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PENHA, D. T. SILVA, da. Autoria no gênero resenha acadêmica. 2010. 103 f. 
Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Natal, 2010. 

 
 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho investiga marcas de autoria, em resenhas acadêmicas de 
graduandos, bem como os posicionamentos discursivos do sujeito-autor. 
Destacamos as vozes presentes no texto, ou seja, as manifestações do discurso do 
eu e do(s) outro(s), procurando explicitar as formas de inserção do sujeito/autor da 
resenha. Orienta essa análise a concepção de que o autor se constitui sujeito do seu 
dizer, posicionando-se em relação ao discurso do(s) outro(s) com o qual trava 
diálogo. O nosso corpus constitui-se de dez (10) resenhas acadêmicas, produzidas 
por estudantes do Curso de Letras, da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN, do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia – 
CAMEAM. Os dados apontam para a percepção de que o sujeito se constitui autor, 
quando dá voz ao outro; manifestando seu ponto de vista; apontando o discurso do 
outro; e/ou distanciando-se do texto. Desse modo, constata-se que o gênero 
resenha acadêmica pode ser considerado como texto emoldurador de um texto 
fonte, ou seja, como um texto que comenta, critica, confirma esse texto que é objeto 
de sua análise. O aporte teórico que orienta a pesquisa advém da concepção 
dialógica de linguagem, de gêneros discursivos e de autoria de Volochinov/Bakhtin 
(1997, 2003). Para a discussão e a análise do gênero discursivo resenha 
acadêmica, reportamo-nos às contribuições de MOTTA-ROTH; MEURER (2002); 
POSSENTI (2001, 2002). 
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PENHA, D. T. SILVA, da. Authorship in précis as an academinc genre. 2010. 103 
f. Dissertation (Master Course in Language Studies) - Universidade Federal do Rio  
Grande do Norte. Natal, 2010. 
 

 
ABSTRACT 

 
 
This work researches about the authorship marks in academic reviews of graduating 
students, besides the author discursive points of view. We detect the voices 
presented in the text, that is, the expressions of the discourse from the “I” and from 
the others, trying to explicitate the forms of the author review insertion. It is oriented 
by the conception that the author is the subject of his/her discourse, creating a 
position in relation to the discourse of the other(s) with which he/she maintains a 
dialogue. Our corpus is constituted of ten (10) academic reviews, produced by 
students from the Course of Letras, from Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte – UERN, do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia – 
CAMEAM. The data signalize to the perception that the subject constitutes author, 
when he/she gives voice to the other; showing his/her point of view; pointing to the 
discourse of the other; and/or getting far from the text. That way, it is observed that 
the genre “academic review” can be considered as text that reconfigures the original 
text, that is, as a text that comments, criticizes, confirms the text that is object of its 
analyses. The theoretical background that influences the research comes from the 
dialogical language conception, from discursive genres and from Volochinov/Bakhtin 
(1997, 2003) authorship. To the discussion and the analyses of the discursive genre 
“academic review”, it is mentioned the MOTTA-ROTH and MEURER (2002); 
POSSENTI (2001, 2002) conceptions.  

 
 

Key-Words: Authorship. Review. Voices. Points of view. 
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INTRODUÇÃO 

 

O nosso trabalho tem como objeto de estudo a autoria no gênero resenha 

acadêmica, cujo objetivo é analisar, a partir de uma perspectiva discursiva, como 

acontece a inserção da voz do autor do texto resenhado e do dizer de outros autores 

na construção do gênero resenha. Realizamos nosso estudo com um corpus 

constituído de 10 (dez) textos. 

Os sujeitos constituem-se autor a partir de indícios, que se materializam nos 

elementos lexicais, como: uso de aspas, verbos de dizer que introduzem os 

discursos diretos, formas pronominais de primeira ou de terceira pessoa, expressões 

valorativas; bem como a partir de posicionamentos do sujeito-autor. Essas são, 

portanto, as várias formas de inserção do autor na resenha acadêmica. 

Este trabalho se insere nos princípios da Linguística Aplicada, atendendo, 

principalmente, à concepção dialógica de linguagem e aos pressupostos do sócio-

interacionismo discursivo. Para a sua realização, fundamentamo-nos, teoricamente, 

em Bakhtin (1990, 2003), Volochinov (1997) e em outros autores, como Brait (2006, 

2008), Faraco (2005, 2009), Possenti (2001, 2002), Geraldi (1997), que concebem a 

linguagem como viva, dialógica e as ações dos sujeitos como sociais e discursivas. 

Na visão dialógica da linguagem, os sujeitos constituem-se a partir das 

relações discursivas por eles realizadas no meio social em que estão inseridos. São 

essas relações que proporcionam a aquisição de saberes e a articulação desses 

saberes com as relações de poder. 

Desse modo, podemos ver que na relação homem/sociedade, mediada pela 

linguagem, a enunciação é um ato valorado do ser humano, na qual o sujeito se 

apodera de conceitos, escolhas, estratégias, considerando o cronotopo 

(tempo/espaço), que está intimamente ligado a essa ação.  

Assim, o sujeito, na constituição do seu objeto, atende ao princípio da 

exotopia, ou seja, para que possa dar o acabamento artístico, faz-se necessário que 

seja delimitado seu objeto de estudo e enquadrado, isto é, constituindo-se sujeito do 

seu texto que avalia, critica, discute e analisa; e, isso só é possível através da visão 

do outro. Uma vez que o autor não pode ser visto em sua totalidade, não pode ter 
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uma visão completa de si próprio, então é o outro que pode construir esse 

acabamento.  

Nessa perspectiva, é nosso propósito analisar resenhas acadêmicas de 

graduandos de Letras, buscando ver como se constitui, nesses textos, a autoria. 

Para tanto, constituímos o corpus de 60 (sessenta) resenhas acadêmicas, das quais 

analisamos 10 (dez). E para melhor sistematização desse nosso objeto de estudo, a 

autoria, seguimos uma trajetória em que priorizamos a dialogicidade da linguagem, 

as concepções de gêneros e de vozes, bem como de autor e de constituição da 

autoria.  

O nosso objeto de estudo, a autoria na resenha acadêmica, é analisado 

tomando como campo epistemológico, os pressupostos teóricos de Bakhtin e de 

seus seguidores, como: Brait (2002, 2006, 2008, 2010), Faraco (2008), Oliveira 

(2008), dentre outros. Uma outra vertente teórica que nos dá sustentação é o sócio-

interacionismo, pois, como discutimos os gêneros acadêmicos, para nosso estudo, 

essa visão teórica é importante, uma vez que a escrita acadêmica se realiza num 

processo sócio-discursivo em que autor e interlocutor interagem no processo de 

construção dessa escrita.  

Muitos pesquisadores se destacam na produção de pesquisas que têm como 

foco os gêneros acadêmicos. Em se tratando especificamente da resenha 

acadêmica, podemos citar Meurer, Bonini e Motta (Org.) (2002); Machado, Lousada, 

Abreu – Tardelli; Bezerra (2002 ), dentre outros.  

Buscamos embasamento teórico, também, em outros autores que tratam, de 

forma específica, do discurso e, mais precisamente, do sujeito e da autoria. Para 

tanto, nos fundamentamos na abordagem bakhtiniana e em muitos dos estudiosos 

dessa vertente. Podemos citar alguns desses autores, como: Faraco (2008), 

Possenti (2002), Brait (2006 e 2008), Oliveira (2006, 2008), Geraldi (2006), Cunha 

(2008), Amorim (2006).  

No discurso, o outro assume lugar de destaque, acontecendo, assim, a 

dialogicidade. Para Bakhtin (1990, p.88), “O discurso nasce no diálogo como sua 

réplica viva, forma-se na mútua orientação dialógica do discurso de outrem no 

interior do objeto”. Assim, tratamos das formas de manifestar a autoria no texto 

resenhado, através do discurso citado, ou seja, do discurso do outro.  
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O nosso trabalho apresenta as seguintes questões de pesquisas:  

 Que marcas de autoria a resenha apresenta, ou seja, como o autor se 

insere no texto?  

 Como o discurso do outro é manifestado na resenha?  

 O autor da resenha acadêmica faz crítica, analisa, posiciona-se frente 

às ideias do autor do texto-fonte? 

 

O nosso trabalho tem como objetivo geral analisar resenhas acadêmicas 

de alunos do Curso de Letras, do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de 

Albuquerque Maia/CAMEAM/UERN, identificando elementos que constituem a 

autoria. 

Verificamos como se dá a construção da autoria no gênero resenha 

acadêmica e como esse sujeito-autor se posiciona; para isso levantamos os 

seguintes objetivos específicos: 

 Identificar marcas ou indícios de autoria e formas de inserção do sujeito 

– autor na resenha;  

 Reconhecer como o discurso do outro aparece na resenha; 

 Verificar se as resenhas apresentam características de texto 

emoldurador, ou seja, se o autor analisa, critica, discute as idéias do autor do texto 

fonte, ou se apenas as reproduzem.  

O nosso trabalho encontra-se organizado em quatro capítulos, com suas 

seções. Na introdução, apresentamos o tema, o objeto de estudo, as questões de 

pesquisa, os objetivos e a estrutura do trabalho. No primeiro capítulo, denominado 

“Pressupostos que orientam a pesquisa”, tratamos da teoria que fundamenta a 

pesquisa. Nesse capítulo, procuramos mostrar como a linguagem em sua função 

dialógica, age no campo da discursividade. Para tanto, discutimos concepção 

dialógica da linguagem, concepção de gênero e de vozes. No segundo capítulo, 

ainda percorrendo os pressupostos que orientam a pesquisa, enfocamos a questão 

da escrita na esfera acadêmica e dos gêneros acadêmicos, especificando a 

resenha. No terceiro capítulo, discutimos a autoria. Para isso, reportamo-nos aos 

pressupostos teóricos de Bakhtin; motivo por que percorremos a sua obra, buscando 

conceitos e definições do que é ser autor; e fazemos uma exposição da concepção 



13 

 

 

 

de sujeito-ativo e de ação responsável pelo discurso do outro; bem como discutimos 

a autoria na resenha acadêmica. No quarto capítulo, que denominamos “Aspectos 

metodológicos e trajetória da pesquisa”, abordamos os procedimentos 

metodológicos, apresentamos o corpus, e fazemos a análise e interpretação desses 

dados. Todos esses elementos se encaminham para a busca de resultados que 

venham a responder as nossas questões de pesquisa.  Por último, fechamos o 

nosso trabalho com as considerações finais, nas quais retomamos pontos relevantes 

da pesquisa, como fundamentação teórica e elementos da análise. Fazemos 

referência, também, aos benefícios que nossa pesquisa trará para o ambiente 

acadêmico.  
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1 PRESSUPOSTOS QUE ORIENTAM A PESQUSA 

 

1.1 Concepção dialógica da linguagem 

 

Atualmente, os estudos em torno da linguagem têm se centrado nas 

discussões epistemológicas e teóricas mais gerais que defendem uma produção de 

conhecimento, cuja abordagem discute e analisa dados relacionados à vida humana 

e à pluralidade de posicionamentos discursivos. Dessa forma, esses estudos tomam 

como campo de conhecimento, a lingüística transdisciplinar e contribuem para a 

compreensão do ser humano em meio às práticas sociais. 

A linguagem dialógica, defendida por Bakhtin (2003), tem como arena os 

acontecimentos da vida. Os sujeitos interagem nas práticas sociais discursivas; as 

vozes se entrecruzam. Desse modo, vemos que a palavra é pluri, é interdialógica. 

Assim, a linguagem na vida, em meio às praticas sociais discursivas, considera a 

heterogeneidade discursiva. 

Conforme o exposto, buscamos compreender o princípio da alteridade, em 

que o outro ocupa um lugar de observador; e em que a constituição do autor, 

enquanto sujeito, acontece a partir do olhar do outro.  

De acordo com Oliveira (2008, p. 11-12): 

 
 

Sugere-se, portanto, uma teoria de linguagem que atente para as 
inovações e para a complexidade da sociedade contemporânea e 
que opere com as categorias de contradição, conflito, inacabamento, 
pluralidade, valorização, de forma a possibilitar que se reconheça, no 
mundo de hoje, uma interculturalidade que implica confronto, troca, 
entrelaçamento, ao mesmo tempo em que se busca compreender os 
múltiplos sentidos, que se reconstroem nos signos, constitutivos de 
sujeitos que portam desejos, saberes e respondem por ações, 
portanto, atores, e são personagens no cenário da vida.  

 
 

Assim, nessas relações sujeito-sociedade, percebe-se que são as relações 

culturais que constituem os sujeitos da linguagem e esses trazem para o arcabouço 

da linguagem seus valores, seus saberes, seus conhecimentos. Nesse processo 

interativo da linguagem, em que as práticas discursivas se realizam, é que os 

sujeitos se constituem e interagem; produzindo-se, assim, o processo interativo da 
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linguagem, e em cujo processo, as singularidades do sujeito, considerados 

elementos constitutivos das ações sociais, estão relacionadas com a alteridade; ou 

seja, é nesse contexto em que o eu e o outro se inter-relacionam. 

É bem verdade que a linguagem como constituinte do sujeito é considerada 

como ação responsiva ativa do processo discursivo, no qual construímos um mundo 

de relações dialógicas, e, nessa dialogicidade da linguagem, realizamos um projeto 

de dizer com interações e antecipações. Nas relações com a realidade, a linguagem 

é viva, responsiva, significativa e é a ponte entre o mundo da cultura e o mundo da 

vida. 

Dessa forma, vê-se que a linguagem como prática social, em suas relações 

com a realidade e com a alteridade, não considera o sujeito como pronto, mas ele é 

visto como parte do processo interlocutivo, que se constrói nas práticas sociais 

discursivas. 

Parafraseando Oliveira (2008), o mundo da cultura interage com o mundo da 

vida, ou seja, o conhecimento, as descobertas, os estudos devem partir de situações 

reais, concretas, pois, só assim, os atos e acontecimentos discursivos da vida de 

cada ser humano, submerso ao mundo cultural, apresentam valores e atendem à 

singularidade dos sujeitos. Esses atos implicam posicionamentos, tomadas de 

decisão, pontos de vista. 

O homem enquanto sujeito social e histórico se compromete com seus atos e 

se responsabiliza por seus projetos, os quais estão sempre relacionados ao mundo 

da cultura e ao mundo da vida. Nessa perspectiva, o sujeito participa do mundo e a 

ele se integra; constrói conhecimentos e chega às singularidades das ações 

humanas; age de forma ética. Ser ético é posicionar-se, expor pontos de vista; é 

abrir-se ao entendimento e compreender o mundo da cultura e o mundo da vida, a 

partir das relações com o outro.  

No processo de interlocução, a palavra sempre tem um destino, pois ela é 

dirigida a alguém, portanto, a sua escolha é feita, conforme o interlocutor, ao qual vai 

ser dirigida; e terá também variações, de acordo com o grupo social a que é 

destinada. 

Assim, podemos dizer que nossas ideias, reflexões, pensamentos trazem 

marcas ideológicas, ou seja, carregam nossos ideais e desejos, além de atender aos 
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ideais e interesses do auditório social ao qual nos dirigimos; só assim é que fica 

provada a concretude da enunciação. Desse modo, é o meio social e as condições 

de produção que determinam a enunciação, ou seja, a enunciação se processa 

tendo por base esse contexto social imediato.  

Podemos dizer, com base em Volochinov (1997), que a atividade mental se 

concretiza, ganha forma e acabamento, no auditório social; é esse auditório que 

determina as escolhas, as palavras, o estilo. Assim, o interlocutor é responsável, 

também, pela enunciação; e é nas relações dialógicas que nos constituímos sujeitos 

e produtores do conhecimento. 

Dessa forma, a enunciação se dá atendendo a níveis de ideologia, conforme o 

contexto social, ou seja, processa-se a atividade mental consoante o auditório social.  

Se não existir esse auditório, essa atividade se encontra num nível inferior de 

ideologia do cotidiano; não tem força nem durabilidade, e é constituída de 

pensamentos confusos. Quando se tem o auditório, a enunciação se encontra num 

nível superior de ideologia do cotidiano; esta entra em contato direto com os 

sistemas ideológicos, e apresenta responsabilidade e criatividade, isto é, tem a 

função de atingir certo público, sendo capaz de alcançar os seus objetivos de 

comunicar e produzir efeitos de sentido. 

De acordo com Volochinov (1997), a enunciação deve se constituir a partir do 

meio social em que o indivíduo se insere. Assim, podemos ver que todo o processo 

enunciativo apresenta uma relação intrínseca com o social; homem e sociedade se 

relacionam, interagem, construindo, assim, a dialogicidade da linguagem. 

Nesse processo interlocutivo, é bem verdade que a linguagem, em sua 

dinâmica da relação locutor-ouvinte, adere ao fenômeno social da interação verbal, o 

qual é formado pelas enunciações. Assim, vemos, em Volochinov (1997 p.123,), que: 

 
 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas, nem pela comunicação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. 

 
 

Nessa perspectiva, a língua e a linguagem se realizam na interação verbal, no 

processo discursivo, em que os sujeitos opinam, concordando, discordando, 
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manifestando relações de poder, e, às vezes, se assujeitando.  

As relações intersubjetivas dos sujeitos do discurso realizam-se considerando 

a história, o tempo e o lugar de produção do discurso. Nessas relações, os sujeitos 

apoderam-se da linguagem em sua dialogicidade, heterogeneidade, multiplicidade. 

Logo, a linguagem e as práticas sociais discursivas são atravessadas por fatores 

sociais, retratando, assim, a realidade. 

Nesse sentido, os sujeitos fazem uso da linguagem, conforme as relações e 

os contextos sociais em que estão inseridos. Estes trazem para seus discursos 

aspectos sociais, e também a singularidade. Assim, os discursos se constituem de 

acordo com as práticas sociais e históricas; são, pois, inacabados e se renovam 

sempre. 

O homem é um ser social, um ser de linguagem; e é na relação 

homem/mundo, linguagem/sociedade, que o humano é constituído. Nessa 

perspectiva, a produção dos conhecimentos acontece de forma dialógica, ou seja, 

há uma constante relação entre o mundo da vida e o mundo teórico, mediada pela 

consciência responsiva. Assim, no contexto social das relações interativas, produz-

se o conhecimento, cujas relações são perpassadas pela cultura, elemento 

indispensável à produção do conhecimento. 

Assim, as relações interativas são significativas para os sujeitos produtores de 

discurso, uma vez que essas relações atendem ao princípio da dialogicidade da 

linguagem e se constituem das muitas vozes discursivas que ecoam.  

Nesse sentido, os enunciados são realizações intencionais dos sujeitos, o 

que, em sua essência, é axiológico; esses enunciados são produzidos a partir da 

interação do sujeito com o contexto social em que ele se insere, e podem também 

ser considerados como posicionamentos carregados de valores, haja vista que os 

sujeitos trazem para seus discursos aspectos sociais, mas também a sua 

singularidade. Assim é que se realiza a grande metáfora de Bakhtin (2003): o eu e o 

outro, ou seja, o social e o individual interagem e se completam. É nessa relação 

que o sujeito se constitui como sujeito social, histórico, inacabado, que está, 

portanto, em construção, e que se renova sempre.  

Tendo em vista a importância dos gêneros do discurso no processo sócio-

discursivo, tratamos a seguir, dessa categoria, conforme os pressupostos 
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bakthinianos.  

 

1.2 Os gêneros do discurso: uma abordagem sócio-discursiva 

 

Os estudos de Bakhtin (2003) sobre os gêneros se preocuparam não somente 

com a classificação, mas, principalmente, com o processo comunicativo e a 

dialogidade, nesse processo. Essa visão teórica distancia-se da visão clássica 

aristotélica e dá lugar às manifestações discursivas da heteroglossia, isto é, das 

várias codificações não restritas à palavra.  

Em nossas relações de interação, enquanto falantes, fazemos uso dos 

gêneros; dispomos de uma diversidade destes e os empregamos, conforme as 

práticas comunicativas. Por isso, são considerados “formas relativamente estáveis.” 

(Bakhtin 2003) 

Segundo Bakhtin (2003, p. 262):  
 
 
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 
porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 
humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o 
repertorio de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à 
medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo. 
 
