começando a ser 
publicado, em 2016, em Língua Portuguesa, no Brasil. Esse processo, a ser 
implantado ao longo do quadriênio 2016-2019, consistirá de quatro volumes 
programados, cujos títulos são:

“Homo narrans: pontos de vista e lógica da narração — teoria e análise” 
(vol. 1);

“Homo narrans: pontos de vista e lógica da narração — metodologia e in-
terpretação” (vol. 2);

“Homo narrans: dialogismo e polifonia na narrativa — pontos de vista e 
discursos representados” (vol. 3) e

“Homo narrans: dialogismo e polifonia na narrativa — posturas, apagamen-
to enunciativo e argumentação indireta” (vol. 4).

O plano geral e completo da série está explicitado na “Introdução 
Geral”, que o leitor é convidado a ler, neste primeiro volume. O conteúdo 
dos cinco capítulos que compõem o primeiro volume é focalizado na “In-
trodução ao primeiro volume”, razão pela qual evitaremos ser repetitivos.

Em suas análises textuais, discursivas, sintáticas, semânticas, pragmá-
ticas e enunciativas, o autor faz uso de gêneros discursivos / textuais dos 
mais variados domínios discursivos, como o político, o religioso, o literário 
e o midiático, entre outros.

O nosso ponto de vista sobre a obra é tão positivo que nosso maior 
desejo é compartilhar com todos que realizam estudos sobre textos, mate-
rializados em diferentes gêneros discursivos / textuais, o aparato teórico e 
metodológico, que ora chega às suas mãos.

Por fim, citamos ipsis litteris Rabatel (2015), em seu desenho do perfil 
de leitor que ele sonha para sua obra:

Queríamos um leitor que gostasse das belezas gramaticais da língua e que se 
interessasse pelos mecanismos de interpretação que fossem além dos limites 
da frase. Um leitor aberto a preocupações filosóficas, sociológicas, estéticas, 
exegéticas, políticas... um “homem honesto”, na realidade? Pode-se formulá-
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-lo, assim, de tal forma que se possa invocar a figura do intelectual que busque 
articular os saberes, vendo-se como membro de um coletivo, e, ao mesmo 
tempo, de uma coletividade. Qualquer que seja o nome que ele use, esse leitor 
nos será útil para contar os desafios desse século nascente. (Grifos nossos.)

Natal, 31 de maio de 2016.

Maria das Graças Soares Rodrigues
Luis Passeggi 

João Gomes da Silva Neto
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Introdução Geral
POR UMA ANÁLISE ENUNCIATIVA DOS 

PONTOS DE VISTA NA NARRAÇÃO

O objetivo desta obra é mostrar que a abordagem enunciativa do ponto 
de vista (doravante PDV), em ruptura com a tipologia das focalizações de 
Genette, permite ultrapassar1 uma narratologia de essência estruturalista, ao 
articular abordagens linguísticas, estilísticas e literárias, ao ceder lugar às 
paixões, às emoções e às sensações, por intermédio da atenção dada às ques-
tões entrecruzadas das vozes e dos pontos de vista, dos valores e da estética.

Essa tomada de posição explica que não se faça, na entrada desta obra, 
uma enésima apresentação dos quadros gerais da narrativa — isso foi feito 
em obras teóricas de primeiro plano (Greimas, Genette, Adam).2 Considera-
mos, aqui, os elementos estruturantes da narrativa não mais essencialmente 
como manifestação de estruturas profundas ou como matrizes de engendra-
mentos de narrativas, mas como os traços dos processos interacionais e 
pragmáticos em que o escritor opera escolhas, em função da situação, do 

1. “Ultrapassar”, no sentido filosófico de Aufhebung, indica um movimento que não abole, pura e 
simplesmente, mas opera, uma síntese que desloca o sentido das noções criticadas conforme uma pers-
pectiva que renova suas significações e os fatores de conhecimento. A problemática do PDV desempenha 
papel original nesse processo, em curso em alguns trabalhos.

