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Maingueneau (2006-a) emprega a palavra-valise “particitação” (participação+citação) 
para se referir à corriqueira citação de enunciados “sem autor”. A particitação se 
caracteriza pela autonomia do enunciado e pelo pertencimento ao Thesaurus 
(conjunto de provérbios, canções, frases e fórmulas locais compartilhadas, 
imediatamente reconhecidas como tipicamente pertencentes a uma comunidade). Por 
compartilhar desse Thesaurus, o alocutário reconhece estar diante de uma citação, 
mesmo se ela não for formalmente explicitada. A voz que fala na particitação é a de 
um hiperenunciador que garante a validade do enunciado e sua adequação aos valores 
que identificam e confirmam a presença do locutor e alocutário em uma mesma 
comunidade. Maingueneau propõe um agrupamento das formas de particitação em 
três grandes famílias: as sentenciosas, as gráficas e as grupais. Pertencentes a esta 
última família, os slogans permitem reforçar a coesão de uma coletividade, 
constituída por grupos estáveis ou transitórios, com uma finalidade comum e sua 
enunciação (principalmente quando se trata de um slogan militante) pressupõe a 
existência de um exterior hostil ou indiferente frente ao qual se afirma o grupo. Para 
melhor estudar o conceito, focalizo slogans veiculadores de diferentes projetos 
governamentais brasileiros, objetivando relacionar esse “thesaurus de enunciados” aos 
aspectos prioritários aos grupos (partidos políticos) que se alternam no poder. Uma 
vez particitado pelos membros de uma comunidade política, esse thesaurus assume a 
feição de um hiperenunciador que seria o espírito, o modo de ser dessa comunidade 
ou grupo político. Se alguém (re)produz um slogan pertencente a esse thesaurus, faz 
falar o grupo político através de si; se fala a outro membro do mesmo grupo, são 
ambos habitados pelo espírito do partido (Maingueneau, Linguasagem nº 10). O 
hiperenunciador é o espírito, a maneira de ser do grupo político, o ente partidário.  
 