 

Para esse teórico, as nossas atividades humanas são realizadas com o uso 

dos gêneros e esses são múltiplos. Para nossos enunciados orais e escritos, temos 

um vasto repertório de gêneros e quanto mais os usamos, mais ganhamos 

segurança quanto a sua estrutura e organização. 

Assim, evidenciamos que, quanto mais os falantes/escritores dominam os 

gêneros, mais os empregam de forma livre. Sabemos que existem os gêneros 

padronizados, ou seja, os gêneros que são utilizados por determinada esfera social, 

em situação específica de uso e esses mesmos gêneros poderão ser transpostos 

para outra esfera social que não é a deles e para contextos diversos; isto só 

depende do falante, pois é ele que terá a competência de moldar os gêneros.  

Para Bakhtin (2003): 
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Quanto melhor dominamos os gêneros, mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a 
nossa individualidade (onde é possível e necessário), refletimos de 
modo mais flexível e sutil a situação singular da comunicação; em 
suma, realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de 
discurso.  

 
 

Bakhtin (2003, p. 285) ainda afirma que: 

 
 

[...] ao falante não são dadas apenas as formas da língua nacional (a 
composição vocabular e a estrutura gramatical) obrigatórias para ele, 
mas também as formas de enunciado para ele obrigatórias, isto é, os 
gêneros do discurso: estes são tão indispensáveis para a 
compreensão mútua quanto as formas da língua. 

 
 

No processo discursivo da linguagem, há uma troca entre os sujeitos, cujo 

momento de interação propicia as relações dialógicas. Desse modo, os sujeitos têm 

intenções e, conforme essas intenções, eles fazem suas escolhas. Nesse processo, 

o contexto situacional é significativo para enunciar uma mensagem. 

Os gêneros discursivos, usados com finalidade comunicativa e expressiva, 

devem ser vistos como manifestações culturais e orientados sempre pela dimensão 

espaço-tempo, ou seja, é o contexto situacional e temporal que determina a escolha 

do gênero, como já foi mencionado. 

Segundo Brait (2008, p. 158-159), 

 
 

O gênero adquire então uma existência cultural, como Bakhtin 
procura demonstrar em sua teoria do cronotopo, e passa a ser uma 
expressão de um grande tempo das culturas e civilizações. A própria 
noção de contemporaneidade se enriquece à luz da concepção 
dialógica do tempo e das culturas. O gênero, na teoria do dialogismo, 
está inserido na cultura, em relação à qual se manifesta como 
“memória criativa” onde estão depositadas não só as grandes 
conquistas das civilizações, como também as descobertas 
significativas sobre os homens e suas ações no tempo e no espaço. 

 
 

Assim, percebemos o quanto são significativas as questões culturais, o tempo 

e o espaço para o uso dos gêneros; por outro lado, algo bastante significativo, 

também, é a dialogicidade em que os homens interagem, e suas conquistas e suas 
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realizações se complementam.  

A teoria do cronotopo refere-se à interligação entre tempo e espaço num 

contexto compreensivo e completo, que considera a imagem do homem e sua 

cultura. O cronotopo é significativo para o estudo dos gêneros, pois é ele que define 

suas variedades e determina as condições espaço-tempo, e estas revelam se o 

gênero é pertinente para cada situação discursiva. Essa teoria nos faz entender o 

gênero como uma existência cultural, na qual a sua originalidade é eliminada e, 

consequentemente, reconstituída com base nas características espaciais e 

temporais. Assim, podemos ver que, com o passar do tempo, os gêneros não 

morrem, mas sempre se reconstroem e se renovam, conforme o contexto situacional 

e a época.  

Alves (2009), reportando-se aos trabalhos de Bakhtin (1990), define 

cronotopo como categoria que evidencia a relação tempo e espaço como construção 

axiológica de um sujeito imerso em interações heterogêneas, complexas e 

intencionadas.  

De acordo com Alves (2009), 

 
 

O cronotopo é um conceito que circula nas abordagens do texto 
literário escrito por Bakhtin (1996) e que advém da esfera científica, 
especificamente da matemática e das Teorias da relatividade de 
Einstein. [...] tal como fez Bakhtin, transportamos o conceito da 
esfera literária para a esfera da Linguística Aplicada, a fim de 
compreender as práticas discursivas construídas na esfera. 

 
 

Para que o autor dê o acabamento, é preciso que ele se afaste do seu objeto, 

olhe-o de fora. É nessa visão exotópica que o sujeito-autor passa a ser o outro, 

aquele que observa, analisa, alia, e posiciona-se. Assim, constitui-se verdadeiro 

autor.  

Nessa perspectiva, os gêneros discursivos têm grande relação com o 

contexto social e histórico, e com o principio da exotopia, uma vez que o espaço é 

social e o tempo é histórico. Assim, sabemos que os grandes escritores atravessam 

os séculos, porque suas obras estão dentro desse contexto social e histórico; suas 

ideias não se prendem ao presente, mas se reportam ao passado e se prolongam 

para o futuro.  
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Os gêneros discursivos, segundo a visão de Bakhtin (2003), são 

compreendidos conforme as diferentes esferas de produção da linguagem e essas 

não se limitam ao mundo verbal. Corroborando com essa tese, Machado (2008, p. 

162) nos diz que:  

 
 

Se, em vida, Bakhtin pôde alimentar suas ideias sobre os gêneros 
discursivos acompanhando o florescimento da literatura, da cultura 
popular, do jornalismo, da publicidade e do rádio, o desenvolvimento 
ulterior da cultura, as esferas discursivas diversificadas pelos meios 
de comunicação, pelos encontros e diálogos interculturais se 
encarregaram de redimensionar o alcance que suas formulações 
sobre gêneros discursivos poderiam ter no estudo dos discursos da 
prosa comunicativa criada pelo filme, programa de televisão e pelos 
formatos das mídias digitais.  

 
 

Desse modo, evidenciamos que as diferentes esferas da linguagem exercem 

função especial na formulação dos gêneros; e a mídia, como esfera da 

comunicação, é uma delas. Todas as esferas da comunicação, principalmente as 

atuais, atuam de forma dialógica. É na dialogicidade discursiva que os gêneros se 

inter-relacionam e se reconstituem. “E assim, o próprio discurso, alheio pode integrar 

a cadeia discursiva e ser reprocessado.” (MACHADO, 2008, 162).  

Os gêneros do discurso priorizam o dialogismo, e as relações interativas da 

linguagem, contribuindo, assim, para a constituição de processos produtivos na 

esfera da discursividade. Nesse sentido, ganhou destaque, nos estudos da 

linguagem, a concepção dialógica defendida por Bakhtin (2003), a qual se preocupa 

com as relações existentes no processo comunicativo, ou seja, com as relações 

sócio-discursivas. 

O conceito de gênero não pode ser separado da interação verbal, do 

processo comunicativo, da língua, do discurso, do enunciado, das ações humanas; 

só nessa perspectiva de linguagem é que podemos entender os gêneros discursivos 

como práticas e ações sociais. 

Rodrigues (2005, p. 167), em suas discussões sobre gêneros, nos diz:  

 
 

Os gêneros, com seus propósitos discursivos, não são indiferentes 
às características de sua esfera, ou melhor, eles as “mostram”. Todo 
gênero tem conteúdo temático determinado: seu objeto discursivo e 
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finalidade discursiva, sua orientação de sentido específica para com 
ele e os outros participantes da interação. 

 
 

Assim, para que os gêneros tenham sentido, faz-se necessário que eles 

atendam às características temáticas e composicionais referentes à sua esfera. 

Convém lembrar que os gêneros são diversos e atendem à situação comunicativa e 

aos seus interlocutores.  

Bakhtin (2003, p.283-284) nos diz que:  

 
 

A diversidade desses gêneros é determinada pelo fato de que eles 
são diferentes em função da situação, da posição social e das 
relações pessoais de reciprocidade entre os participantes da 
comunicação: há formas elevadas, rigorosamente oficiais e 
respeitosas desses gêneros, paralelamente a formas familiares, e 
além disso de diversos graus de familiaridade, e formas íntimas 
(estas são diferentes das familiares).  

 
 

Evidenciamos, assim, a heterogeneidade e diversidade dos gêneros, bem 

como a sua marcante presença nas mais diversas esferas sociais de ações 

conduzidas pelo discurso. Esses gêneros funcionam nas relações ideológicas de 

interação, de modo que alguns obedecem às normas sociais de ideologia do 

cotidiano, os primários e outros são legitimados por ideologias institucionalizada; os 

secundários, por exemplo, artigo científico, documentos oficiais da Justiça. 

Os usuários de uma língua, mesmo dominando-a fluentemente, sentem-se 

incapazes de se comunicar em algumas esferas sociais. Isso acontece, em virtude 

de a maioria dos interlocutores (escritor, ouvinte) não dominarem, na prática, grande 

parte das formas de gênero. Assim, evidenciamos que quanto mais os 

falantes/escritores dominam os gêneros mais os empregam de forma livre. Sabemos 

que existem os gêneros padronizados, ou seja, os gêneros que são utilizados por 

determinada esfera social em situação específica de uso e esses mesmos gêneros 

poderão ser transpostos para outra esfera social e para contextos diversos, só 

depende do falante, pois é ele que terá a competência de moldar os gêneros.  

Assim, vemos que os falantes, em suas interações, fazem uso dos gêneros, 

dispõem de um vasto repertório e os empregam, conforme as exigências das ações 

comunicativas. Por isso, podemos dizer que “Falamos apenas através de 
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determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem 

formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo.” (BAKHTIN, 2003, p. 

282).  

Na comunicação discursiva, os interlocutores têm participação ativa e 

responsiva. Como sujeito da cena enunciativa, o ouvinte, ao perceber e 

compreender o discurso, deve responder ao seu enunciador, podendo concordar ou 

discordar dele (total ou parcialmente). Assim, fica claro que, no processo de 

discursividade, tanto o falante quanto o ouvinte exercem funções respectivamente 

responsivas: seus enunciados são respostas a outros já proferidos anteriormente e 

exigem respostas de outros enunciados proferidos posteriormente. 

Destacamos, aqui, a importância de discutirmos os gêneros discursivos, uma 

vez que o nosso estudo se detém no gênero discursivo resenha acadêmica. Para 

isso é preciso compreender o enunciado como unidade de comunicação, cuja 

temática abordaremos a seguir. 

 

1.2.1 O enunciado como unidade de comunicação  

 

Nessa seção, trataremos do enunciado como unidade de comunicação, uma 

vez que trabalhamos com os gêneros discursivos e esses são enunciados 

produzidos por enunciadores que se comunicam dentro de um processo discursivo, 

no qual devem ser considerados o contexto sócio-histórico e os interlocutores.  

Bakhtin (2003, p. 261) diz que “o emprego da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse 

ou daquele campo da atividade humana”. Os enunciados são determinados na 

comunicação, a qual se encarrega de elaborar seus tipos, denominados por Bakhtin 

(2003) de gêneros. Existe uma infinidade de gêneros discursivos, os quais circulam, 

desde a antiguidade, no nosso meio; são considerados heterogêneos e têm 

inesgotável possibilidade de formas. 

Conforme os limites e peculiaridades dos enunciados, é que eles se adéquam 

a cada situação discursiva e são escolhidos pelos falantes. 

 Vejamos o que diz Bakhtin (2003, p. 282) a esse respeito: 
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A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha 
de um certo gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela 
especificidade de um dado campo de comunicação discursiva, por 
considerações semânticos-objetais (temáticas), pela situação 
concreta da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos 
participantes, etc. A intenção discursiva do falante, com toda a sua 
individualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao 
gênero escolhido, constitui-se e desenvolve-se sem uma 
determinada forma de gênero. 

 
 

De acordo com Bakhtin (2003), os enunciados sempre dão respostas e 

suscitam respostas, ocasionando, assim, a interdiscursividade. A partir da 

compreensão do enunciado, o ouvinte se torna falante, ou seja, no processo 

discursivo da linguagem os enunciados se entrecruzam ativamente respondendo 

aos comandos dessa compreensão, que pode ser de imediato ou de efeito 

retardatário ou silenciado.  

Ainda em consonância com essa ideia, Bakhtin (2003, p. 272) nos diz: 

 
 

Portanto, toda compreensão plena real é ativamente responsiva e 
não é se não uma fase inicial preparatória da resposta (seja qual for a 
forma em que ela se dê). O próprio falante está determinado 
precisamente a essa compreensão ativamente responsiva: ele não 
espera uma compreensão passiva, por assim dizer, que apenas 
duble o seu pensamento em voz alheia, mas uma resposta, uma 
concordância, uma participação, uma objeção, uma execução, etc. 
(os diferentes gêneros discursivos pressupõem diferentes diretrizes 
de objetivos, projetos de discursos dos falantes ou escreventes). 

 
 

Assim, podemos dizer que o falante, a partir da compreensão do discurso do 

outro, passa a participar ativamente das atividades discursivas, conforme as mais 

diversas situações comunicativas. E o discurso constitui-se, portanto, nas trocas 

enunciativas dos falantes, ou seja, no enunciado. Para Bakhtin (2003, p. 275): 

 
 

O enunciado não é uma unidade conversacional, mas uma unidade 
real, precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do discurso, 
a qual termina com a transição da palavra ao outro, por mais 
silencioso que seja o “dixi” percebido pelos ouvintes [como sinal] de 
que o falante terminou. 
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Além de o enunciado ser elemento real e concreto da comunicação, ele 

representa a ação precisa de cada sujeito discursivo, ou seja, na dialogicidade 

realizada pelos falantes, é o enunciado a ação discursiva que delimita a participação 

de cada falante. Para Bakhtin (2003), o enunciado é amplo, é discursivo em sua 

totalidade, não se confunde com as unidades da língua, uma vez que ele é superior, 

por estabelecer relações dialógicas com outros enunciados no campo discursivo da 

comunicação. 

Todo enunciado aponta para outros enunciados, considerando os 

participantes da interação verbal.  Assim, podemos dizer que o enunciado é 

dialógico, é concreto e ativo, pois aponta para uma reação responsiva; os 

enunciados são, pois, unidades de comunicação discursiva que estão vinculados 

uns aos outros pelas relações dialógicas, que constituem os sentidos. 

Não podemos compreender o enunciado fora do contexto; é a situação social 

que o determina; assim, percebemos que há um vínculo efetivo entre o enunciado e 

o contexto, o qual é significativo para a construção de sentido. 

Os enunciados constituem uma rede encadeada de significados nas práticas 

sociais discursivas; não são isolados, nem têm significados isolados, mas fazem 

parte de uma cadeia discursiva e estão ligados por razões significativas. 

Bakhtin (2003, p. 289) salienta que: 

 
 

Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. É a 
posição ativa do falante nesse ou naquele campo do objeto e do 
sentido. Por isso cada enunciado se caracteriza, antes de tudo, por 
um determinado conteúdo semântico-objetal. A escolha dos meios 
linguísticos e dos gêneros de discurso é determinada, antes de tudo, 
pelas tarefas (pela ideia) do sujeito do discurso (ou autor) centradas 
no objeto e no sentido.  
 

 

Desse modo, fica claro que o sujeito do discurso é quem organiza sua fala a 

partir de suas ideias e intenções e é quem determina o uso dos gêneros, conforme a 

situação de comunicação e o efeito de sentido que ele pretende produzir, ao 

organizar o discurso. 

Parafraseando Bakhtin (2003), salientamos que outro elemento significativo, 

na organização do discurso, é a expressividade; esta se dá pela composição e 
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estilo, ou seja, é a relação emotiva do falante com o conteúdo e com o sentido do 

discurso. Esse elemento expressivo representa a força do enunciado e a relação 

íntima do autor com o seu discurso, ou seja, a subjetividade. É essa característica 

do discurso que vai influenciar na escolha dos recursos lexicais, gramaticais e 

composicionais do enunciado; constituindo, assim, o estilo individual, que, conforme 

esclarece Bakhtin (2003), é determinado, principalmente, pelo seu aspecto 

expressivo. 

O elemento expressivo do discurso é a relação subjetiva valorativa do falante 

com o conteúdo do enunciado, que está centrado no próprio falante, pois os 

elementos linguísticos escolhidos para produzir o discurso são recursos 

absolutamente neutros, uma vez que as palavras em si não constituem sentido nem 

expressam emoção. O juízo de valor do enunciado só se realiza pelo falante no uso 

dos recursos lingüísticos, no seu enunciado. 

As palavras ganham vida e sentido dentro do enunciado que é constituído por 

um conjunto de palavras entrelaçadas que dão um sentido completo ao discurso. O 

significado isolado da palavra não expressa nenhuma emoção. Dessa forma, para 

constituir o sentido do enunciado, faz-se necessário que o significado isolado de 

uma palavra entre em contato com a realidade comunicativa em que se constitui o 

enunciado; é essa relação locutor-mundo que vai estabelecer o sentido no discurso. 

Dessa forma, os enunciados são produzidos com base no contexto social, 

pois, por mais centrado que seja o discurso, há sempre uma relação externa, 

manifestada por meio do estilo, do conteúdo, da estrutura, da organização. Estes – o 

estilo, o conteúdo, a estrutura do enunciado - são escolhidos pelo falante, conforme 

as situações de uso. Os falantes são considerados sujeitos do discurso que atuam 

em situações concretas de comunicação; esses sujeitos atuam no discurso de forma 

alternada, realizando, assim, as relações dialógicas, as quais acontecem de maneira 

sutil, de modo que, para as percebermos, faz-se necessário que analisemos as 

situações de comunicação. 

Todo enunciado tem o seu objeto discursivo, no qual o enunciador centra sua 

atenção; porém o discurso do outro é alvo de atenção desse enunciador, ou seja, o 

enunciado dialoga com outros enunciados, e essa relação é mais forte do que a 

relação desse enunciado com ele mesmo. Vemos que essas relações são 
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diferentes, mas sempre estão presentes e todas elas imprimem atitudes 

responsivas, isto é, os enunciados se dirigem aos outros e esses outros “não são 

ouvintes passivos, mas participantes ativos da comunicação discursiva.” (BAKHTIN, 

2003, p. 281). 

Na visão de Rodrigues (2005, p. 160):  

 
 

O enunciado, desde o seu início (projeto discursivo), objetiva a 
reação resposta ativa (imediata ou não, verbal ou não, exterior ou 
interior [discurso interior]) daquele a quem é destinado e constrói-se 
em função dessa eventual reação-resposta. 

 
 
Sob esse prisma, podemos ver que essa natureza dialógica constitui-se nas 

múltiplas relações interlocutivas. 

Conforme Bakhtin (2003, p. 300), 

 
 

O enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas também 
para os discursos do outro sobre ele. No entanto, até a mais leve 
alusão ao enunciado do outro imprime no discurso uma reviravolta 
dialógica, que nenhum tema centrado meramente no objeto pode 
imprimir. A relação com a palavra do outro difere essencialmente da 
relação com o objeto, mas sempre acompanha esse objeto.  

 
 

Assim, fica claro que a dimensão social do enunciado completa o seu sentido 

que é constituído a partir da dimensão lingüística, isto é, para compreendermos o 

enunciado é preciso que tenhamos conhecimento do seu contexto social e histórico, 

bem como do aspecto ideológico que ele apresenta, pois esses elementos vão 

mostrar as formações discursivas que deram origem a esse enunciado e encaminhar 

o ouvinte/leitor para a construção de sentido.   

Escolhemos as mais diversas formas de gênero do discurso para nos 

comunicar; isso expressa, claramente, que são as situações típicas da comunicação 

que determinam a escolha dos gêneros. 

Os enunciados possuem peculiaridades estruturais comuns e limites, os quais 

são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, todo enunciado tem 

um princípio e um fim, ambos são interligados a outros enunciados.  

Faremos a seguir uma discussão a respeito das peculiaridades e distinções 
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do enunciado e da oração. 

 

1.2.2 Enunciado e Oração: peculiaridades e distinções 

 

Apresentaremos a seguir as várias características apontadas por Bakhtin 

(2003), as quais contribuem para o enunciado ganhar destaque na comunicação 

discursiva. 

A alternância dos sujeitos é uma das características que diferenciam o 

enunciado, unidade de comunicação discursiva, da oração, unidade da língua. Essa 

característica não se presta à gramaticalidade, ou seja, essa característica diz 

respeito à troca de papeis dos enunciadores; no processo de discursividade, os 

interlocutores mudam de função.  