2. Sem contar as inúmeras obras de didatização da análise da narrativa que estão no mercado.
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gênero, da imagem dos leitores etc. Essas escolhas, que produzem efeitos no 
leitor, são analisáveis tanto como indicadoras de pontos de vista sobre a 
história como sobre a narração. Elas intensificam a análise das interações 
entre as atividades de construção da diegese e as de sua colocação em palavras, 
e, por isso, enriquecem a interpretação das obras. Na verdade, elas se mostram 
como meios de conhecimento por intermédio dos quais escritor e leitor cons-
troem o seu estar no mundo, por intermédio de sua relação com o mundo e 
com a linguagem, com uma postura reflexiva fundada na dimensão cognitiva 
da mimese, sem esquecer, no entanto, as emoções, por intermédio dos fenô-
menos empáticos, assim como as sensações estéticas. Tal escolha teórica 
supõe ultrapassar a abordagem imanentista da narrativa para se apoiar em 
uma análise interacionista da narrativa, inscrita, ela mesma, no quadro da 
análise do discurso, pelo menos como foi desenvolvida por Maingueneau 
(2004), a respeito da análise de textos literários, e por Amossy (2006), parti-
cularmente, para a análise da dimensão argumentativa indireta.

A ruptura com as abordagens da narrativa que fazem da superfície do 
discurso a manifestação de estruturas profundas imanentes não implica o 
abandono dos instrumentos que representam o esquema actancial, os per-
cursos semióticos inseridos no quadro semiótico, os esquemas ternário ou 
quinário da narrativa, as isotopias etc.3 Contrariamente, ela convida a recon-
siderá-los, nos quadros teóricos que permitem apreender, mais finamente, o 
jogo interacional dos personagens (teorias das interações), bem como os 
fatores envolvidos na narração (análises pragmáticas dos atos de discurso, 
do apagamento enunciativo, da argumentação direta ou indireta), em conexão 
com uma abordagem renovada da enunciação que cruze suas problemáticas 
com as da narratologia, para proveito mútuo dos dois paradigmas — a enun-
ciação e a narratologia, tendo tudo a ganhar de uma reflexão sobre as ins-
tâncias da enunciação e da narração, sobre o escopo dos fenômenos de 
responsabilidade enunciativa ou de levar em conta, desde que a análise não 
se restringe mais aos limites da frase.

3. Na realidade, a compreensão profunda dos textos (literários) deveria articular todas as abordagens, 
inclusive a abordagem estruturalista, que não é o caso de deixar no limbo. O foco da presente obra na 
problemática do PDV não significa, em momento algum, que as outras teorias do texto seriam sem in-
teresse. Ver, a esse respeito, Todorov (2007, p. 24).
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Em suma, é preciso que nos interessemos pelo “homem que conta”, se 
queremos dar a essa atividade do narrar sua dimensão antropológica e lin-
guística, ao “homem que narra”, Homo narrans, tal como existe no e pelo 
discurso, a atualização discursiva sendo o lugar de uma construção e de uma 
transformação, por intermédio das interações dialógicas, que vão além da 
produção de estruturas profundas. Em outras palavras, é-nos preciso exami-
nar o “homem que narra”, não mais por intermédio de uma lógica da narra-
tiva que reduz seu papel a uma voz mais ou menos desencarnada, assegu-
rando funções de “controle narrativo”, mas por intermédio de uma lógica da 
narração que confere a essa voz um corpo, um tom, um estilo, uma inscrição 
em uma história (em todos os sentidos do termo), gostos e desgostos, posi-
ções assumidas que só existem por intermédio da maneira de criar mundos 
e personagens, e que é profundamente modificada e interrogada por esse 
processo criador, devido à sua dimensão radicalmente dialógica.

1. Homo narrans

Homo narrans indica, portanto, o descentramento teórico em curso da 
narrativa para a narração. Esse título merece algumas explicações.

