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RESUMO: Em sua reflexão sobre a certeza, Wittgenstein (Da certeza, 1959) nos convida a              
desconfiar das certezas evidentes nos “jogos de linguagem”, excluídas da dúvida do “homem             
sensato” para que ele possa apoiar nelas novas certezas. Nos convida também a questionar              
aquilo que, entre a crença e o saber, ancora nossas certezas. No grupo de pesquisa Linguagem,                
Enunciação, Discurso (LED), inspirados nas questões postas pelo autor, buscamos contribuir           
para a compreensão do funcionamento da linguagem como base material para a construção             
das certezas. Neste simpósio, queremos investigar os mecanismos argumentativos nessa          
construção, considerados como um indício de que, se é preciso argumentar, a certeza não é               
inquestionável. A partir de uma tomada de posição materialista, entendemos que está em jogo              
o funcionamento político da linguagem (ORLANDI, 1996, Interpretação; GUIMARÃES,         
2002, Semântica do Acontecimento; ELIAS DE OLIVEIRA, 2014, Sobre o funcionamento do            
político na linguagem), no qual se constituem as divisões e disputas do sentido. De um lado, o                 
efeito de evidência dos sentidos; de outro, a identificação do sujeito com formações             
discursivas (PÊCHEUX, 1975, Semântica e discurso) podem nos ajudar a compreender a            
produção dos sentidos da certeza. Pelo primeiro, as certezas significam como verdades que             
não precisam (ou não devem) ser afirmadas; pelo segundo, se pode ser instado a afirmar,               
defender, justificar ou pelo menos implicar aquilo que significa como certo no dizer. Na              
contemporaneidade, práticas correntes no debate público podem ser pensadas em relação à            
construção das certezas como efeitos de sentido na linguagem: na discussão política, a divisão              
maniqueísta e superficial das ideias na chamada polarização; nas redes sociais, os discursos de              
ódio; na disputa jurídica, a substituição de provas por convicções; no jornalismo, o boom dos               
sites de verificação de fatos (fact checking). Propomos interrogar essas e outras práticas de              
linguagem, buscando compreender os mecanismos linguísticos e enunciativos que elas          
mobilizam na argumentação das certezas e os processos discursivos nos quais sustentam essa             
construção. Buscamos, ainda, questionar o modo como essas práticas são classificadas,           
nomeadas, explicadas e por essa via inscritas em consensos, constituindo-se elas mesmas em             
certezas sobre o funcionamento das relações sociais. Pesquisadores que fazem ou não parte do              
LED e se identificam com a proposta serão bem-vindos. 
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