A oração não pressupõe o enunciado, nem a relação discursiva, mas 

constitui-se por elementos lingüísticos, como entonação, pausas e paradas, que se 

realizam através do uso de sinais gramaticais, como os sinais de pontuação. 

Vejamos o que diz Bakhtin (2003, p. 275) sobre essa alternância dos sujeitos: 

 
 

Essa alternância dos sujeitos do discurso, que cria limites preciosos 
do enunciado nos diversos campos da atividade humana e da vida, 
dependendo das diversas funções da linguagem e das diferentes 
condições e situações de comunicação, é de natureza diferente e 
assume formas várias. Observamos essa alternância dos sujeitos do 
discurso de modo mais simples e evidente no diálogo real, em que se 
alternam as enunciações os interlocutores (parceiros do diálogo), 
aqui denominados réplicas. Por sua precisão e simplicidade, o 
diálogo é a forma clássica de comunicação discursiva.  

 
 

Vemos que é a alternância dos sujeitos que delimita a sua participação na 

comunicação discursiva, nos mais diversos campos da vida. O falante termina o seu 

enunciado e o ouvinte, que também se torna falante, inicia o dele. Nesse processo 

discursivo, ganha respaldo o diálogo. 

De acordo com Bakhtin (2003, p. 280) a conclusibilidade “é uma espécie de 

aspecto interno de alternância dos sujeitos do discurso.”  O enunciado atende, 

precisamente, a esta característica, pois ele sempre assume a ação responsiva, ou 

seja, sempre exige que o interlocutor atue no ato discursivo. Na comunicação 
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discursiva, cada falante/ouvinte sabe o momento de iniciar sua participação 

discursiva, pois percebe o acabamento, a conclusibilidade do seu parceiro, no 

processo discursivo da comunicação. 

A exauribilidade do enunciado é um outro aspecto particular que se refere ao 

sentido do seu tema. Essa característica determina a escolha do gênero do discurso 

pelo falante, considerando, assim, as suas situações enunciativas, bem como suas 

relações com os seus interlocutores.  

No processo discursivo, deve-se ter clara a diferença entre a oração e o 

enunciado. Para concordar com essa distinção entre o enunciado e a oração, 

Bakhtin (2003, p. 286) assegura que:  

 
 

Quando escolhemos um determinado tipo de oração, não o 
escolhemos apenas para uma oração, não o fazemos por 
considerarmos o que queremos exprimir  com determinada oração; 
escolhemos um tipo de oração do ponto de vista  do enunciado 
inteiro que se apresenta à nossa imaginação discursiva e determina 
a nossa escolha. A concepção sobre a forma do conjunto do 
enunciado, isto é, sobre um determinado gênero do discurso, guia-
nos no processo do nosso discurso. A idéia do nosso enunciado em 
seu conjunto pode, é verdade, exigir para a sua realização apenas 
uma oração, mas pode exigi-las em grande número. O gênero 
escolhido nos sugere os tipos e os seus vínculos composicionais. 

 
 

Desse modo, vemos que o enunciado e a oração apresentam diferenças 

precisas, ou seja, o enunciado é preponderante  no processo discursivo, enquanto 

que a oração apenas contribui para a produção dos enunciados. A oração não é 

uma unidade discursiva, não constitui sentido no processo discursivo, não suscita 

resposta; quando a pronunciamos de forma isolada, desprovida de contexto e de 

significado, não expande a comunicação. Já que o enunciado funciona como um elo 

da comunicação discursiva, é também uma unidade dessa comunicação. E para ser 

essa unidade de comunicação discursiva atende com precisão às situações 

comunicativas, e, para isso, suas peculiaridades e características estilístico-

composicionais são elementos que atendem às normas e padrões referentes a cada 

situação discursiva. 

Bakhtin (2003, p. 277) nos diz que: 
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A oração é um pensamento relativamente acabado, imediatamente 
correlacionado com outros pensamentos do mesmo falante no 
conjunto do seu enunciado; ao término da oração, o falante faz uma 
pausa para passar em seguida ao seu pensamento subsequente, 
que dá continuidade, completa e fundamenta o primeiro. O contexto 
da oração é o contexto da fala do mesmo sujeito do discurso 
(falante); a oração não se correlaciona de imediato nem 
pessoalmente com o contexto extraverbal da realidade (a situação, o 
ambiente, a pré-história) nem com as enunciações de outros 
falantes, mas tão somente através de todo o contexto  que a rodeia, 
isto é, através do enunciado em seu conjunto.  

 
 

O enunciado constitui-se em meio a uma diversidade de vozes advindas dos 

vários outros enunciados já proferidos, daí cada um deles apresentar singularidade e 

particularidade que os caracterizam; a esses elementos podemos chamar de estilo.            

Dessa forma, fica claro que, na comunicação discursiva, na produção dos 

enunciados, somos os personagens do discurso, constituindo-nos, assim, sujeitos. 

Trabalhamos com o conceito de enunciado, porque consideramos cada 

resenha como um enunciado que suscita e dá resposta, e que tem, como função 

social, discutir, analisar e divulgar conhecimentos, dentro de uma esfera de 

comunicação, no nosso caso, a esfera acadêmica.  

Na próxima seção, discutiremos concepções de vozes e posicionamentos 

axiológicos; faremos menção às vozes sociais que se inserem nos textos e aos 

julgamentos de valor que os sujeitos-autores fazem do discurso.  
 

1.3 Concepção de vozes e posicionamento axiológico  

 

Bakhtin (1990) nos apresenta o termo refração, caracterizando-o como uma 

multiplicidade discursiva, podendo ser chamada de definições e julgamento de valor; 

é constituída pelas inúmeras vozes sociais, as quais se formam, considerando a 

consciência socioideológica. Dessa forma, as vozes se processam dentro de um 

contexto social e atendem a valores ideológicos instituídos pelas condições de 

produção e pelos interlocutores.  

Assim, evidenciamos que é esse emaranhado de vozes, tecidas nos fios 

dialógicos da linguagem, que nos encaminha para a nossa produção do discurso, 

constituído, também, para o social. Como seres sociais, interagimos e nos 
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posicionamos frente aos acontecimentos; criticamos, discutimos, analisamos, ou 

somente nos omitimos diante dos fatos; isso é axiológico, pois estamos atribuindo 

valores positivos ou negativos. 

O nosso contexto social é semiotizado e ideológico; aquele se refere à 

representação do meio pelos sinais; este está relacionado ao valor ideológico que os 

enunciados trazem. Para os componentes do Círculo de Bakhtin (1997), ideológico e 

axiológico apresentam uma estreita relação, uma vez que esses pensadores vão 

nos dizer que não existe enunciado não-ideológico, neutro, haja vista que expressa 

sempre uma posição avaliativa; assim, exerce uma posição axiológica.  

Há uma relação de reciprocidade entre esses termos, pois é também o 

Círculo (1997) que afirma que “ideológico é, portanto, um signo”; ainda diz que “sem 

signos não existe ideologia”. Assim, fica claro que signo e ideologia se 

complementam, um não existe sem o outro. 

Embasados nos pressupostos do Circulo, podemos dizer que os signos 

refletem e refratam o mundo, isto é, eles apontam para uma realidade que é exterior; 

e através deles não só descrevemos o mundo, mas também o construímos, 

considerando a dinâmica histórica e heterogênea das experiências humanas.  

As vozes sociais constituem a hetereoglossia dialogizada, que são as vozes 

circundantes, as quais interagem, ou apenas se chocam e são retardadas por algum 

motivo. Podemos chamar também essa multiplicidade de vozes de plurilinguismo. 

Esse plurilinguismo dialogizado remete à responsividade dos enunciados. Como 

bem disse Faraco (2009, p. 58-59), 

 
 

[...] a dinamicidade do universo da cultura (para fundar uma filosofia 
da cultura), consideramos que o Circulo vê as vozes sociais como 
estando numa intricada cadeia de responsividade: os enunciados, ao 
mesmo tempo em que respondem ao já dito (“não há uma palavra 
que seja a primeira ou a última”), provocam continuamente as mais 
diversas respostas (adesões, recusas, aplausos incondicionais, 
criticas ironias, concordâncias, discordâncias, revalorizações, etc. - 
não há limites o contexto dialógico). O universo da cultura é 
intrinsecamente responsivo, ele se move como se fosse um grande 
dialogo.   
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Assim, todo dizer responde a um já dito e pressupõe outros dizeres. 

Entretanto, nessa dialogicidade da linguagem, todo enunciado é uma réplica, isto é, 

surgiu respondendo a outro já proferido. Tornando-se, assim, responsivo. 

Para Bakhtin (2003), as vozes estão constituídas na relação dialógica entre os 

interlocutores, por isso são vozes carregadas de valores sociais, éticos e culturais, 

transportados pelas consciências dos sujeitos. Nessa multiplicidade de vozes 

valoradas está o axiológico. Nas relações sociais e heterogêneas, o sujeito assume 

uma posição, e, “É esse posicionamento valorativo que dá ao autor criador a força 

de constituir o todo: é a partir dela que se criará o herói e o seu mundo e se lhes 

dará o acabamento estético.” (FARACO, 2009, p. 89) Nesse sentido, o autor, através 

dos valores acrescentados por ele a sua obra, cria o seu herói, que seria a sua 

produção artística, e representa o mundo.  

Em relação à posição axiológica do sujeito-autor, Bakhtin (1990) apresenta a 

distinção entre o autor-pessoa e o autor-criador, dos quais trataremos mais tarde, no 

capítulo referente à autoria. 

Diante do exposto, evidenciamos que posição axiológica é ação valorada do 

sujeito; é unir o axiológico e a ideologia para construir, nas relações dialógicas e 

sociais, a obra, e dar-lhe acabamento, a partir das ações que se realizam dentro de 

padrões éticos, estéticos e culturais. 

Nesse sentido, nos reportamos a Bakhtin (2003), que nos diz que a palavra é 

valorada, ou seja, carrega consigo um valor ideológico. 

Em consonância com esse pensamento, Volochinov (1997, p. 95) afirma que: 

 
 

A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 
ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e 
somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias 
ideológicas ou concernentes à vida. 

 
 

Dessa forma, evidenciamos que é a ideologia ou o valor ideológico das 

palavras do outro que nos impulsiona a manifestar o nosso ponto de vista, e, para 

isso, é preciso que o discurso do outro tenha em sua essência relação ideológica 

com o nosso cotidiano, com a nossa vida, para que haja interação entre os 

interlocutores.  
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O segundo capítulo do nosso trabalho trará uma discussão sobre a escrita 

acadêmica. 
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2 A ESCRITA NA ESFERA ACADÊMICA  

 

2.1 Prática discursiva na academia  

 

Os estudantes do Ensino Superior, ao longo de sua formação, lidam com o 

discurso e com a escrita. Assim, é a partir de conhecimentos teóricos e discussões 

travadas em sala de aula, bem como de exposições, que esses alunos universitários 

produzem os gêneros acadêmicos, como a resenha, o artigo, o relatório, dentre 

outros.  

Escrever, na academia, é bastante complexo, uma vez que estamos lidando 

com intelectuais que discutem, avaliam, questionam, dominam a temática da qual 

tratamos; e isso implica em aprofundamento teórico. Por outro lado, nessa mesma 

esfera, espera-se que esses alunos produzam textos que demonstrem 

conhecimentos satisfatórios da língua, ou seja, com clareza e legibilidade, para que 

esses textos tenham aceitabilidade, nessa comunidade acadêmica. 

A produção escrita, na academia, é um fazer científico; nesse universo, o 

aluno já se constitui um iniciador científico, por isso precisa entrar na dinâmica 

dialógica da linguagem acadêmica e passar a lidar com as normas do texto 

científico. Isto é, para que o estudante e escritor – aprendiz produza, na comunidade 

acadêmica, é necessário que ele domine as normas científicas e apreenda o 

conceito de texto como forma de interação.  

Em todos os nossos escritos na academia, estamos dialogando com uma 

infinidade de vozes, por isso temos que ter uma linha teórica e apreender 

conhecimentos relativos à estrutura e organização do texto. Dialogamos, nessa 

esfera acadêmica, com um grupo profissional a quem é atribuída a autoridade de 

orientar e avaliar nossos escritos, como também com uma banca que é constituída 

com o intuito de avaliar o nosso trabalho; todo esse processo é tenso.  

Os gêneros acadêmicos, assim como os demais, refletem suas condições 

específicas de produção, bem como suas finalidades; considerando conteúdo 

temático, estilo, e os recursos lexicais e gramaticais.  

Nessa perspectiva, vemos que a escrita deve realizar-se de acordo com as 

condições e finalidades específicas da esfera de comunicação discursiva, no caso 
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da escrita acadêmica, a academia. As esferas discursivas regulam ou controlam a 

produção dos gêneros discursivos, ou seja, determinam seus tipos com suas 

especificidades composicionais, o estilo. 

O texto acadêmico requer que o seu produtor construa saberes, discuta, 

analise teorias, critique e avalie. Para isso, ele deve dispor de normas e formas 

legitimadas e estabelecidas pela esfera acadêmica. 

Muito se tem discutido a respeito da impessoalidade e da objetividade no 

texto acadêmico, essas características são consideradas inerentes à linguagem 

científica. Para garantir a precisão dessa linguagem, é recomendado que se use a 

voz passiva ou a terceira pessoa do singular com o pronome se, ou expressões do 

tipo: o presente trabalho. 

A escrita acadêmica também traz a expressividade do autor, pois mesmo que 

esse autor tenha como objetivo informar, apresentar teoria, discutir, ele faz isso do 

seu modo de pensar e ver o mundo. Essa tomada de posição é também 

expressividade. 

Na construção de saberes, os acadêmicos apresentam ideias, posicionam-se, 

interagem e dialogam com autores que discutem sobre o seu objeto de estudo. E, 

quando esse autor quer parecer objetivo e impessoal, é porque apenas apresenta 

seu estudo e está convicto de que sua tese vai ser aceita, por isso não procura ser 

convincente diante do leitor. 

É bom lembrar, de acordo com Perrota (2004, p.5), que, 

 
 

[...] no discurso cientifico, precisamos estar atentos, primeiramente 
para dois aspectos fundamentais, a saber: nele não cabem 
simplificações, ideias de senso comum, pois estamos na ordem da 
complexa tarefa de construção de saberes; e devemos observar 
formas de organização do enunciado já legitimadas e estabelecidas 
pelas finalidades dessa esfera da atividade humana para efetivarmos 
o dialogo com o leitor. 

 
 

Na linguagem científica, em sua objetividade, os enunciados são impessoais, 

pois, com base nos pressupostos de Bakhtin (2003), tornamo-nos cientes de que a 

palavra é valorada, que o signo é axiológico, por isso vemos que não existe 
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neutralidade no discurso. Se o sujeito apresenta um ponto de vista, um 

posicionamento, assim a expressividade passa a ser uma característica do discurso. 

“Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva”. (BAKHTIN, 

2003, p. 289). O sujeito do discurso deve posicionar-se ativamente no campo do 

objeto e do sentido. São esses elementos que conduzem o autor a fazer suas 

escolhas linguísticas e de gêneros do discurso. 

Para melhor compreendermos a valoração do enunciado pelo sujeito, 

reportamo-nos a Bakhtin (2003, p. 289), quando afirma: 

 
 

O segundo elemento do enunciado, que lhe determina a composição 
e o estilo, é o elemento expressivo, Istoé, a relação subjetiva 
emocionalmente valorada do falante com o conteúdo do objeto e do 
sentido do seu enunciado. 

 
 

Essa relação subjetiva do falante determina o estilo individual, ou seja, a ação 

valorada, o posicionamento do sujeito, as suas escolhas são marcas de 

expressividade do autor. Na próxima seção discutiremos a escrita no contexto 

acadêmico, e o processo de produção do texto acadêmico, enfatizando o discurso 

do outro como ponto significativo para a construção do sujeito-autor.   

 

2.2 A escrita no contexto acadêmico 

 

Os gêneros acadêmicos asseguram o comprometimento do graduando em 

sua comunidade discursiva, por isso é preciso que na academia se ensinem os mais 

diversos gêneros acadêmicos, pois esses estudantes constroem e divulgam 

conhecimentos; daí a necessidade de produzirem textos claros e eficientes para 

essa construção e divulgação do saber. 

Parafraseando Motta-Roth (2005), no que diz respeito aos gêneros 

acadêmicos, podemos dizer que, para escrevermos na esfera acadêmica, é 

necessário que tenhamos consciência do gênero discursivo que iremos usar, do seu 

objetivo comunicativo, dos papeis sociais dos seus participantes no processo de 

interação, bem como o objeto de estudo dessa comunidade e suas práticas sociais 

discursivas. Precisamos estar atentos a nossas competências sociais e linguísticas, 
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prevendo, com precisão, nosso público-alvo, com o qual interagimos, efetivamente, 

dentro de uma comunidade.  

Assim, vemos que, dentro do processo interativo da linguagem no âmbito 

acadêmico, é preciso saber a função social dos gêneros que iremos usar, bem como 

conhecer as normas de uso da linguagem dessa comunidade. É imprescindível que 

dominemos o código linguístico de prestígio social, uma vez que o discurso e a 

escrita acadêmica devem seguir as regras desse código. 

O texto acadêmico, assim como outros textos, exige do seu produtor 

posicionamentos. O autor deve ter consciência de que está repassando para o seu 

auditório, ou seu público leitor, sua maneira de pensar, sua ideologia. Isso se 

manifesta nas escolhas que ele faz das palavras, na escolha da pessoa do discurso, 

dos recursos expressivos. Resumindo, por mais impessoal que o autor queira 

parecer, numa pesquisa, suas escolhas denunciam sua expressividade, 

subjetividade. 

Portanto, é preciso que esse autor mantenha-se firme em seus 

posicionamentos, ou seja, use argumentos que esclareçam sua posição; seja claro 

em suas definições; mostre que a expressividade e subjetividade são marcas 

inerentes à escrita, não são recursos que sirvam para diminuir o valor acadêmico da 

pesquisa.  

Como diz Bakhtin (2003, p. 297),  

 
 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros 
enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de 
comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de 
tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de um 
determinado campo (aqui concebemos a palavra “resposta” no 
sentido mais amplo): ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se 
neles, submete-os como conhecidos, de certo modo os leva em 
conta. Porque o enunciado ocupa uma posição definida em uma 
dada esfera da comunicação, em uma dada questão, em um dado 
assunto, etc. E impossível alguém definir sua posição sem 
correlacioná-la com outras posições. Por isso, cada enunciado é 
pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados da 
comunicação discursiva.  

 
 

Desse modo, é salutar destacar a inserção do discurso do outro na produção 

dos discursos. Assumir uma posição é recorrer a outros autores que já se 
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posicionaram a respeito do assunto em questão. Assim, o texto acadêmico constitui-

se dentro desse contexto, ou seja, o autor recorre a inúmeros teóricos para 

manifestar seu ponto de vista, sua posição. E essa dialogicidade dos enunciados é 

manifestada de diferentes formas, como apresentamos a seguir. 

O discurso do outro pode ser expresso de diferentes formas: discurso direto, 

discurso indireto e discurso indireto livre. Há também outros modos de se destacar 

esse discurso; como, por exemplo, por meio de aspas, itálico, negrito.  

Para Volochinov (1997, p.159), 

 
 

O emprego do discurso indireto ou de uma de suas variantes implica 
uma análise da enunciação simultânea ao ato de transposição e 
inseparável dele. Variam apenas o grau e a orientação da análise. A 
tendência analítica do discurso indireto manifesta-se principalmente 
pelo fato de que os elementos emocionais e afetivos do discurso não 
são literalmente transpostos ao discurso indireto, na medida em que 
não são expressos no conteúdo, nas formas de enunciação. Antes 
de entrar numa construção indireta, eles passam de forma de 
discurso a conteúdo ou então encontram-se transpostos na 
proposição principal como um comentário do verbo dicendi. 

 
 

Nesse contexto, vemos que o discurso indireto apresenta a voz do outro, 

porém deixa fora a expressividade e a emoção, pois o autor assegura isso quando 

diz que “os elementos emocionais e afetivos do discurso não são literalmente 

transpostos”.  