Em primeiro lugar, ainda que pouco se considere, aqui, como idealmen-
te nulas, as variações genéricas, históricas e pessoais, tão importantes, aliás, 
o “homem4 que narra” é, inicialmente, um sujeito que conta histórias a um 
certo auditório. Vale a pena demorar-se na noção de sujeito, tanto esse último 
tem má fama em linguística. Se o corte saussureano língua / fala é fundador 
de uma ciência da linguagem e permanece, a esse respeito, sempre pertinen-
te, contra todos os desvios de abordagens psicologizantes ou sociologizantes 
da fala, não é menos verdade que esse corte deva ser repensado, como a isso 
convidava Bally, já há longo tempo (Paveau; Sarfati, 2003, p. 89-94), a fim 

4. Faz-se necessário precisar isso? É evidente que Homo narrans é o ser humano, para além das 
especificações genéricas. Estas são importantes, mas, nesse caso particular, toda especificação seria re-
dutora, em relação à universalidade da denominação: isso vale para Femina narrans, assim como para 
uma denominação tão técnica como a de narrador. 
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de evitar o obstáculo do sujeito ideal e desencarnado da língua, dotado de 
uma competência universal e absoluta, tal como se encontra no sujeito 
gené rico ou autônomo do estruturalismo, principalmente no gerativismo. 
Ultrapassar a privação do sujeito implica o necessário levar em conta dos 
fenômenos psicológicos, sociológicos ou cognitivos que o constroem, sem 
substituir a análise antropológica pela análise linguística: em suma, trata-
-se de evitar as imagens, ambas errôneas, de um sujeito idealmente todo 
poderoso ou de uma teoria inconsistente, sem controle do real, esgotan-
do-se sob os avatares do reflexo.5 Certamente, o sujeito antropológico6 (ou 
filosófico) — que se pode, rapidamente, definir como o suporte de com-
portamentos, de pensamentos, de falas, de atos e, em resumo, de um 
destino — não parece a priori indispensável para analisar o sujeito do 
enunciado — que se junta sob o neologismo de subjetividade (Lazard, 
2003), isto é, o sujeito da predicação e o sujeito da referência. Mas a 
compreensão “plena e inteira” do sujeito da referência vai além das regras 
cotextuais ou correferenciais da sujeitidade para entrar na regra da subje-
tividade, presente em toda parte, por intermédio das escolhas de referen-
ciação do mundo (cf. Forest, 2003), necessitando a compreensão da rela-
ção intralinguística do ser com seu entorno e, portanto, a compreensão do 
sujeito falante em suas relações com o mundo, com o outro, consigo, com 
a língua, enfim.

No interior do paradigma linguístico, várias concepções complementa-
res do sujeito puseram em causa a concepção do sujeito genérico universal 
do estruturalismo, ou até mesmo da pragmática anglo-americana. É, de 
início, o caso da concepção do sujeito coator: Bakhtin, com a problemática 
do interdiscurso e da interlocução, Culioli, com a noção de coenunciação, 

5. Como parece evidente, quando a língua é reduzida à expressão de normas sociais ou de regras 
psicológicas exteriores à língua. Desde então, o sujeito dotado de uma competência ideal se transmuta 
em um sujeito agido, dotado de uma linguagem transparente, reflexo de posições agidas e revelador de 
posições no campo, como na representação de linguagem em Bourdieu (1992).

6. Nossa formulação é de um simplismo exagerado. Sabemos que não existe uma definição única 
e unitária do sujeito em antropologia ou em filosofia… Aproveitamos essa nota para sublinhar o quanto, 
nos trabalhos antropológicos, o ser humano é apreendido por intermédio de representações muito sofis-
ticadas. Tendo em conta a complexidade do sujeito falante, lembremos que, para os dogons, para não 
citar apenas este exemplo, o ser humano não tem menos que oito almas (cf. Descola, 2005, p. 308-311). 
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Jacques, com a de colocação da enunciação em comunidade, ou Goffman, 
por intermédio do destaque do papel do alocutário na significação do ato, 
todos fazem o locutor perder sua esplêndida autonomia. Esse movimento 
amplia-se com a concepção de sujeito heterogêneo: para Authier-Revuz, 
a heterogeneidade constitutiva da linguagem, devido à natureza socializa-
da do discurso, acompanha-se de uma heterogeneidade mostrada, em razão 
das não coincidências do dizer. Segundo as teorias psicossociológicas da 
 Escola de Chicago, para Mead, Goffman, a heterogeneidade do sujeito 
resulta de um interacionismo simbólico, os atores desempenhando papéis 
sociais, o “Eu” construindo uma unidade sempre posta em questão, por 
intermédio de sua maneira de desempenhar esses / seus papéis sociais 
heterogêneos, de aderir a eles, mantendo-os à distância (Goffman, 1989, 
p. 22). Enfim, a concepção de sujeito polifônico questiona a unicidade e 
a homogeneidade do sujeito, ao levar em conta as vozes e os pontos de 
vista que atravessam a fala do locutor. De acordo com Ducrot, um de seus 
maiores teóricos,