Por outro lado, Volochinov (1997, p. 160) assegura que a construção do 

discurso indireto pode atender a objetos indiferentes, ao afirmar: 

 
 

A enunciação de outrem pode ser apreendida como uma tomada de 
posição com o conteúdo semântico próximo por parte do falante [...] 
a enunciação de outrem enquanto expressão que caracteriza não só 
o objeto do discurso (que é de fato, menor), mas ainda o próprio 
falante: sua maneira de fala (individual, ou tipologia, ou ambas); seu 
estado de espírito, expresso não só no conteúdo, mas nas formas do 
discurso (por exemplo, a fala entrecortada, a escolha da ordem das 
palavras, a entonação expressiva, etc.); sua capacidade ou 
incapacidade de exprimir-se, etc; sua capacidade ou incapacidade de 
exprimir-se bem, etc.  
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Assim, podemos perceber que o autor posiciona-se a partir do discurso do 

outro, bem como mostra seu estado de espírito e sua expressividade.  

Os modos de dizer do sujeito, no discurso acadêmico, são vários, conforme já 

mencionamos alguns deles; e a organização do discurso é chamado por teóricos 

como Halliday (1973) de metadiscurso. Conforme Negroni (2008, p. 93), “O 

metadiscurso constitui, assim, um dos rastros das relações intersubjetivas e, 

portanto, da presença do sujeito em seu discurso e seu estudo”.  

A autora mencionada assegura, ainda, que:  

 
 

Na maior parte dos casos, os autores, enquanto sujeitos das 
enunciações acadêmicas prévias, só aparecem identificados por 
meio de identificações bibliográficas colocadas entre parênteses 
(sistema, autor, data) no corpo do texto [...] ou em notas finais de 
documentos [...]. 

 
 

Ainda para Negroni (2008, p. 101), 

 
 

No corpus da lingüística, em compensação, citam-se habitualmente, 
entre aspas os discursos dos outros pesquisadores para, depois, 
validá-los e respaldar-se neles; ou, ao contrário, para discuti-los e 
distanciar-se dos pontos de vista sustentados por eles. Na medida 
em que são introduzidos no próprio discurso, o locutor não apenas 
marca a “literalidade” das seqüências entre aspas, mas também sua 
atitude com relação a estas.   

 
 

Uma outra forma de marcar o discurso do outro, no texto acadêmico, é 

através de “citações integradas” ou “citações de parágrafos”. Todas as citações aqui 

mencionadas estão recontextualizadas no trabalho científico e, muitas vezes, elas 

trazem indicações da atitude do outro diante do exposto, usando um verbo de dizer 

antecedido do advérbio como, em que o outro manifesta acordo ou aceitação. Como 

exemplo, podemos citar: o modo como assinala, como afirma. Para reforçar melhor, 

em alguns casos acrescentam-se ainda advérbios “bem”, por exemplo: “como bem 

disse X”. 

Pontos de vista alheios poderão ser introduzidos com o conectivo “segundo”; 

nesse caso o sujeito do discurso poderá ou não se identificar com tal posição. Em 

outros casos, o sujeito do discurso poderá não aderir ao discurso citado e manifesta 
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o desacordo total, usando expressões do tipo, entretanto, o que pode ser 

identificado como um contra-argumento em relação à posição do autor citado.  

Os tipos de discurso são interativos e teóricos; estes configuram a ordem do 

expor e o relato interativo e narração configuram a ordem do narrar. 

Dessa forma, podemos considerar os gêneros acadêmicos como gêneros da 

ordem do expor, os quais se constituem de sequências argumentativas, explicativas; 

e se colocam dentro de um plano do discurso teórico e interativo, constituindo-se, 

assim, um discurso misto.  

Na próxima seção, discutiremos os gêneros acadêmicos, de forma ampla, ou 

seja, não trataremos especificamente de todos; é nosso intuito nos determos no 

gênero resenha acadêmica, pois esse faz parte do nosso corpus, para estudarmos o 

nosso objeto, a autoria. 

 

2.3 Os gêneros acadêmicos  

 

Os gêneros acadêmicos são produzidos na esfera acadêmica, e o produtor 

desse texto deve utilizar-se do discurso acadêmico e dos gêneros discursivos, para 

desenvolver os trabalhos solicitados no curso, tais como: resenhas, artigos, 

relatórios, monografias, ensaios, dentre outros. 

Os gêneros acadêmicos têm sido amplamente discutidos por pesquisadores 

da Linguística Aplicada; e a maioria deles tem se preocupado com a organização 

textual, ou seja, com o processo de produção escrita, enfocando os problemas 

enfrentados pelos estudantes universitários, no momento da produção do texto 

acadêmico. Podemos destacar Figueiredo e Bonini (2006); Ramires (2008); 

Machado, Lousada e Abréu-Tardelli (2007).  

Esse gênero, como outros, obedece a determinadas regras, e, de certa forma, 

os acadêmicos apresentam dificuldades na sua produção, principalmente aqueles 

alunos que estão ingressando na comunidade acadêmica, que chegam 

despreparados do nível médio, no que diz respeito à questão da leitura e produção 

desses gêneros, e, mais precisamente, no que se refere à escrita acadêmica.  

Nesse sentido, as pesquisas sobre o assunto são realizadas visando a 

proporcionar aos estudantes meios de produzir com eficiência o texto acadêmico. 
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Apresentaremos o pensamento de alguns pesquisadores em relação à produção dos 

gêneros acadêmicos. 

No espaço acadêmico, a socialização do conhecimento se dá através dos 

mais diversos gêneros discursivos, tais como: artigos científicos, resenhas, 

monografias, relatórios de pesquisas, dentre outros. Todos esses gêneros 

obedecem a normas técnicas de construção. O estilo e a linguagem são fixas, e 

essas regras institucionalizadas devem ser seguidas pelos pesquisadores, para que 

eles possam divulgar seus trabalhos acadêmicos.  

O produtor do texto acadêmico, assim como qualquer outro produtor de texto, 

faz escolha do gênero, dependendo da sua necessidade, ou seja, do evento 

discursivo a ser realizado, ou da produção científica solicitada pelos professores do 

Curso. O gênero acadêmico a ser produzido deve obedecer às regras determinadas 

pela estrutura e organização desse gênero e às da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). Dessa forma, muitos produtores de textos demoram a apreender 

as regras dos gêneros e as normas da ABNT, por isso encontram dificuldades para 

produzi-los. 

O produtor de textos deve ter compromisso com o leitor, ou seja, ao produzir 

seu texto, deve procurar ser claro e estabelecer uma unidade de sentido, de maneira 

que o texto atenda às expectativas do leitor; não teria sentido produzir, se não fosse 

interessar a alguém. Por essa razão é que os produtores de textos planejam, 

rascunham, revisam antes de editarem seus textos.  

Para Ramires (2008, p. 61), o efeito humano de redigir vem da maneira como 

o texto chega ou confronta as expectativas do leitor. Para esta autora, 

 
 

[...] as decisões que o escritor faz em relação às escolhas de 
estruturas e de palavras constituem o processo de escrita, e na 
escrita acadêmica formal isso envolve os processos elaborados e 
recursivos de planejar, rascunhar, revisar e editar. 
 
 

Assim deve ser a escrita acadêmica, realizada num processo discursivo, em 

que o papel do professor universitário é orientar os alunos no processo de escritura 

dos textos, e os alunos devem refazer seus textos a partir das orientações dadas 

pelo professor.  
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O processo de escrita acadêmica segue alguns requisitos básicos, que 

propiciam o êxito do escritor, ou seja, o texto acadêmico deve obedecer às normas 

linguísticas e técnicas, uma vez que esse texto vai atender a uma exigência do 

professor de alguma disciplina, e vai servir para divulgar o conhecimento, pois 

sabemos que os resumos, resenhas, artigos científicos são textos apresentados em 

congressos e/ou publicados em anais, revistas, jornais e outras fontes de divulgação 

da produção acadêmica.  

Consideramos que a audiência limitada e o propósito comunicativo são 

características que limitam os cuidados que o acadêmico deve ter com o seu texto, 

pois os textos acadêmicos não são escritos apenas para o professor avaliar o 

conhecimento, mas devem ser escritos para divulgar, discutir, avaliar ideias.  

Machado, Louzada e Abreu-Tardelli (2007, p. 23), discutindo os gêneros 

acadêmicos, afirmam que: 

 
 

Organizar globalmente um texto com suas formas canônicas é 
apenas um dos procedimentos necessários para chegarmos a uma 
produção adequada. A complexidade característica dos gêneros 
exige que sejam desenvolvidas múltiplas capacidades que vão muito 
além da mera organização ou do uso das nossas gramáticas do 
português padrão. 

 
 

Dessa forma, é evidente que as preocupações formais com o texto acadêmico 

são necessárias, mas não são exclusivas e a grande preocupação com a produção 

acadêmica deve ir além do formal, do canônico e atender, principalmente, à 

dialogicidade da linguagem. O bom texto é aquele que dialoga com outros textos, 

que discute a posição de outros autores, que avalia, analisa, critica, concorda, ou 

discorda de pontos de vistas, interagindo com o leitor e com outros sujeitos que 

colaboram com a progressão do seu texto.   

Ainda Machado, Louzada e Abreu-Tardell (2007, p. 31), tecendo 

considerações sobre o texto acadêmico, nos dizer que:  

 
 

Ao escrever uma resenha escolar, acadêmica, você deve levar em 
consideração que estará escrevendo para seu professor que, se 
indicou a leitura, deve conhecer a obra. Portanto, ele avaliará não só 
sua leitura da obra, através do resumo que faz parte da resenha, 
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mas também sua capacidade de opinar sobre ela.  
 
 

A resenha acadêmica é o texto que, além de apresentar as ideias de alguém 

sobre determinado assunto, ainda faz uma análise, uma avaliação, uma discussão 

do assunto apresentado pelo autor do texto fonte; o ponto de vista do autor do texto-

fonte deve ser apresentado, comparado, discutido e refletido.  

Vale ressaltar que, ao produzir um gênero, devemos considerar não somente 

os aspectos organizacionais, mas também produzir a partir da compreensão. Dessa 

forma, os produtores opinam, emitem juízo de valor, discutem, analisam, 

interpretam, avaliam e  se inserem no texto enquanto produtores, ou seja, enquanto 

sujeitos do seu discurso. 

Sabemos que os gêneros discursivos exercem importante papel nas 

comunidades discursivas, no desempenho da comunicação escrita dos usuários da 

língua dentro de sua comunidade. Diante disso, os estudos sobre gêneros, e sua 

escritura na escola em práticas sociais discursivas devem contribuir para o bom 

desempenho do uso dos gêneros orais e escritos pelos estudantes, de um modo 

geral, e por aqueles que se dedicam ao estudo da língua.  

Trataremos a seguir, especificamente, do gênero resenha acadêmica. 

 

2.4 A resenha acadêmica 

 

A resenha acadêmica se organiza, partindo de atividades sociais, como 

eventos, seminários, leituras e discussões, e analisa uma determinada temática, isto 

é, discute um determinado tema. A produção desse texto acadêmico parte de 

atividades discursivas de sala de aula e tem como objetivo discutir sobre uma 

temática em estudo, buscando adquirir conhecimentos. 

Trataremos, especificamente, da resenha acadêmica, exigida por professores 

universitários. Para diferenciar melhor a resenha acadêmica das outras resenhas, 

precisaremos compreender o que é esse gênero resenha. 

Vejamos o que diz Medeiros (2000, p.137): 

 
 

Resenha é, portanto, um relato minucioso das propriedades de um 
objetivo, ou de outra parte constitutiva; é um tipo de redação técnica 
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que inclui variedades modalidades de textos: descrição, narração, e 
dissertação. Estruturalmente, descreve as propriedades da obra 
(descrição física da obra), relata as credencias do autor, resume a 
obra, apresenta suas conclusões e metodologia empregada, bem 
como expõe um quadro de referências em que o autor se apoiou 
(narração) e, finalmente, uma evolução da obra e diz a quem se 
destina (dissertação). 
 
 

Ainda nos reportando aos pressupostos teóricos de Medeiros (2000), 

podemos dizer que a resenha, além de atender a objetivos gerais é “instrumento de 

pesquisas bibliográficas, atualização bibliográfica, decisão de consultar ou não o 

texto original. [...] Proporciona o desenvolvimento da capacidade de síntese, 

interpretação e crítica.” Assim, a resenha crítica contém o resumo das ideias 

principais do texto, seguido de um julgamento de valor, enquanto que a resenha 

descritiva apenas ressalta a estrutura da obra e apresenta um resumo sem 

comentários. 

Para Medeiros (2000, p.141), “O procedimento da resenha será seletivo, uma 

vez que não pode abraçar a totalidade das propriedades de um texto”. O que se 

relata numa resenha depende da finalidade que se tem em vista, ou mesmo do tipo 

de leitor que se pretende atingir. 

O texto acadêmico constitui-se de acordo com as normas e convenções, 

valores e práticas de um grupo de pessoas que pertencem à comunidade 

acadêmica. Assim, esse texto reflete as condições sócio-históricas desse grupo, 

bem como,  as condições de produção dos seus  componentes.  

Vemos,  portanto, que a escrita acadêmica exige normas e convenções, as 

quais se referem a cada evento discursivo, considerando o contexto sócio-histórico 

da ação discursiva. 

O gênero resenha tem a função de contextualizar a obra resenhada, 

comparando-a com a literatura da área, bem como fazendo avaliação. 

Conforme apresenta Carvalho (2005, p. 137), 

 
 

As resenhas de livros cumprem pelo menos dois papéis e, podem ser 
lidos como o conjunto das relações à publicação de um livro em 
determinada época, servindo como registro importante para vários 
pesquisadores; podem também ser utilizadas como guias de leituras 
e aquisição de publicações.  
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A autora supracitada aponta, também, como aspecto significativo que nos 

interessa, “as motivações por trás dos textos das resenhas: quem escreve para 

quem escreve, com que intenção escreve, a que convenções obedecem e quais 

desprezam, o que analisa e como faz” (2005, p. 136). Esses elementos são 

imprescindíveis para identificar as práticas sociais discursivas norteadoras desses 

textos, ou seja, a análise do ato discursivo que encaminhou a produção da resenha, 

o que está sendo avaliado e que relações existem entre os diversos participantes do 

gênero. 

As resenhas funcionam como um texto demonstrativo, no qual se expõem as 

informações a respeito de uma obra, podendo também funcionar como elemento 

motivador, no exercício da produção escrita, quel contribui para o desenvolvimento 

de várias competências, principalmente as de compreensão.   

Outros autores, como Medeiros (2000) e Severino (2000), tratam da resenha 

obedecendo a um modelo semelhante a esse acima mencionado. 

É bem verdade que seguir as normas é uma exigência técnica necessária, 

porém, esses modelos não devem ser  seguidos com rigor, uma vez que são muitos 

apresentados com sérias divergências. Portanto, o acadêmico deve aguçar a sua 

capacidade de apresentar, discutir, refletir e analisar pontos de vista. Essa prática de 

escrita acadêmica contribui para que os acadêmicos não limitem sua criatividade e 

apenas sigam modelos pré-determinados. 

Entretanto vemos que, para produzir uma resenha acadêmica, o produtor 

deve obedecer às características quanto à estrutura e à organização desse gênero, 

e, principalmente, atender a elementos constitutivos desse gênero que vão ao  

encontro da discursividade, como: a expressão subjetiva do autor; a inserção de 

diferentes vozes; a compreensão do texto a ser resenhado. Vale ressaltar que a 

leitura é o ponto principal para a produção da resenha, pois é por meio dela que o 

leitor-produtor vai avaliar, analisar, refletir sobre pontos de vistas e construir 

sentidos, para, em seguida, produzir a resenha.  

A seguir trataremos da resenha como texto emoldurador, aquele que se 

enquadra no discurso do outro comentando-o.  
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2.4 A resenha acadêmica como texto emoldurador 

 

O processo de produção de texto adota, como pressupostos norteadores, a 

concepção dialógica da linguagem, atendendo à heterogeneidade discursiva e à 

pluralidade das ações humanas, isto é, a escrita se processa tomando por princípio 

os vários discursos produzidos nas mais diversas esferas em que o homem realiza 

suas ações. 

A produção de texto realizada, nessa perspectiva, descarta qualquer modelo 

e padronização que levem a uma reprodução mecânica e sem sentido. 

O texto emoldurador é produzido atendendo à dialogicidade e à 

heterogeneidade discursiva, pois é criado a partir de outro texto, que avalia, discute, 

comenta, expõe ponto de vista. Mesmo sendo produzido para avaliar outro texto, ele 

é único, singular, cuja singularidade é elemento decisivo na produção de sentido. 

Como todo texto, a resenha tem um sujeito-autor, que o produz, no diálogo com 

outros sujeitos; daí esse texto não ser considerado reprodução, mas acontecimento 

novo e singular. 

O texto é visto como um enunciado, pois é constituído a partir de uma ideia e 

tem como fim a realização dessa ideia. Esse enunciado é produzido dentro do 

contexto da discursividade, ou seja, usado no discurso num dado campo, e 

elaborado com a função de responder a outros enunciados proferidos anteriormente. 

Assim, o texto, em sua essência, constitui-se a partir das relações entre os sujeitos.  

Bakhtin (2003, p. 310) assegura que: 
 
 

Um estenograma do pensamento humanístico é sempre o 
estenograma do diálogo de tipo essencial: a complexa inter-relação 
do texto (objeto de estudo e reflexão) e do contexto emoldurador a 
ser criado (que interroga, faz objeções, etc.), no qual se realiza o 
pensamento cognoscente e valorativo do cientista. É um encontro de 
dois textos _ do texto ponto e do texto a ser criado, que reage; 
consequentemente, é o encontro de dois sujeitos, de dois autores. 

 
 

Desse modo, podemos perceber que na inter-relação dialógica da linguagem, 

os textos mantêm relações, porém é indiscutível que, mesmo sendo produzido a 

partir de outros textos, é considerado único.  

Ainda para Bakhtin (2003, p. 329): 
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Pode se dizer que o interpretador é parte do enunciado a ser 
interpretado, do texto (ou melhor, dos enunciados, do diálogo entre 
estes), entra nele como um novo participante. O encontro dialógico 
de duas consciências nas ciências humanas. A molduragem do 
enunciado do outro pelo contexto dialógico. 

 
 

Assim, constitui-se o texto emoldurador no contexto dialógico das relações 

entre os sujeitos. Este que é produzido na fronteira de duas consciências, daquela 

que está sendo analisada, a do texto-fonte, e daquele que está para analisar, 

criticar, valorar, comentar, apresentar ponto de vista. Nessa relação, o sujeito reflete 

e expõe o que pensa. Podemos dizer que são o pensamento, a reflexão, o 

comentário que contribuem para a progressão desse texto. 

No próximo capítulo, discutiremos a autoria como construção dialógica, as 

nossas reflexões se baseiam nos pressupostos teóricos de Bakhtin, bem como de 

outros autores que seguem essa mesma abordagem. 
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3 AUTORIA COMO CONSTRUÇÃO DIALÓGICA   

 

3.1 A autoria de acordo com a visão de Bakthin 

 

A nossa reflexão a respeito de autoria está aliada às discussões feitas por 

Bakhtin (2003, 2008) e autores que o têm como referência. Sabemos que Foucault 

(1992) discute autoria como “princípio de agrupamento de discurso que se apresenta 

como unidade”. Fica claro que, para Foucault (1992), autor não é o individuo falante 

que pronuncia ou que escreve um texto, mas o autor como agrupamento do 

discurso, como unidade e origens de suas significações, como foco de sua 

coerência. A função autor depende da formação discursiva e do conjunto de regras 

que dão corpo e legitimam a obra; o que não é o nosso caso. 

Por outro lado, nos referimos a um conceito de autoria que remete à 

perspectiva teórica de Bakhtin (2003, 2008), Faraco (2009), Possenti (1981, 1988, 

2001, 2002). Esses autores definem o autor como aquele que exerce uma tomada 

de posição, assume um ponto de vista em relação ao seu discurso.  

Dessa forma, evidenciamos que ideologia e discurso são inerentes, 

indissociáveis, ambos pertencem ao sujeito. 

No processo de significação e interpretação, o sujeito realiza, de acordo com 

a sua visão ideológica, as palavras, os textos, os discursos, os quais não podem ser 

interpretados sem considerar suas condições de produção especificas; a 

exterioridade é fator preponderante para a construção do sentido. A ideologia está 

imersa nos discursos, uma vez que ela se sustenta no já dito, na repetição; há, no 

processo ideológico do discurso, um entrecruzamento de vozes, e são essas vozes 

entrecruzadas que dão acabamento ao discurso.  

Diante dessa reflexão sobre a palavra do outro que se torna nossa, vem à 

tona a questão: afinal, o que é o autor? 

Bakhtin (2003) discute o autor, em “O Autor e o Herói”; em cuja obra ele 

questiona a relação entre o autor e o seu personagem. Os questionamentos, nessa 

obra, perpassam a discussão de que autor e personagem têm laços estreitos de 

relação, e que a estética da obra, o acabamento é feito pelo autor. Assim o 

personagem é o objeto, o próprio texto ou obra de arte, e o autor e a obra são partes 
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constituintes do todo, da construção de sentido que é feita. O autor não é apenas 

aquele que produz o texto, mas é aquele que interage com o outro, que constrói 

conhecimento que se constitui autor-criador. 

Brait (2008) discute o autor-criador como sendo uma posição axiológica, ou 

seja, o autor posiciona-se, á forma ao conteúdo, transpõe de sua vida para a sua 

criação.  

Brait (2008, p. 39) ainda nos diz que: 

 
 

O autor-criador é, assim, uma posição refratada e refratante. 
Refratada porque se trata de uma posição axiológica conforme 
recortada pelo víeis valorativo do autor-pessoa; e refratante porque é 
a partir dela que se recorta e se reordena esteticamente os eventos 
da vida. 

 
 

Bakhtin (2008), ao discutir a obra de Dostoiévski, nos diz que a nova posição 

artística do autor em relação ao herói, no romance polifônico de Dostoievski, é uma 

posição dialógica seriamente aplicada e concretizada até o fim, que afirma a 

autonomia, a liberdade interna, a falta de acabamento e de solução do herói.  

Vemos, assim, que o autor posiciona-se e dialoga com o herói, e é isso que 

faz com que ele, o autor, se torne autônomo e tenha liberdade para agir.  

Bakhtin (2008) ainda assinala que: “O herói é o sujeito de um tratamento 

dialógico profundamente sério, presente, não retoricamente simulado ou 

literariamente convencional.”   

Assim, o sujeito é dialógico, é presente e profundamente sério; é real.  

Quem é o herói em Dostoievski? É o discurso autêntico, é a idéia do autor 

sobre o discurso. “A autoconfiança enquanto dominante da construção da imagem 

do herói requer a criação de um clima artístico que permita a sua palavra reverter-se 

e auto elucidar-se” (Bakhtin, 2008). Dessa forma, vê-se que “A palavra do herói é 

criada pelo autor, mas criado de tal modo que pode desenvolver até o fim a sua 

lógica interna e sua autonomia enquanto palavra do autor, enquanto palavra do 

herói”. (Bakhtin, 2008).  

Em “Estética da Criação Verbal”, Bakhtin (2003, p. 5) diz que:  
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[...] o autor reflete a posição valotivo-emocional da personagem e 
não sua própria posição em face da personagem; esta posição ele 
realiza, é objetivada, mas não se torna objeto de exame e de 
vivenciamento reflexivo; o autor cria, mas vê sua criação apenas no 
objeto que ele informa, isto é, vê dessa criação apenas o produto em 
formação e não o processo interno psicologicamente determinado.    

 
 
É o autor que reflete sobre a posição e valores emocionais do personagem 

em sua produção artística; vê somente sua criação em formação, não a analisa 

psicologicamente, ou seja, seus sentimentos e emoções não são analisados.  

O autor-criador mantém uma relação axiológica com o herói, e, nessa relação, 

há uma preocupação com o receptor, considerando seus posicionamentos, ou seja, 

o autor relaciona-se com o mundo, e a sua obra com os valores sociais; daí surge a 

relação axiológica entre sujeitos sociais; autor e interlocutores, numa ação valorada 

da produção artística, ou seja, do objeto estético, a própria obra.  

O axiológico a que Bakhtin faz referência, na sua obra, contempla a 

hetereoglossia dialogizada,ou seja, as múltiplas vozes sociais, que atuam como 

expressão de uma determinada interpretação do mundo.       

Segundo Bakhtin (2003), “Em todas as formas estéticas organizadoras é a 

categoria axiológica de outro, é a relação com o outro enriquecido pelo excedente 

axiológico da visão por acabamento transgredante”. Assim, é nesse excedente de 

visão do outro em relação ao objeto artístico e o distanciamento do autor do seu 

objeto, ou seja, a posição axiológica do autor, que faz com que o artista se 

concretize no acontecimento do existir.  

Dessa forma, “o autor ocupa uma posição responsável no acontecimento do 

existir, opera com elementos desse acontecimento” (Bakhtin, 2003), ou seja, a obra 

existe a partir da relação autor/mundo e é o autor que busca essa relação. Na 

relação autor/personagem, às vezes, este tem o lugar daquele, ou seja, o autor 

revive seus problemas, sentimentos, emoções no personagem.  

Bakhtin (2003, p. 13) nos fala de uma relação direta, na qual o autor deve 

estar à margem de si, ou seja, desprender-se dele mesmo. Vejamos: 

 
 

Segundo uma relação direta, o autor deve colocar-se à margem de 
si, vivenciar a si mesmo não no plano em que efetivamente 
vivenciamos a nossa vida; só sob essa condição ele pode completar 
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a si mesmo, até atingir o todo, com valores que a partir da própria 
vida são transgredientes a ela e lhe dão acabamento; ele deve 
tornar-se o outro em relação a si mesmo, olhar para si mesmo com 
os olhos do outro; é verdade que na vida procedemos assim a torto e 
a direita, avaliemos a nós mesmos do ponto de vista dos outros, 
através do outro procuraremos compreender e levar em conta os 
momentos transgredientes à nossa própria consciência: desse modo, 
levamos em conta o valor da nossa imagem externa do ponto de 
vista da possível impressão que ela venha a causar no outro - para 
nós mesmos esse valor não existe imediatamente (para a 
consciência afetiva e pura) [...] 

 
 

Dessa forma, evidenciamos que o autor, para dar acabamento a sua obra, 

para fazer juízo de valor, é preciso que faça esse julgamento como se fosse o outro; 

é sair de si e avaliar-se. Assim, ele estaria agindo conforme o princípio da exotopia – 

segundo Bakhtin (2003) “ninguém é herói de sua própria vida”. É o outro que dá 

sentido a nossa existência, que dá o acabamento as nossas produções artísticas. 

Temos que ser esse outro em relação as nossas produções. 

Para Brait (2006, p. 100),  
 
 

[...] o conceito de exotopia, embora possa designar uma posição no 
tempo, por exemplo, de um pesquisador que analisa um texto de 
outra época, enfatiza a dimensão espacial. Essa ênfase não é 
casual. O conceito está relacionado à ideia de acabamento, de 
construção de um todo, o que implica sempre um trabalho de fixação 
e enquadramento, como uma fotografia que paralisa o tempo. O 
espaço é a dimensão que permite fixar, inscrever o movimento ou 
dito de outra forma, a dimensão em que o movimento pode se 
escrever e deixar suas marcas. A fixação é o resultado de todo 
trabalho de objetivação, seja cientifico ou artístico, pois esse trabalho 
distingue dois sujeitos e duplica seus respectivos lugares: o do que 
vive no instante e no puro devir e do daquele que lhe empresta um 
suplemento de visão por está justamente de fora. 

 
 

Sob esse prisma, vemos que exotopia é esse movimento em que o autor ou o 

artista real pensa a sua produção dentro de um contexto histórico; é não tornar-se 

indiferente; é realizar uma ação valorada; é ocupar um lugar singular e único; é dar 

singularidade a sua produção. E isso é o que Bakhtin (2003, p. 22) vai chamar de 

excedente de visão.  

Outro autor que tem se dedicado ao estudo da autoria é Possenti (2001, 

2002), por esse autor (2002, p. 30), os conceitos de autoria.  
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[...] têm a ver com os conceitos de locutor (expressão que designa o 
“falante”, enquanto responsável pelo que diz) e com o de 
singularidade (na medida em que, de algum modo, serve para 
chamar a atenção para uma forma, um tanto peculiar do autor estar 
presente no texto [...].  

 
 
Para falar de autoria, Possenti (2002) remete-se à obra clássica de Foucault 

“O que é o autor?” (1992), a qual apresenta discussão em que autor e obra se 

relacionam;  porém Possenti assegura que a visão de Foucault em relação ao autor 

é discursiva; uma vez que “o autor é de alguma forma construído a partir de um 

conjunto de textos ligados a seu nome, considerando um conjunto de critérios, 

dentre eles, sua responsabilidade sobre o que põe a circular, um certo projeto que 

se extrai da obra e que se atribui ao autor, etc.” (POSSENTI 2002). Este autor faz 

referência, também, à distinção que Foucault faz de escritor e autor. Escritor é a 

aquele que produz o texto; enquanto que o autor é o indivíduo que atende a traços 

históricos variáveis e que tem a ver com a maneira como são vistos os discursos de 

um modo geral, em tempo e espaços diferentes.  

Possenti (2002, p.30) ainda nos diz que: 

 
 

[...] as verdadeiras marcas de autoria são da ordem do discurso, não 
do texto ou da gramática [...], dar objetividade à autoria; [...] Trata-se 
de fazer com que entidade e ações que aparecem num texto tenha 
exatamente historicidade [...]. Trata-se de eventos e de coisas que 
têm sentidos. 
 
 

Parafraseando Possenti (2002), podemos dizer que o autor toma posição, 

inscreve o discurso do outro, propõe diálogo, negocia, cria expectativa.  

Em suma, pode-se dizer que se apresentam indícios de autoria nos diversos 

recursos da língua usados pelo autor, os quais estão condicionados aos contextos 

sociais e históricos em que se inserem autor e enunciação.  

As marcas de autoria podem ser percebidas através de elementos linguísticos 

que denotam a presença do autor no texto; essas marcas podem ser representadas 

por pronomes, verbos, adjetivação.  
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Para Amorim (2006), “Quando se está escrevendo, ouvem-se vozes, faz-se 

falar algumas deles e, a eles respondem, consegue-se chegar/ou não, a fazer ouvir 

sua própria voz.”  

Uma outra forma de se marcar a autoria é o caráter abstrato, ou seja, 

percebe-se a autoria de forma abstrata, que se expressa pelo uso de substantivos 

abstratos precedidos pelo artigo definido (a/o), que lhe dá uma idéia de 

universalizante.  

Na próxima seção, faremos uma discussão a respeito do discurso do outro; 

tratamos desse tema com foco na visão dialógica da linguagem, em que “Para 

estudarmos o discurso de outrem na perspectiva bakhtiniana, faz-se necessário 

compreendê-lo como um discurso retomado que está sujeito a diversas 

acentuações, pois refletem tendências básicas e constantes da recepção ativa do 

discurso de outrem.” (RAMOS, 2010). 

 

3.2 O discurso do outro  

 

Nas relações sociais dialógicas, usamos a linguagem para realizar nossas 

ações discursivas e interagir com o outro, como sujeito do discurso e parceiro nas 

relações discursivas.  

Bakhtin (2008, p. 209) nos assegura que:  

 
 

[...] as relações dialógicas são extralingüísticas. Ao mesmo tempo, 
porém, não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da 
língua enquanto fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na 
comunicação dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa 
comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da vida da 
linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de 
emprego (linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.), 
está impregnada de relações dialógicas.  

 
 

Podemos ver, assim, que a linguagem não existe se não for no social, nas 

relações entre os sujeitos. É, portanto, a comunicação dialógica que dá vida à 

linguagem, em cujos campos da linguagem são imprescindíveis as relações 

dialógicas.  
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Nesta seção, trataremos mais especificamente do discurso do outro, aquele 

que se insere noutro discurso. Esse discurso não remete somente ao conteúdo do 

discurso, mas inclui-se no outro discurso, em sua estrutura sintática, integrando de 

forma composicional.  

Em “Marxismo e Filosofia da linguagem”, Volochinov (1997, p. 144) afirma 

que:  

 
 

O discurso citado é visto pelo falante como a enunciação de uma 
outra pessoa, completamente independente na origem, dotada de 
uma construção completa, e situada fora do contexto narrativo. É a 
partir dessa existência autônoma que o discurso de outrem passa 
para o contexto narrativo, conservando o seu conteúdo e ao menos 
rudimentos da sua integridade linguística e da sua autonomia 
estrutural primitivas.    

 
 

Assim, vemos que o discurso citado é autônomo, passa de um contexto para 

outro sem perder a sua estrutura e seu conteúdo semântico. A enunciação, no 

contexto em que é transmitida, pressupõe uma terceira pessoa, ou seja, a pessoa a 

quem está sendo transmitida. E é essa terceira pessoa que reforça a influência das 

forças sociais organizadas sobre a força da opressão do discurso. 

(VOLOCHINOV,1997).  

Desse modo, é necessário que sejam consideradas as características das 

condições de produções e suas finalidades, pois é o contexto situacional que 

contribui para o processo de apreensão ativa do discurso.  

As formas como demarcamos o discurso alheio (discurso direto ou indireto) 

não são promissoras para a apreensão ativa e apreciativa do discurso do outro. 

Essas formas são padronizadas, porém só ganharam forma de acordo com as 

tendências dominantes de apreensão do discurso do outro; isto é, as formas da 

língua influenciam, estimulam ou inibem o desenvolvimento das tendências da 

apreensão apreciativa do discurso.  

Nesse contexto, é evidente que a língua, de acordo com a situação, a época 

ou os grupos sociais, determina as variantes e formas de uso. Atendendo, pois, às 

especificidades de épocas, e de grupos, é a língua se transforma, ao longo do 

tempo, em lugares específicos. 
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Nas relações sociais dialógicas, apoderamo-nos do discurso do outro para 

refutar, discordar, validar. As vozes que permeiam nossos textos, são vozes sociais 

e históricas, que expressam pontos de vista.  

Na heteroglossia dialogizada, conforme afirma Bakhtin (2003), há o confronto 

de pontos de vista, a aceitação, encontros, desencontros. Nessa luta travada pela 

linguagem, em que as vozes se contrapõem, destacam-se as forças centrífugas, que 

nos impõem verdades. Essas forças referem-se aos grupos de que fazemos parte, 

como família, academia, associações, etc.  

Daí, vemos que são essas convenções sociais que nos impõem normas, 

valores e ações discursivas, dentro do padrão exigido por elas. Portanto, assim 

como nos assegura Volochinov (1997, p. 146), 

 
 

É preciso levar em conta todas essas características da situação de 
transmissão. Mas isso não altera em modo a essência do problema. 
As condições de transmissão e suas finalidades apenas contribuem 
para a realização daquilo que já está escrito nas tendências da 
apreensão ativa, no quadro do discurso interior; ora essas últimas só 
podem desenvolver-se, por sua vez, dentro dos limites das formas 
existentes numa determinada língua para transmitir o discurso. 
 
 

Assim, vemos que o contexto é imprescindível na produção do discurso, pois 

este se processa considerando as condições de produção, bem como os 

interlocutores, ou seja, leva-se em conta o auditório social, para a articulação dos 

discursos.  

Por outro lado, para a apreensão do discurso por parte desse auditório social, 

Volochinov (1997, p. 147) nos diz que:  

 
 

Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, 
tudo o que pode ser ideologicamente significativo tem sua expressão 
no discurso interior. Aquele que apreende a enunciação de outrem 
não é só um ser mudo, privado da palavra, mas ao contrário um ser 
cheio de palavras interiores. Toda a sua atividade mental, o que se 
pode chamar o “fundo perceptível” é mediatizado para ele pelo 
discurso interior e é por aí que se opera a junção com o discurso 
apreendido no exterior.  
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Assim, no processo discursivo, os sujeitos, nas relações dialógicas de 

enunciação de outrem, apreendem e apreciam, e isso pode ser significativo para a 

produção dos seus próprios discursos; e faz com que existam suas réplicas nos 

planos dialógicos que funcionam na dinâmica das relações sociais. 

Ponzio (2008, p. 101) nos diz que:  

 
 

Falamos sempre através da palavra dos outros, seja por meio de 
uma simples imitação, como uma pura citação, seja em uma 
tradução literal ou, ainda, seja através de diferentes formas de 
transposição, que comportam diferentes níveis de destacamento da 
palavra alheia: a palavra entre aspa, o comentário. a crítica, o 
repúdio, etc. 

 
 

Assim, percebemos que nossos discursos orais ou escritos pressupõem 

outros discursos, isto é, constituem-se a partir de outros, esse ponto de vista está 

intimamente ligado ao que diz Ponzio (2008, p. 102): 

 
 

Todo texto, escrito ou oral, está conectado dialogicamente com outro 
texto. [...] Portanto, toda palavra que se expressa de forma concreta, 
ou seja, toda enunciação, nunca é unidirecional: enquanto expressa 
seu próprio objeto, expressa direta ou indiretamente sua própria 
posição acerca da palavra alheia.  

 
 

Em relação à estrutura sintática do discurso citado, existem diferentes 

modelos e variantes, e, geralmente, pode-se dizer que esses “modelos sintáticos 

são os do discurso direto, indireto, e semi-indireto ou indireto livre”. (VOLOCHINOV 

1997 p. 145) 

Desse modo, convém lembrar que as enunciações, enquanto instrumentos de 

comunicação discursiva não condicionadas às condições mutáveis da comunicação 

sócio - verbal, são determinadas pelas condições sociais e econômicas da época, 

em se tratando da transmissão do discurso de outrem.  

Expomos a seguir o estado da arte, no qual apresentamos obras significativas 

que discutem o tratamento dado à língua, à linguagem, ao discurso e ao texto, 

considerando aspectos de dialogicidade e discursividade da linguagem. São obras 
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que serviram de base para nossa discussão e de certa forma, deram legitimidade ao 

nosso discurso. 

 

3.3 O Estado da arte 

 

Atualmente, os gêneros acadêmicos têm sido um tema amplamente discutido 

pelos pesquisadores da área da Lingüística Aplicada. Sendo esta uma temática que 

vem ao encontro da construção e divulgação do conhecimento, evidenciamos, 

então, a necessidade de novos estudos voltados para o texto acadêmico, com foco 

específico no gênero resenha. 

Muitos trabalhos relacionados aos gêneros acadêmicos vêm sendo 

desenvolvidos nas várias Universidades de todo o país. Citaremos títulos de alguns 

desses trabalhos, faremos comentários acerca de algumas dessas obras. Eis, a 

seguir, alguns desses trabalhos.  

Práticas discursivas e aprendizagem do texto acadêmico, de Adair Bonini é 

um artigo que aborda as concepções sobre o ensino-aprendizagem da escrita 

acadêmica, relata e analisa uma experiência de ensino de produção de texto 

acadêmico, com foco na dificuldade que muitos mestrandos têm, ao produzirem o 

texto acadêmico. 

O autor demonstra grande preocupação com a escrita acadêmica, uma vez 

que esses estudantes estão lidando com o saber cientifico e a circulação desse 

saber dentro da comunidade acadêmica. 

Gêneros, teoria, métodos e debates, de J. L. Meurer, et al. (2005); Gêneros 

textuais e práticas discursivas: os subsídios para o ensino da linguagem, organizado 

por J. L. Meurer e Motta-Roth (2002), são obras que focalizam o ensino de leitura e 

produção textual; apresentam, também, discussões significativas sobre o gênero 

resenha. Essas obras baseiam-se nas teorias sócio-interacionistas do discurso e 

procuram imergir o aluno nas práticas discursivas de produção escrita.  

A coleção “Leitura e Produção de Textos Técnicos Acadêmicos: Resenha; 

Resumo; Planejar gêneros acadêmicos”, das autoras: Ana Rachel Machado (coord.), 

Eliana Lousada e Lílian Santos Abreu-Taardelli, é formada por obras extremamente 

didáticas, consideradas como oficinas de produção de textos, e tem objetivo ensinar 
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a produzir textos acadêmicos.  Essas obras trazem, após cada exposição de 

conteúdo, uma série de exercícios. 