o locutor, responsável pelo enunciado, dá existência, por meio deste, a enun-
ciadores, dos quais ele organiza os pontos de vista e as atitudes. E sua própria 
posição pode se manifestar, seja porque ele se assimila a esse ou a aquele dos 
enunciadores, tomando-o como representante (o enunciador é, então, atuali-
zado), seja, simplesmente, porque ele escolheu fazê-los aparecer e o apareci-
mento deles é significativo, mesmo que ele não se assimile a eles.

(Ducrot, 1984, p. 205)

Em outras palavras, o locutor se torna o responsável pela encenação 
enunciativa. Em eco a essas representações, Homo narrans é triplamente 
sujeito, sujeito coator, sujeito heterogêneo, sujeito polifônico, nas relações 
em que o narrador estabelece com seus pares, com seu auditório, assim como 
com seus personagens, sendo capaz de encenar uma multiplicidade de PDV 
e de fazê-los dialogar entre si.

Mas a multiplicação dos PDV não implica, de fato, o fim do mito de 
“Sua Majestade, o Sujeito”. As metáforas teatrais da enunciação, como 
encenação, cenografia, podem alimentar a tese de um sujeito todo podero-
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so que interioriza o mundo sob a forma de um teatro (de sombras). A nar-
ratologia não escapa a esse risco, com a evidência do mito de onisciência 
do narrador, da potência criadora do escritor demiurgo absoluto, detentor 
de uma palavra “única”, por intermédio da singularidade de seu estilo. De 
fato, concepções homogeneizantes do Sujeito e de sua potência podem 
perdurar por trás da cortina da polifonia ou da heterogeneidade. Authier-
-Revuz encontra essas permanências de um por trás do múltiplo na polifo-
nia de Ducrot, no estatuto do locutor como UM cenógrafo, repartindo a fala 
entre os diferentes enunciadores, sob o risco de fazer desse último uma 
instância vazia, solitário lugar fantasmagórico de posturas que o atravessam, 
sem o constituir, fundamentalmente, senão pela própria atividade da fala, 
de modo que o locutor aparece em toda parte e em lugar algum, por sua 
própria conta. O risco existiria, também, do lado do paradigma comunica-
cional, com o modelo sociocomunicativo de Charaudeau, que inscreve a 
alteridade no jogo social interativo das intencionalidades, sem pôr em 
causa, fundamentalmente, a posição destacada do sujeito, por intermédio 
de seus cálculos sobre a estratégia de seu parceiro, a exemplo das análises 
interacionais que ressaltam, de forma espetacular, os cálculos do locutor e 
do interlocutor, “o outro aparece[ndo] com o reflexo do mesmo, via uma 
regra de conversão” (Authier-Revuz 1998, p. 75). Tais desvios tornam-se 
inevitáveis, se essas representações teatrais (da enunciação, da comunicação 
e da interação) articulam-se com uma concepção de linguagem e do pen-
samento como expressão de um querer dizer que seria comunicado por um 
mesmo sujeito, sempre da mesma forma, em função de sua posição meta-
enunciativa destacada, de dominar a língua e os objetos de pensamento 
(“Aquilo que se concebe bem, enuncia-se claramente, E as palavras, para 
dizê-lo, chegam facilmente”).

Mas, por mais frequentes que sejam essas representações, elas não são 
fatais, desde que a enunciação seja concebida como um processo interacio-
nal de ajustes sucessivos por intermédio dos quais o locutor / enunciador, 
por dialogismo externo ou interno, coconstrói um dizer que se analisa como 
tantas frases de apropriação dos objetos de discurso, via sucessão dos PDV, 
pelos quais esses mesmos objetos são considerados. Encontram-se traços 
potenciais desses processos de produção em Benveniste e Culioli. Na pers-