Alguns autores produziram trabalhos que contemplam o gênero acadêmico 

resenha e sua função social. Podemos citar como um desses estudos : “A 

construção social do gênero resenha acadêmica”, da autora Desireé Motta-Roth 

(2002). Nesse artigo a autora se propõe abordar as práticas discursivas, os 

processos de produção, consumo e distribuição de textos, no contexto acadêmico. A 

autora adota duas visões confluentes da linguagem: a sócio-construtivista, que 

remete às discussões sobre sujeito, convenções e valores associados à linguagem, 

e a concepção de texto acadêmico como um reflexo da interação sócio-histórica de 

um grupo de pessoas. 

Evidencia-se, assim, que essas pesquisas contribuem de forma significativa 

para o ensino-aprendizagem. Além do ensino de língua materna, as discussões 

direcionam-se para o ensino de gêneros textuais, uma vez que se inserem em 

pressupostos teóricos que vêem a linguagem como forma de interação e suas 

práticas como objeto de aprendizagem.  

A dissertação “Aspectos discursivos da constituição da autoria em resenha 

acadêmica”, produzida por Carla da Silva Lima, da Universidade Federal de 

Uberlândia, é um dos trabalhos a que mais temos recorrido para a produção do 

nosso. Nesse trabalho, a autora tem como objeto de estudo a autoria em resenhas 

acadêmicas, publicadas em periódicos científicos da área de Lingüística, 

especificamente as resenhas publicadas na revista DELTA, na versão digital. Em 

sua pesquisa, a autora propõe a seguinte questão norteadora: “como identificar a 

presença do autor no texto?” Uma outra preocupação rea entender a função – autor, 

ou seja, entender como o sujeito desempenha essa função; para isso  buscou 

sustentação teórica na Análise do Discurso de linha francesa. Essa autora buscou 

como referência teórica para discutir a autoria, os pressupostos de Foucault (1969, 

1971) e Possenti (2001, 2002), Bakhtin, dentre outros que discutem gênero, discurso 

e autoria.  

No estudo realizado, é apresentada a hipótese de que essa “função autor se 

constitui, fundamentalmente, a partir da relação de autoridade que o sujeito autor 

estabelece com os diversos posicionamentos com os quais se confronta na cena 
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englobante acadêmica”. A autora (LIMA, 2008), analisa os modos de inscrição do 

sujeito na resenha acadêmica, e, a partir da análise, levanta a hipótese de que a 

constituição da autoria no quadro cênico resenha acadêmica se dá a partir de dois 

diferentes modos de inscrição do sujeito: um modo em que o sujeito se inscreve sem 

instaurar polêmica aberta com nenhum outro posicionamento no campo, e um modo 

em que o sujeito se inscreve instaurando uma polêmica aberta no campo. 

Sendo esse trabalho produzido no âmbito da esfera acadêmica, foi por 

demais pertinente para nossas leituras, uma vez que nosso trabalho tem como foco 

a discursividade e dialogicidade da linguagem, especificamente no texto acadêmico.  

A obra “Um texto pra chamar de seu: Preliminares sobre a produção do texto 

acadêmico”, de Claudia Perrota (2004), versa sobre as dificuldades da escrita na 

esfera acadêmica. Trata de experiências vivenciadas pela autora com seus 

orientandos de pós-graduação na Universidade. Perrota (2004), nesse estudo sobre 

o texto acadêmico, questiona-se: “como pôr ordem no caos sem perder de vista a 

construção científica do conhecimento”. 

Essa autora, em suas discussões, diz que não pretende contribuir para a 

padronização da escrita acadêmica; não é a favor da “composição de um texto 

submetido a leis que pouco fazem sentido ao ato de criar seu próprio dizer” 

(PERROTA, 2004). 

Perrota refere-se às impressões, redundâncias, ambiguidades, etc; como 

defeitos decorrentes da falta de leitura do próprio produtor. Assim, o produtor de 

texto; deve ser um leitor eficiente do seu próprio texto, deve ser capaz de distanciar-

se do seu trabalho para melhor avaliá-lo. 

O interessante dessa obra é que a autora consegue de forma clara, atrair o 

leitor para buscar conhecimentos a respeito da escrita acadêmica. Explicita que, 

para escrever na academia, é necessário buscar conhecimentos do dia-a-dia, do 

cotidiano; não só os conhecimentos científicos e acadêmicos são pertinentes. 

Como nosso objeto de estudo é a autoria, convém mencionar obras que 

tratem dessa temática e que nos foram úteis na produção do nosso trabalho. 

Para discutir autoria, percorremos parte da obra de Bakhtin (1990, 2003, 

2008). Em “Estética da Criação Verbal”, nos textos: O autor e a personagem; O 

problema do autor. Em “Problema da Poética de Dostoiévski”, nos textos O discurso 
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do herói; O discurso do narrador. Em “Marxismo e filosofia da linguagem”, nos 

textos: O discurso de outrem; discurso direto, discurso indireto e suas variantes”. 

Nesses textos, encontramos subsídios para as nossas discussões. 

Essas obras foram significativas para a nossa pesquisa; serviram-nos de 

suporte para a construção de conceitos e valores sobre o sujeito-autor. 

Outro estudioso que deu sustentação as nossas discussões sobre autoria foi 

Possenti (2001, 2002). O artigo “Indícios de autoria”, o autor faz referência à 

produção de texto na escola; suas discussões a respeito desse tema se 

fundamentam em Foucault, Bakhtin, Freud, Marx, dentre outros. Possenti considera 

que a qualidade do texto passa pela questão da subjetividade e singularidade do 

autor. Podemos citar ainda desse autor outro texto, que nos serviu de base para 

nossas análises a respeito da autoria: “Autoria no domínio de gêneros discursivos: 

paráfrase e estilo”. Nesse texto, o autor faz menção à autoria como tomada de 

posição, assunção de ponto de vista, recorrência a um já - dito, interpretando-o. Em 

síntese, a noção de autoria adotada por esse autor relaciona-se com a 

discursividade no interior do texto e com uma atitude responsável do sujeito, a qual 

se constitui através das incursões do autor sobre o seu texto. 

No próximo capítulo, trataremos dos aspectos metodológicos e trajetória da 

pesquisa, expomos todo percurso do nosso trabalho, analisamos os dados e 

apresentamos uma visão de sujeito-autor centrada na dialogicidade e no processo 

interativo da linguagem. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS E TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

4.1. Caracterização do campo de pesquisa 

 

Neste capítulo, discutimos os aspectos metodológicos e a trajetória da nossa 

pesquisa; apresentamos, pois, o percurso por nós realizado, destacando objetivos, 

demarcação do corpus, análise dos dados e resultados obtidos. 

O homem é um ser social, um ser de linguagem; e é, pois, na relação 

homem/mundo, linguagem/sociedade, que o humano é constituído. Nessa 

perspectiva, a produção dos conhecimentos acontece de forma dialógica, ou seja, 

há uma constante relação entre o mundo da vida e o mundo teórico mediada pela 

consciência responsiva. No contexto social das relações interativas, produz-se o 

conhecimento, e essas relações são perpassadas pela cultura, elemento 

indispensável à produção do conhecimento. 

Esse processo interativo da linguagem dá vida aos enunciados, e esses, por 

sua vez, se materializam no texto. Bakhtin (2003, p. 312) diz que há “dois elementos 

que determinam o texto como enunciado: a sua ideia (intenção) e a realização dessa 

intenção. As inter-relações dinâmicas desses elementos, a luta entre eles é que 

determinam a índole do texto”, Assim, o texto se forma com base no objetivo do seu 

autor, na sua intenção, e, principalmente, atendendo ao princípio da dialogicidade da 

linguagem, uma vez que as muitas vozes ecoam nos textos.  

A nossa pesquisa é de caráter documental; temos como corpus resenhas 

acadêmicas de estudantes do Curso de Letras, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque 

Maia – CAMEAM. É um estudo que atende aos pressupostos bakhtinianos, os quais 

vêem a linguagem como dialógica, viva, interativa. 

Vale ressaltar que esse estudo está ligado à Linguística Aplicada, e, mais 

precisamente, aos pressupostos teóricos da linguística transdisciplinar, uma vez que 

vai além das questões lingüísticas; transcende-as; atravessa o contexto social das 

relações. Assim, percebemos o quanto os discursos e a constituição dos sujeitos 

dos discursos estão relacionados às ações sociais.  

A metodologia não deve ser apenas procedimentos que orientam a pesquisa, 
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mas deve manter uma postura axiológica, ou seja, deve apontar para discussões 

valoradas acerca dos elementos constitutivos do corpus.  

Os textos são de duas turmas; optamos pela diversificação do corpus, pois o 

trabalho com esses textos foi realizado por professores diferentes; e escolhemos o 

gênero resenha acadêmica por ser um gênero muito solicitado por professores 

universitários. Com esse trabalho, pretendemos contribuir para os estudos dos 

gêneros acadêmicos, particularmente a resenha acadêmica.   

No momento de construção ou gerenciamento dos dados, entramos em 

contato com colegas professores do curso de Letras da UERN, com o intuito de 

gerar os dados para nossa pesquisa. Os participantes foram acadêmicos do 6º 

período, do Curso de Letras, da disciplina Análise do Discurso. Começamos a nossa 

análise com a leitura das resenhas, buscando no material respostas para as 

questões que norteiam a nossa pesquisa. 

Neste capítulo, delineamos caminhos que o nosso trabalho percorreu até 

chegar a sua fase final relatada. 

 

4.1.1 O objeto de pesquisa 

 

A pesquisa na Universidade tem ganhado um espaço surpreendente e os 

alunos, a partir dos períodos iniciais, começam a produzir textos acadêmicos, e, 

para isso, é necessário conhecer as normas técnicas exigidas para a escrita desses 

textos.  

O curso de Letras-CAMEAM/UERN exige como TCC (Trabalho de Conclusão 

de Curso) a monografia; e os professores começam a trabalhar os gêneros 

acadêmicos, desde os períodos iniciais, para, assim, preparar os alunos para a 

produção do trabalho final. Desse modo, o gênero resenha acadêmica, muito 

solicitado por professores do curso Letras, serve para a compreensão e 

aperfeiçoamento de conteúdos trabalhados acerca da Língua e do seu Ensino, bem 

como para avaliar a leitura e estudos de conteúdos, subsidiando as discussões 

realizadas em algumas disciplinas. O nosso objeto de estudo vem, pois, ao encontro 

do trabalho com os gêneros acadêmicos e se insere no conjunto de pesquisas que 

tem como objeto de investigação a autoria nesses textos produzidos na esfera 
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acadêmica. 

 

4.1.2 Apresentação do corpus 

 
No corpus temos 60 resenhas, das quais selecionamos dez (dez) para 

compor o nosso quadro de análise, sendo todas produzidas em momentos de 

estudos do conteúdo da disciplina Análise do Discurso. Como colaboradores, na 

coleta dos dados, tivemos duas professoras e os alunos dos períodos citados.  

A escolha das dez resenhas deu-se pelos seguintes critérios: legibilidade e 

clareza nos posicionamentos. Definimos como legibilidade a qualidade de escrita do 

texto; cuja qualidade é garantida também, pela obediência às normas técnicas.  O 

outro critério utilizado, a clareza nos posicionamentos, refere-se a uma posição bem 

definida, por parte do autor, sobre o assunto que está sendo abordado. Procuramos 

ver se o produtor da resenha acadêmica manifesta seu ponto de vista, se expõe 

argumentos de defesa da sua tese, se a sua voz entra em diálogo com a voz do 

autor do texto-fonte. 

 

4.2 Procedimentos de geração dos dados  

 

Nesta seção, tratamos dos procedimentos referentes à geração e análise dos 

dados. Como já afirmado, para a realização da nossa pesquisa, coletamos resenhas 

acadêmicas produzidas por alunos do curso de Letras; e fizemos essa coleta, 

seguindo fases significativas para a pesquisa, quais sejam: 

1. Delimitação do objeto. 

A partir de leituras e aprofundamento do tema “autoria”, vimos que este 

deveria ser delimitado, uma vez que é uma temática ampla; assim sendo, elegemos, 

como elemento principal para a análise, as marcas de autoria, bem como o 

posicionamento do sujeito-autor. 

2. Levantamento das marcas de autoria. 

Para o levantamento das marcas de autoria, foi feita leitura atenta das 

resenhas e detectadas as marcas; em seguida, analisamos cada texto, apontando 

marcas de autoria e posicionamentos do autor. 
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Identificamos e segmentamos as resenhas, através de convenções que as 

referenciam, que são as abreviaturas seguidas de uma sequência numérica; 

vejamos: R1, R2; R3; R4. Outra notificação é que o texto do aluno aparece em 

negrito. Exemplo: R1- FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia 8. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Ática, 2006. 

O discurso acadêmico se processa dentro de uma linha de recorrências em 

que a palavra do outro faz a diferença, ou seja, o texto progride e ganha 

autenticidade, à medida que busca sustentação no discurso alheio. 

Dessa forma, mostramos, na análise, como o sujeito-autor se manifesta no 

seu texto, através de marcas de autoria e posicionamentos, como também 

mostramos de que maneira esse autor notifica o discurso do outro para dar 

sustentabilidade ao seu texto. 

A transcrição dos textos em “anexos”, e a dos fragmentos de texto retirados 

para análise é feita usando palavras textuais dos autores, sem alterações, nem 

correções gramaticais. 

 

4.3 Análise e interpretação dos dados 

 
Em seguida, trataremos do corpus; e é importante destacar que a análise de 

cada uma das resenhas selecionadas levará em consideração as vozes presentes 

no texto resenhado, o posicionamento do resenhista, bem como os modos de 

inserção do sujeito-autor da resenha.  

Assim, percebe-se que o outro tem a missão de analisar e apresentar os 

valores do trabalho artístico; nesta análise faz-se uma interpretação a partir das 

relações sociais constituídas na materialidade discursiva, as quais devem apresentar 

questões éticas e políticas. 

As resenhas aparecem no corpo do nosso trabalho, através das análises 

feitas, seguindo as categorias por nós elencadas, as quais especificamos a seguir. O 

discurso do resenhista aparece em negrito, destacando-se, assim, dos nossos 

comentários e análises. 

Concebendo, pois, a autoria nessa visão teórica bakhtiniana, é que vamos 

delineando nessa análise e nos constituímos sujeito-autor; para isso expomos, na 



65 

 

 

 

nossa produção, a nossa posição axiológica, ou seja, a nossa forma de ver o 

mundo, de nos posicionar e de atuar como sujeitos ativos. 

A construção das nossas categorias de análise pauta-se nas inúmeras 

leituras que fizemos do material, no caso, as resenhas, bem como nos conceitos e 

definição que fomos construindo do sujeito-autor no nosso aporte teórico. 

Dessa forma, elencamos as seguintes categorias de análise: 

a) singularidade do sujeito/subjetividade; 

b) distanciamento do texto ou impessoalidade; 

c) manifestação de ponto de vista ou posicionamento; 

d) enquadramento no texto, a partir de comentários, reflexões, aceitação, 

negação, julgamento (resenha como texto emoldurador); 

e) demarcação do discurso alheio, voz do autor do texto-fonte: discurso 

direto, indireto, indireto livre; 

f) inserção de vozes na resenha. 

           A seguir explicaremos cada uma das categorias de análise. 

A singularidade do sujeito refere-se aos aspectos expressivos explicitados 

pelo autor em seu discurso; cujos recursos expressivos constituem-se a partir da 

relação linguagem/sujeito. Assim, não é possível abstrair comportamento do sujeito 

na língua (discurso), pois “sua atividade mental, suas motivações subjetivas, suas 

intenções, seus desígnios conscientemente estilísticos não existem fora de sua 

materialização objetiva na língua”. (BAKHTIN, 2003) 

 Essa singularidade materializa-se em entonação e uso de 1ª pessoa. 

Em distanciamento do texto ou impessoalidade, vamos mostrar de que 

forma o resenhista distancia-se do texto, se é através do verbo em terceira pessoa 

do singular acompanhado do pronome se, se é através do uso de expressões do 

tipo, “o presente trabalho” ou se é usando a voz passiva do verbo. 

Na categoria manifestação do ponto de vista ou posicionamento, tratamos 

sobre o modo como o autor do texto resenhado manifesta o seu ponto de vista, 

como argumenta ou contra-argumenta.  

O enquadramento no texto, a partir de comentários, reflexões, aceitação, 

negação, julgamento, o autor se faz presente no texto; é essa categoria de análise 

que nos permite ver como o resenhista faz o acabamento das vozes; que 
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comentários, reflexões ou julgamentos são feitos a respeito das ideias apresentadas. 

Analisamos se o sujeito-autor discute, avalia, analisa o conteúdo por ele descrito; e 

procuramos ver se a resenha em análise pode ser considerada texto emoldurador. 

A categoria demarcação do discurso alheio refere-se às varias formas de 

apresentar o discurso do outro. Portanto, analisamos o modo como o discurso do 

outro se apresenta: se é direto, indireto, indireto livre, e se está em destaque por 

aspas. 

Nesse ponto, analisamos, também, os verbos de dizer, ou seja, os verbos que 

anunciam os discursos do outro; quais são esses verbos e que efeitos de sentido 

provocam, ou como podemos interpretá-los no discurso. 

Na categoria inserção de vozes na resenha, analisamos que vozes se 

inserem nos textos, a quem pertencem essas vozes, e que relação essas vozes têm 

com o social, com o histórico, com o ideológico. É nosso propósito verificar se o 

sujeito-autor produz seu texto, considerando o contexto social e histórico; se ele 

manifesta preocupação com o seu interlocutor, ou seja, se escreve, considerando o 

seu auditório social. 

A seguir analisaremos as resenhas selecionadas, a partir das categorias 

elencadas. Com essa análise, pretendemos mostrar que marcas ou indícios de 

autoria são percebidos nas resenhas acadêmicas, e como esse sujeito-autor se 

insere nos textos por ele resenhados. 

Em se tratando da singularidade/subjetividade do sujeito, demonstraremos 

nos textos que seguem. 

Em R-01, o autor manifesta singularidade quando diz: 

 
 

R-01: 
[...] primeiro, ao falarmos, esquecemos que o nosso dizer 
poderia ser outro, constituindo as relações parafrásticas. 
Segundo, esquecemos que não somos donos do que dizemos e 
na realidade resgatamos dizeres passados, aqui somos afetados 
pela Ideologia.  
No mundo injusto e alienante, no qual vivemos, estes estudos 
tornam-se relevantes, pois, nos abre perspectivas novas a 
realidade considerada muitas vezes perfeita. 
 
 

Vemos essa marca de singularidade através do uso da 1ª pessoa do plural. 
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Podemos considerar também, em R-01, como singularidade, o trecho abaixo, pois o 

(a) autor (a) manifesta uma tomada de posição. Segundo Possenti (2002, p. 15), “a 

questão da qualidade do texto passa necessariamente pela questão da subjetividade 

e de sua inserção no quadro histórico – ou seja, num discurso que lhe dá sentido”. O 

que se poderia interpretar assim: trata-se tanto da “singularidade quanto de tomada 

de posição”: 

 
 

R-01 
Nesta perspectiva, o analista de discurso não pesquisa a língua 
como sistema de signos, mas, como meio de significar o mundo. 
 

 
Outro exemplo de singularidade: 

 
 

 R-03 
Consequentemente, essas distinções servem para divulgar o 
que a autora quis mostrar sobre a intertextualidade, ou seja, 
reforçam a ideia de que não existe um campo discursivo 
isolado, por mais que existam pontos em comum em áreas 
diferentes.  

 
 

Com esse discurso, o autor apresenta uma tomada de posição, o que pode 

representar singularidade, ou seja, além de apresentar a sua visão a respeito do 

assunto, o autor manifesta-se de uma forma que é sua, dentro de contexto de 

relações históricas, e isso é singularidade, a qual também é manifestada através do 

uso de pronomes ou verbos na 1ª pessoa do singular ou do plural. Dessa forma, o 

autor se constitui sujeito do seu dizer, manifestando, assim, a autoria.  

Vejamos os trechos a seguir: 
 
 
R-04 
(...) dessa forma vemos que o discurso funciona como uma 
instância de enunciação que está diretamente ligada às relações 
de poder. 
 
 
R-05 
Orlandi diz que para pensarmos em analise um dos primeiros 
pontos a considerar é a constituição do corpus. A linguagem é 
vista, ou melhor, é analisada tendo por interesse as práticas 
discursivas, como: imagem, som, letra, etc. a construção do 
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corpus e a analise estão intimamente ligados a escolha de 
propriedades discursivas. 
 
 
R-06 
A nossa intenção é verificar qual é o lugar de determinações 
ideológicas, nesse complexo fenômeno que é a linguagem, 
analisar como a linguagem veicula a ideologia, mostrar o que é 
que é ideologizado na linguagem. (p.7) 
 
 
R- 08 
Dessa forma; podemos compreender que em um tipo de texto 
encontramos vários discursos em que equivale às determinadas 
situações históricas em que se encontram. 
 
 

                 No exemplo acima, o que denota a singularidade é o uso do pronome 

possessivo nosso, referente à 1ª pessoa do plural, podemos ver nesse enunciado o 

autor como sujeito.  
 
 
R-07 
Desta forma, todas as vezes que utilizamos um fragmento de um 
tal discurso, este irá ganhar novos significados. 
 
 
R-08 
Dessa forma é interessante realizarmos um estudo detalhado em 
que possamos identificar e interpretar nos enunciados, 
posicionamentos apresentados sobre o discurso. 

 
 

           Nos trechos selecionados acima, o R-07 e R-08, a singularidade é expressa 
pelo uso de verbos, como: utilizamos, possamos, referentes à 1.ª pessoa do 
discurso. 

Na análise, percebemos que discutir ou explicar o assunto em questão é uma 

forma usada pelos resenhistas; isso é considerado como manifestação de ponto de 

vista, ou seja, construir seu discurso a partir do discurso do outro, o que pode ser 

visto, também, como singularidade. Podemos apontar a singularidade nos seguintes 

trechos:  

 
 

R- 01 
Nesta perspectiva, o analista de discurso não pesquisa a língua 
como sistema de signos, mas como meio de significar o mundo. 
A Análise de Discurso faz urna relação triádica entre a língua, a 
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Ideologia e o discurso, pois, considera que a materialização da 
Ideologia é o discurso e este tem sua materialidade na língua. 
Sendo assim, evidencia-se a relação existente entre o meio o 
qual pertencem os sujeitos e sua implicação nos discursos dos 
mesmos.  

 
 

No trecho acima o autor explica o assunto e manifesta sua opinião, 

apresentando argumentos sobre língua, ideologia e discurso. 

 
 

R-04 
O autor explica o interdiscurso em três momentos, o primeiro é 
o universo discursivo que é basicamente onde o discurso é 
construído, o segundo é o campo discursivo que determina as 
peculiaridades do discurso, podendo ser observadas no campo 
político, religioso, filosófico etc., e o terceiro é o espaço 
discursivo que são recortes dentro de um determinado campo, 
tendo como processo estudar especificamente determinado 
assunto. 
 
 
R-08 
Assim, o interdiscurso, para ser melhor compreendido, 
distingue-se em: universo discursivo, que engloba uma serie de 
fatores referentes à formação discursiva; o campo discursivo 
que pode ser delimitado em um campo político, filosófico, 
dramatúrgico e gramatical, que leva em consideração o 
momento sócio-histórico em que se encontram. 

 
 

Em R-04 e R-08, os resenhistas discutem o tema e o explicam, deixando o 

leitor a par da teoria, proporcionando, assim, a ampliação dos conhecimentos do 

leitor.  

Uma outra forma de o autor manifestar a autoria é a impessoalidade, ou seja, 

o distanciamento do texto. É possível perceber essa marca de autoria pelo uso de 

pronomes pessoais e/ou verbos de 3ª pessoa do singular, pelo uso da voz passiva e 

por expressões ou palavras que denotem impessoalidade. Podemos ver que o texto 

produzido em 3ª pessoa garante, de certa forma, a objetividade, a cientificidade, 

uma vez que o autor se mantém distante do seu texto. 

Observe os trechos a seguir: 
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R-01 
Dessa forma, interpreta-se o que foi dito e também o não-dito. 
Nesse sentido, o texto é considerado como instrumento que 
leva ao discurso.  

 
 

Vemos impessoalidade no uso do verbo na 3ª pessoa do singular 

acompanhado do pronome “se”. 

 
 

R-02 
O presente trabalho consiste em uma resenha da obra 
“Linguagem e ideologia”, do referido autor. 
 

 

Nesse caso, no exemplo acima, a impessoalidade é expressa pelo uso da 

expressão “o presente trabalho”, que denota distanciamento do texto. 

Vejamos outros exemplos de impessoalidade, nos trechos a seguir:  
 
  

R-03 
O presente texto "Sobre a noção de interdiscursividade" da 
autora Helena Rathsue Nagamine Brandão tem como 
objetivo primordial tratar a respeito da Análise do 
Discurso, através de comentários da heterogeneidade 
discursiva, relação discurso interdiscurso, o outro, a 
intertextualidade, a memória discursiva e os domínios do 
campo enunciativos. 

 
 

     No exemplo acima, a impessoalidade é explicitada pela expressão 

“presente texto”, com a qual o autor se isenta de manifestar sua opinião, faz  

comentários, porém usa as palavras do autor do texto. 
 

 
R-04 
O primeiro, como já dito foi discutido, refere-se a toda produção 
discursiva efetuada sob determinadas condições, faz circular 
formulações já enunciadas anteriormente. O segundo faz 
referência à capacidade de resgatarmos fatos históricos 
relacionando-os com acontecimentos recentes e o terceiro 
refere-se à capacidade de anteciparmos acontecimentos. 
 
 
R-07 
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Para Mainqueneau o interdiscurso caracteriza-se dentro de 
três corretes de análise sendo elas: universo discursivo, 
onde o discurso e construído; campo discursivo, os vários 
discursos e suas peculiaridades e o espaço discursivo, 
separação de uma dada FD (exemplo: política) para estudá-
la mais a fundo. 
 

 
Em R-04, o verbo “refere-se” está na 3.ª pessoa do singular (refere) e 

acompanhado do pronome “se”, é também exemplo de impessoalidade. Em R-07, a 

impessoalidade se manifesta através do verbo caracteriza-se. 

 
 

R-10 
Neste universo discursivo, onde todos interagem de formas 
diversificadas, surge uma infinidade de domínios em diversos 
campos, necessariamente investigados e estudados, e nessa 
perspectiva de compreender que a AD procura aflorar na 
materialidade lingüística, as diversas formas em que o discurso 
se organiza nas suas condições de uso e produção.  

 
 

Em R-10, consideramos impessoal a forma como o resenhista apresenta a 

teoria, ou o conteúdo, pois, em nenhum momento, o autor apresenta-se como 1ª 

pessoa do discurso; fala o tempo todo da teoria, como se dominasse essa 

nomenclatura. Podemos perceber isso no trecho acima. 

Em alguns casos, o resenhista se distancia do seu texto, e age como se fosse 

um observador. Isso acontece, quando o sujeito-autor apresenta, descreve o 

pensamento do outro, sem manifestar julgamento, explicações, comentário. Nas 

resenhas, podemos perceber essa forma de manifestação de autoria, quando o 

resenhista expõe o que o autor do texto-fonte diz, sem apresentar sua posição, seu 

julgamento, seus comentários. Dessa forma, não ocorre a interpretação das ideias 

do autor do texto-fonte com quem o resenhista está dialogando; é isso que faz com 

que o sujeito-autor se anule dentro do processo discursivo. E, como assegura 

Bakhtin (1999), compreender é atribuir julgamento, apreender o sentido do texto e 

dar a esse texto um valor axiológico; é manifestar opinião a respeito; é concordar ou 

discordar; é abrir polêmica e julgamento apreciativo. Vejamos: 
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R-01 
Nesse sentido, a obra classificada pelo autor como ensaio, se 
apresenta dividida basicamente em 23 (vinte e três) capítulos, 
resultando em cinco partes principais, a saber, a introdução (1º 
capitulo), discussão relevante do assunto (do 2º ao 20º capitulo), 
a conclusão (21º capitulo), vocabulário critico (22º capitulo) e a 
bibliografia comentada (23º capitulo). 

 
 

Vemos que o sujeito-autor mostra uma divisão da obra por ele resenhada. 

Assim, a partir do que ele leu e analisou, pôde apresentar essa divisão, apreendeu 

sentido, porém não comenta, não avalia, não julga; essa é, pois, uma forma de 

distanciar-se do seu texto. 

 
 

R-02 
Em um primeiro momento Brandão prioriza a característica da 
heterogeneidade baseada no princípio do dialogismo de urna 
vez que este permite tecer a ligação de um discurso com outro, 
em um já dito.  Dentro desta perspectiva Courtive e Marandim 
(1981) tecem comentários no campo da AD sobre estudiosos 
que negam e fazem desaparecer com a heterogeneidade do 
discurso através de procedimentos da homogeneização.  

 
 

No trecho acima, o sujeito autor distancia-se do seu texto, trazendo para o 

seu discurso o que dizem outros autores. 

 
 

R-04 
A formação discursiva, sendo determinada pelo interdiscurso, 
pode se inscrever: na ordem de uma memória plena que 
representa uma possibilidade de preenchimento em uma 
superfície discursiva, através de mecanismos de retomada 
buscando o passado, reatualizando, devido essas formulações e 
retomadas a estratégia seria a repetição. Já a memória lacunar 
exerceria a função de produtor de deslocamentos, vazios, 
esquecimentos, desse modo a estratégia seria a de apagamento. 

 
 

No trecho acima, destacamos, como distanciamento do autor, o uso das 

formas nominais do verbo: “sendo”, “buscando” gerúndio; “determinada”, 

“particípio”. Destacamos, também, o uso do verbo na 3.ª pessoa do singular, como 

marcador desse distanciamento do autor. 
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Nos exemplos a seguir, vemos que os autores trazem para seus textos, o 

discurso de outros autores, e essa é uma forma de distanciamento do autor dentro 

do seu próprio texto. 

 
 
R-04 
A formação discursiva, sendo determinada pelo 
interdiscurso, pode se inscrever: na ordem de uma 
memória plena que representa uma possibilidade de 
preenchimento em uma superfície discursiva, através de 
mecanismos de retomada buscando o passado, 
reatualizando, devido essas formulações e retomadas a 
estratégia seria a repetição. Já a memória lacunar 
exerceria a função de produtor de deslocamentos, vazios, 
esquecimentos, desse modo a estratégia seria a de 
apagamento. 

 

 
R-05 
A Análise do Discurso parte de um contexto histórico, social e 
comunicativo no qual os seres humanos estão inseridos. O 
estudo proposto por Orlandi procura entender a língua na 
perspectiva de um trabalho simbólico, não abstrata, mas 
inserida em um meio social. A língua constitui maneiras de 
significar e para isso o homem representa o ser que é falante e 
que, dentro de seu contexto, produz maneiras de significar. A 
produção de sentido vai se constituindo inerente à vida do 
homem, ou seja, enquanto sujeito ou como membro de uma 
determinada comunidade.  
 
 
R-07 
A FD está aberta para os efeitos da interdiscursividade de forma 
a aceitar que o discurso do outro faz toda uma diferença, no 
intuito de fundamentar o seu próprio. Mainqueneau faz mais 
uma critica aos estudos da FD nos anos 60, em que, para se 
estudar uma dada FD, era selecionado um núcleo, sendo que 
esta pratica limitava os campos de estudo, assim essa forma 
utilizada não possibilitava as relações entre os discursos. 

 
 

Em R-04, R-05 e R-07, o sujeito autor distancia-se do seu texto, trazendo 

para o seu discurso o que dizem outros autores. 
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R-08 
A relação interdiscursiva e determinada pela relação existente 
entre vários discursos que remete a outros discursos já ditos ou 
enunciados. Assim, o interdiscurso, para ser melhor 
compreendido, distingue-se em: Universo discursivo, que 
engloba uma serie de fatores referentes à formação discursiva, 
o campo discursivo, que pode ser delimitado em um campo 
político, filosófico, dramatúrgico e gramatical, que leva em 
consideração o momento sócio-histórico em que se encontram.  

 
 

O uso do verbo na 3.ª pessoa do singular acompanhado do pronome “se”: é, 

também, uma forma do autor distanciar-se do seu texto. 

Trataremos, aqui, do que diz Bakhtin (2003) sobre o que venha a ser 

distanciar-nos do nosso próprio texto. Esse autor nos diz que se distanciar do 

próprio texto é manifestar posição axiológica, ou seja, é tecer comentários ou 

apreciar, conforme visão transcedente; para isso, é preciso que o autor saia da sua 

produção artística e olhe-a com um olhar do outro, como se estivesse de fora do seu 

próprio objeto. Desse modo, o sujeito-autor se distancia do seu próprio trabalho para 

apreciá-lo e tecer comentários.  

Observemos nos trechos a seguir: 

 
 

R-01 
Dessa forma, desenvolve um estudo voltado a compreensão da 
língua embutida de sentido. Esta forma de compreensão esta 
relacionada à constituição do homem e de sua historia. 
 
 
R-02 
Esse conteúdo diz respeito a uma reflexão sobre as relações 
que linguagem mantém com a ideologia, ou seja, verificar qual é 
o lugar das determinações ideológicas no complexo fenômeno 
que é a linguagem veiculada a ideologia e mostrar o que é que é 
ideologia na linguagem. 
 
 
R-04 
No nível da intertextualidade interna, toda formação discursiva 
associa-se à memória discursiva que é responsável pela 
capacidade de retomarmos com precisão e clareza os outros 
discursos. Maingueneau diz que: “Enunciar é se situar sempre 
em relação a um já-dito que se constitui no outro do discurso”. 
Dessa forma percebemos que não existe um discurso que não 
seja fundamentado, todo discurso é baseado num primeiro 
sendo uma espécie de representação. 
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R-05 
Nessa visão, ao compreender os estudos discursivos e entender 
que não se separam forma e conteúdo e que, mais que uma 
estrutura, a língua e um acontecimento. Dessa forma, temos um 
sujeito marcado pela história, pois o significante, que e a própria 
língua reúne a estrutura e conhecimento forma material.  
 
 
R-08 
Diante do que foi visto no conteúdo deste trabalho, é possível 
perceber que, a autora do texto que nos serviu de subsidio, não 
foi clara na exposição dos seus termos, pois, são enunciados 
condensados que muitas vezes não conseguimos compreender 
facilmente. No entanto é interessante que um texto aborde um 
conteúdo mais detalhado para tornar melhor a nossa 
interpretação daquilo que foi exposto.  
 
 
R-09 
Concluímos que a Analise de Discurso não se interessa apenas 
pelo texto em si, mas vê o texto como uma unidade que lhe 
permite ter acesso ao discurso, o texto é visto como uma peça 
chave da linguagem em um processo discursivo.  

 
 

Analisando os trechos acima, podemos ver que o sujeito-autor apresenta 

julgamento, manifesta ponto de vista sobre o texto por ele resenhado, discute, 

avalia, comenta. 

Dessa forma, o texto expressa a autoria, e constitui-se sujeito do seu dizer, 

discutindo e avaliando a abordagem por ele mencionada. 

Outro indício ou marca de autoria é dar voz aos outros; o autor faz isso, 

usando recursos em que ele possa explicitar, através de seu discurso, a voz de 

outro sujeito e incorporá-la ao seu texto. 

Para Possenti (2002, p. 120): 

 
 

Um dos recursos disponíveis para mencionar outros discursos é 
fazê-lo através de um texto que implique uma avaliação do autor. A 
avaliação do outro discurso, do discurso citado, pode ser mais 
explicito [...] ou ser efetuado com aparência de neutralidade. 

 
 
Assim dar voz a outros enunciadores é avaliar o discurso do outro; é mostrar 

pontos de vista de outros enunciados. Desse modo, é indício de autoria dar voz aos 

outros, como também incorporar ao seu texto o discurso de outro.  
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Vejamos, nos trechos a seguir, como o autor dá voz aos outros enunciadores. 

 
 
R-01 
Orlandi faz um percurso teórico-metodológico no que diz 
respeito às questões sobre a análise de discurso e o que está 
nela implicado. Inicialmente a autora esclarece que "com o 
estudo do discurso observa-se o homem falando". 
 
 
R-04 
Maingueneau adota uma posição sobre a relação entre o 
discurso e o interdiscurso, segundo o autor a unidade de 
análise pertinente não é o discurso, mas um espaço de trocas 
entre vários discursos convenientemente escolhidos. Partindo 
desse princípio, percebemos que, para estudarmos o discurso, é 
preciso compará-lo com todos. 
 
 
R-07 
Mainqueneau (1984) afirma que a unidade de analise do discurso 
não deve ser estudada usando apenas o discurso, mas também 
a relação que este tem com outros discursos, na AD. 

 
 

Segundo Foucault (1969), a configuração de um campo discursivo apresenta-

se de diferentes formas, como um campo de presença envolvendo todos os 

enunciados já existentes e que foi também retomado em um discurso, como um 

campo de concomitância relacionado aos enunciados referentes a domínios de 

objetos diferentes, pertencentes a discursos diversos. 
 
 

R-09 
A autora apresenta ainda recursos utilizados pela analise de 
discurso para melhorar a identificação de algumas 
características ideológicas dos sujeitos, a primeira delas e o 
"esquecimento" que e posto de duas formas: a primeira e 
conhecida como esquecimento ideológico onde "ele e da 
instancia do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos 
afetados pela ideologia." 
 
 
R-10 
Para Mainguinou (1984), na relação discursiva e interdiscursiva, 
a unidade pertinente não é discurso, mas um espaço de trocas 
entre vários discursos convenientemente escolhidos. O 
discurso provém da relação com outros discursos, que por si só 
não se constitui, dependendo da identidade interdiscursiva dos 
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demais discursos. 
 
 

Nos trechos acima mencionados, o sujeito-autor usa o discurso do outro, e faz 

isso de diversas formas, como: para fulano, a autora. 

Possenti (2002) comenta que assumir o discurso do outro, como se fosse seu, 

é manifestar autoria. Dessa forma, a autoria seria o como, a forma como o 

enunciado reproduz esse discurso. 

 
 

R-01 
A Análise de Discurso faz urna relação triádica entre a língua, a 
Ideologia e o discurso, pois, considera que a materialização da 
Ideologia e o discurso e este tem sua materialidade na língua. 
Sendo assim, evidencia-se que a relação existente entre o meio 
o qual pertencem os sujeitos e sua implicação nos discursos 
dos mesmos. 

 
 

Vemos que, no início do trecho, o autor usa as palavras do texto–fonte, como 

se fosse dele e em seguida comenta tal discurso. 

 
 

R-02 
Conjunto de idéias e representações que servem para justificar 
e explicar a ordem Social, as condições de vida do homem e as 
relações que ele mantém com outros homens (p.29) e como algo 
imanente à realidade são indissociáveis da linguagem (p. 33). 

 
 

Percebemos que o discurso exposto, no trecho acima, não é do sujeito 

resenhista porque ele colocou o número das páginas de onde ele retirou. 

 
 
 
R-04 
Nos anos 60 para se estudar uma dada formação discursiva era 
selecionado um núcleo, dessa forma limitava os campos de 
estudo, não possibilitando as relações entre os discursos. Esse 
quadro passou a se reverter, pois foi necessário repensar na 
equivalência entre o “exterior” do discurso e interdiscurso, seria 
impossível separar a interação dos discursos do funcionamento 
intradiscursivo “decorrente do caráter dialógico de todo 
enunciado do discurso”. 
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R-05 
A Análise do Discurso parte de um contexto histórico, social e 
comunicativo no qual os seres humanos estão inseridos. O 
estudo proposto por Orlandi procura entender a língua na 
perspectiva de um trabalho simbólico, não abstrata, mas 
inserida em um meio social. A língua constitui maneiras de 
significar e para isso o homem representa o ser que é falante e 
que dentro de seu contexto produz maneiras de significar.  

 
 
Em R-04 e R-5, os resenhistas apresentam o pensamento dos autores dos 

textos-fontes, parafraseando-os ou empregando, algumas vezes, aspas. 

 
 

R-07 
A intertextualidade trata da relação (posição do presente) 
existente entre diversos textos (discursos), mesmo sendo da 
mesma área os discursos podem mostrar relações aparentes ou 
divergentes se pertencentes a áreas diferentes de certo modo 
apresentam relações semelhantes. Essa relação entre os 
campos dos discursos favorecem o sujeito que se torna mais 
preparado para manter comunicação. 
 
 
R-08 
Nas abordagens feitas sobre o discurso, encontra-se a formação 
discursiva, que e um fator relevante para estabelecer urna 
compreensão dentro de um contexto discursivo. Dessa forma; 
podemos compreender que em um tipo de texto encontramos 
vários discursos em que equivalem as determinadas situações 
históricas em que se encontram.  
 
 
 

Em R-07, R-08, os autores discutem conteúdos, usando palavras textuais de 

outros autores; e, quando fazemos isso, nos apoderamos do discurso do outro, 

como se fosse nosso. 

Possenti (2002) comenta que assumir o discurso do outro como se fosse seu 

é manifestar autoria. Dessa forma, a autoria seria o como, a forma como o 

enunciador reproduz esse discurso. 

Podemos conferir nos seguintes trechos: 

 
 

R-01 
A Análise de Discurso inaugura uma nova forma de leitura, pois, 
busca os efeitos de sentido que são originados em situações 



79 

 

 

 

especificas e não apenas decodificar urna mensagem. Estes 
sentidos são de certa forma induzidos pelas condições de 
produção. Segundo a autora estas condições envolvem os 
sujeitos e a situação. Esta inserida neste ponto a memória 
interna dos sujeitos, ela é considerada como interdiscurso, visto 
que os sujeitos utilizam-na para construir seus discursos e para 
exteriorizá-Iós através de textos. 

 
 

R-04 
Nos anos 60 para se estudar uma dada formação discursiva era 
selecionado um núcleo, dessa forma limitava os campos de 
estudo, não possibilitando as relações entre os discursos. Esse 
quadro passou a se reverter, pois foi necessário repensar na 
equivalência entre o “exterior” do discurso e interdiscurso, seria 
impossível separar a interação dos discursos do funcionamento 
intradiscursivo “decorrente do caráter dialógico de todo 
enunciado do discurso”. 
 

 
R-09 
Neste universo discursivo, onde todos interagem de formas 
diversificadas, surge uma infinidade de domínios em diversos 
campos, necessariamente investigados e estudados, e nessa 
perspectivas de compreender que a AD procura aflorar na 
materialidade lingüística, as diversas formas em que o discurso 
se organiza, nas suas condições de uso e produção.  
 
 
R-10 
O universo discursivo se fixa pelos diferentes tipos que 
interagem de forma conjunta. As formações discursivas 
constituem em um campo com a mesma formação social, se 
diferenciando nesta pratica, encontrando relações de aliança, 
ou de neutralidade. 

 
 

Como já dissemos anteriormente, discutir conteúdo é tomar o discurso do 

outro como se fosse nosso, portanto, nos trechos acima, os autores fizeram isso, 

discutiram temas com as palavras de outros autores. 

Na manifestação de ponto de vista ou posicionamento, o autor da resenha, ou 

sujeito-autor, apresenta argumentos ou contra-argumentos em relação ao assunto 

em pauta. 

Nessa perspectiva, o autor produz seu texto com uma certa preocupação com 

o seu leitor, com o seu auditório social; procura debater com esse leitor e, ao mesmo 

tempo, tem a intenção de convencê-lo da importância do seu trabalho. Daí usa 
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argumentos e contra-argumentos, ou seja, não apenas informa, mas faz valer sua 

opção pela temática com a qual trabalha. 

Observemos essa manifestação de ponto de vista através de argumentos e 

contra-argumentos, nos trechos abaixo: 

 
 
R-01 
Nesta perspectiva, o analista de discurso não pesquisa a língua 
como sistema de signos, mas como meio de significar o mundo. 
A Análise do Discurso faz urna relação triádica entre a língua, a 
Ideologia e o discurso, pois, considera que a materialização da 
Ideologia e o discurso e este tem sua materialidade na língua. 
Sendo assim, evidencia-se que a relação existente entre o meio 
ao qual pertencem os sujeitos e sua implicação nos discursos 
dos mesmos. 
 
 
R-02  
Isto posto, reforça as idéias antes discutidas sobre a autonomia 
da linguagem com relação às formações sociais com implicação 
na diferenciação a ser feita sobre níveis e dimensões da 
linguagem, dado o fato de que a sintaxe discursiva goza de certa 
autonomia em relação às formações sociais, enquanto a 
semântica depende mais diretamente de fatores sociais, fala-se, 
então, em campo da manipulação consciente e o da 
determinação inconsciente no discurso, ou ainda, em nível 
profundo e nível superfície. 
 
 
R-04 
Dessa forma ,podemos perceber que o outro representa a fala 
do inconsciente, interpelado pelas ideologias do discurso, em 
que nem o sujeito nem o sentido estão prontos, se constituem a 
partir do outro e  é clivado entre o inconsciente. 
 
 

Veja que os elementos discursivos em R-01: “Nesta perspectiva”,em R-02: “Isto 

posto” , em R-04: “Dessa forma”, encadeiam enunciados conclusivos que expressam bem o 

ponto de vista do sujeito-autor. 

E, assim, podemos dizer que esse percurso que apresentamos ao leitor abre 

uma perspectiva de trabalho em que a linguagem não se dá como evidência, 

oferece-se como lugar de descoberta. Lugar do discurso." (ORLANDI, p. 96, 2003)  
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R-07 
A identidade do discurso é fundada no principio do dialogismo e 
por isso traz como característica fundamental a 
heterogeneidade, ou seja, usar de discursos já falados para 
formular outros. 
 
 
R-08 
Com base na leitura realizada no texto "Sobre a noção de 
interdiscursividade”, iremos discutir, neste trabalho, pontos 
relevantes mostrados pelo autor, que irá contribuir para a 
compreensão do tema apresentado.  
 
 
R-09 
As palavras que usamos sempre no nosso dia-a-dia chegam até 
nós carregadas de sentido que, na realidade, não sabemos nem 
como foram atribuídos a elas, mas que apesar disso significam 
muito no uso da linguagem. A relação existente entre sujeito, 
linguagem e sentido é múltipla e através dessa afirmação, 
podemos definir discurso como o efeito de sentido entre 
locutores. A Analise de Discurso pretende compreender a 
maneira como os objetos simbólicos produzem sentido, ou seja, 
procura explicar como o texto organiza os gestos de 
interpretação que ligam sujeito e sentido.  

 
 
R-10 
A nossa intenção é verificar qual é o lugar de determinações 
ideológicas nesse complexo fenômeno que é a linguagem, 
analisar como a linguagem veicula a ideologia, mostrar o que é 
que é ideologizado na linguagem (p.7). De onde vieram as 
primeiras dicas para este trabalho, que distinção fazer entre o 
sistema (a língua) e a realização concreta (a fala), “quem 
determina o que” etc., são algumas das investigações feitas 
pelo autor. 

 
 

Em R-07, R-08, R-09 e R-10, os autores apresentam pontos de vista, 

argumentando e contra-argumentando sobre os conteúdos em questão.  

Atendendo a essa estratégia, demarcamos, em alguns trechos, os 

posicionamentos dos resenhistas, mostramos como esse autor se constitui sujeito e 

respondemos a uma de nossas questões de pesquisa, qual seja: Que marcas de 
autoria a resenha apresenta, ou seja, como o autor se insere no texto?  



82 

 

 

 

Veja nos trechos abaixo, que o autor expressa seu posicionamento, quando 

usa expressões como: “dessa forma”, “nesse sentido”, “tomando como base”, 

“assim”. 
 
 

R-01 
Dessa forma, interpreta-se o que foi dito e também o não-dito. 
Nesse sentido, o texto é considerado como instrumento que 
leva ao discurso.  
 
 
R-02 
Nesse sentido, a obra classificada pelo autor como ensaio, se 
apresenta dividida basicamente em 23 (vinte e três) capítulos, 
resultando em cinco partes principais, a saber, a introdução (1º 
capitulo), discussão relevante do assunto (do 2º ao 20º capitulo), 
a conclusão (21º capitulo), vocabulário critico (22º capitulo) e a 
bibliografia comentada (23º capitulo). 
 
 
R-04 
Tomando como base o princípio do dialogismo, fazendo 
referencia à identidade do discurso, percebemos que o mesmo 
tem como característica fundamental a heterogeneidade; 
segundo Bakthin “os discursos são provenientes de outros 
discursos “sendo assim” o dito corresponde ao já dito”. Dessa 
forma vemos que o discurso funciona como uma instância de 
enunciação que está diretamente ligado às relações de poder. 
 
 
R-08 
Assim, o interdiscurso para ser melhor compreendido distingue-
se em: Universo discursivo que engloba uma serie de fatores 
referentes à formação discursiva, o campo discursivo que pode 
ser delimitado em um campo político, filosófico, dramatúrgico e 
gramatical, que leva em consideração o momento sócio-
histórico em que se encontram. E o espaço discursivo que se 
caracteriza por apresentar recortes discursivos para ser 
constituído e preciso considerar os conhecimentos históricos 
para assim facilitar no desenvolvimento de uma pesquisa.  

 
 

De acordo com Rodrigues (2008, p. 174), “A posição do autor vai se 

construindo pelo modo diferenciado de incorporação e tratamento que dá às 

diferentes vozes (outros acentos de valor) arregimentadas no seu enunciado, que 

recebem diferentes valorização.” 
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O autor assume uma posição do lugar de onde fala, constituindo assim a 

função social do gênero. Desse modo, dialoga com outros sujeitos e nessa 

dialogicidade da linguagem, o autor vai incorporando diferentes vozes ao seu 

discurso, e em acordos, recusas, refutações e comentários em relação ao discurso 

do outro, o autor apresenta seus posicionamentos. 

Podemos ver posicionamentos dos autores, nos trechos abaixo: 

 
 

R-01 
Nesta perspectiva, o analista de discurso não pesquisa a língua 
como sistema de signos, mas, como meio de significar o 
mundo. A Análise do Discurso faz urna relação triádica entre a 
língua, a Ideologia e o discurso, pois considera que a 
materialização da Ideologia e o discurso e este tem sua 
materialidade na língua. Sendo assim, evidencia-se que a 
relação existente entre o meio ao qual pertencem os sujeitos e 
sua implicação nos discursos dos mesmos.  
 
 
R-04 
Tomando como base o principio do dialogismo, fazendo 
referencia a identidade do discurso, percebemos que o 
mesmo tem como característica fundamental a 
heterogeneidade segundo Bakthin “os discursos são 
provenientes de outros discursos “sendo assim” o dito 
corresponde ao já dito”, dessa forma vemos que o 
discurso funciona como uma instancia de enunciação que 
esta diretamente ligado às relações de poder. 
 
 

Nos exemplos acima, os autores da resenha 01 e da resenha 04 discutem e 

apresentam os seus pontos de vista a respeito do conteúdo em estudo, a partir do 

pensamento de outros autores, nesse caso, os autores dos textos em análises. 

Podemos ver que as vozes se entrelaçam formando um todo, o texto. 

Nos fragmentos de R-05 e R-06, podemos constatar situações discursivas 

diversas, nas quais os autores discutem temáticas diferentes, dando opinião, 

manifestando posicionamentos, para isso eles se basearam em outros autores; daí 

dizermos que houve diálogo, em que esses autores comentam, discutem, opinam. 

Assim, podemos dizer que há nos discursos um entrelaçamento de vozes, 

onde os sujeitos se constituem autor, nessa interatividade da linguagem. 

Observamos, nesses trechos, o posicionamento dos autores partindo de 
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outros textos:   
 
 

R-05 
Dessa forma, temos um sujeito marcado pela história, pois o 
significante, que e a própria língua, reúne a estrutura e 
conhecimento e forma material. Os efeitos de sentido entre os 
locutores vai ser, segundo a autora, o próprio conceito de 
discurso. Não se pode confundir discurso com mensagem, 
muito menos com fala, pois não esta se referindo à dicotomia 
Saussuriana. No discurso as relações, de linguagem podem ser 
de sujeitos e de sentidos, tendo, assim, efeitos múltiplos e 
variados.  
 
 
R-06 
Ao comunicar nossas ideias, queremos, de alguma forma, 
influenciar alguém. Dependendo de como o nosso discurso está 
carregado de ideologia, podemos contribuir para libertar ou 
oprimir, mudar ou conservar as práticas sociais, usando a 
linguagem como instrumento. 
 
 
R-07 
A intertextualidade trata da relação (posição do presente) 
existente entre diversos textos (discursos), mesmo sendo da 
mesma área os discursos podem mostrar relações aparentes ou 
divergentes, se pertencentes a áreas diferentes de certo modo 
apresentam relações semelhantes. Essa relação entre os 
campos dos discursos favorecem o sujeito que se torna mais 
preparado para manter comunicação. 
 

 

Podemos perceber, nos trechos acima, posicionamentos que têm por base a 

visão do autor do texto lido, fichado e resenhado pelo aluno; é como se o sujeito-

autor usasse palavras do texto por ele resenhado como se fossem dele. 

Assim, evidenciamos que o processo de constituição da autoria refere-se a 

indícios ou marcas que se constituem a partir de condicionamentos históricos, os 

quais têm a ver com a situação discursiva. 

O enquadramento no texto e o acabamento dessas vozes a partir de 

comentários, reflexões, aceitação, negação, julgamento (resenha como texto 

emoldurador) serão apresentados nos trechos a seguir.  Entendemos que os textos 

analisados mostram, de forma elementar, as reflexões, pois o sujeito –autor se limita 

a usar as palavras do texto-fonte.  Acreditamos que ainda faltam orientações mais 
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contundentes que possam auxiliar esses alunos a produzirem resenhas que 

mostrem conteúdos analisados, comparados, criticados. Assim, poderão ser, de fato, 

considerados textos emolduradores.  

Vejamos, nos trechos a seguir, como o resenhista discute ou julga o discurso 

do outro:  

 
 

R-01 
Dessa forma, desenvolve um estudo voltado para a 
compreensão da língua embutida de sentido. Está forma de 
compreensão esta relacionada a constituição do homem e de 
sua história. Nesta perspectiva, o analista de discurso não 
pesquisa a língua como sistema de signos, mas, como meio de 
significar o mundo. 
 
 
R-04 
Enfim, a autora Helena Hothsue Nagamine Brandão, baseada em 
alguns autores bem acentuados, propõe, juntos realizar leituras 
criticas e reflexões pertinentes na materialização do campo da 
analise discursiva, considerando que a formação discursiva se 
concretiza a partir da heterogeneidade ,uma vez que esta é 
atravessada por outras FDs que foram pronunciadas 
anteriormente.  
 
 
R-05 
Por todo exposto, é importante compreender a proporção dessa 
obra na vida acadêmica de cada estudante de Letras, já que 
precisamos estar constantemente em contado com a língua e, 
consequentemente com os variados discursos sociais que estão 
inserido em diferentes contextos históricos. Assim, podemos ter 
olho critico acerca da própria análise que venhamos a fazer com 
relação ao discurso, tendo em mente que podemos não só 
aprimorar nosso estudo em relação aos textos jornalísticos, 
como também estar cada vez mais familiarizados com o modo 
como se dão as publicações de grandes acontecimentos nos 
veículos midiáticos de nosso país, e o modo como cada um 
desses veículos se posiciona em relação a eles.  

 
 

A avaliação ou explicação do discurso do outro é de forma sutil; faz-se 

necessário, pois, que estejamos atentos para percebermos. Convém, também, que 

sejamos bons leitores para percebermos quando o sujeito-autor está expondo 

argumento sobre determinado assunto e quando ele está explicando ou avaliando o 

discurso alheio. 
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Analisamos, nos textos a seguir, a demarcação do discurso alheio; como já 

dissemos, trataremos dos discursos direto, indireto, e indireto livre, bem como de 

outras demarcações, como por exemplo, aspas. Verificaremos como o discurso do 

outro se insere no texto resenhado e que verbos de dizer introduzem esse discurso. 

Observamos trechos que mostram o discurso alheio demarcado por meio do 

discurso direto, acompanhado de verbo de dizer: 

 
 

R-03 
Ao tratar dos "Domínios do campo enunciativo" a autora 
Brandão aponta que existem diferentes formações discursivas e 
que segundo Foucault (1969) elas se esboçam em "campo de 
presença' que estaria tratando-se da capacidade de saber 
utilizar os discursos em vários níveis. Alem desses, existiria 
também o "campo de concomitancias" quer estaria ligado a 
diversos discursos ao manifestar-se ao mesmo tempo para 
chegar a um determinado ponto e por ultimo "domínio de 
memória" que equivaleria aquele domínio que trata de 
enunciados que não são considerados verdadeiros, mas que 
deixaram suas marcas na historia.  

 
 

R-04 
Maingueneau diz que: “Enunciar é se situar sempre em relação a 
um já-dito que se constitui no outro do discurso”. 
 
 
R-06 
Como diz o próprio autor; “A nossa intenção é verificar qual é o 
lugar de determinações ideológicas nesse complexo fenômeno 
que é a linguagem; analisar como a linguagem veicula a 
ideologia, mostrar o que é que é ideologizado na linguagem” 
(p.7). 
 
 

 
É evidente que nos gêneros da ordem do dissertar, como a resenha, é bem 

mais complexo detectarmos o discurso do outro, pois essa forma de remeter ao 

discurso do outro é mais visível nos textos da ordem do narrar. Assim, faremos uma 

assimilação do que venha a ser o discurso do outro na resenha acadêmica. 

O discurso do outro, demarcado através de recursos linguísticos como dois 

pontos, travessão, aspas, trata-se das formas composicionais referentes aos 

discursos direto, indireto ou indireto livre. O discurso bivocal é uma forma 
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dialogizada, que aparece no discurso indireto livre, ou em discursos polêmicos nos 

quais as vozes se misturam. 

Vejamos alguns exemplos de discursos diretos: 
 

 
R-04 
Maingueneau adota uma posição sobre a relação entre o 
discurso e o interdiscurso, segundo o autor “a unidade de 
análise pertinente não é o discurso, mas um espaço de trocas 
entre vários discursos convenientemente escolhidos”. 
 
 
R-05 
Orlandi diz que para pensarmos em analise um dos 
primeiros pontos a considerar é a constituição do corpus. 
A linguagem é vista, ou melhor, é analisada tendo por 
interesse as práticas discursivas, como: imagem, som, 
letra, etc. a construção do corpus e a analise estão 
intimamente ligados a escolha de propriedades 
discursivas. Para se chegar ao objetivo discursivo é 
preciso uma análise, que consiste em converter a 
superfície lingüística (o corpus bruto), o dado empírico em 
um objeto teórico. Para a efetivação da analise parte-se da 
impressão da realidade do pensamento.  
 

 
R-10 
Segundo Faucault (1971 p.11), "a produção do discurso deve ser 
ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 
redistribuída por certo número de procedimentos que têm por 
papel conjurar dele os poderes e os perigos, de dirigir o 
acontecimento aleatório, de afastar dele a pesada a irredutível 
materialidade." 

 
 

Assim, fica posto que existem formas diversas de citar o discurso alheio.O 

autor citado ainda nos diz que não só nas formas estruturais do discurso alheio  

temos essa diversidade, mas também “no que convém aos procedimentos do 

enquadramento interpretativo da palavra de outrem e deturpação.” (Bakhtin 1990) 

As formas de interpretação do discurso do outro são diferentes,  porque estão 

relacionadas ao cronotopo tempo/espaço, isto é, ao contexto social e histórico. 

Trazemos o discurso e enquadramos em um contexto situacional; para interpretá-lo, 

é necessário nos remeter à situação sócio-histórica de produção desse discurso. 

Vejamos o que consideramos, nos textos em análise, como discurso indireto 
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R-01 
Orlandi argumenta que a definição de discurso diferencia-se 
bastante da encontrada na disposição dos elementos da 
comunicação padrão. 

 
 
R-05 
Orlandi diz que, para pensarmos em análise um dos primeiros 
pontos a considerar é a constituição do corpus. A linguagem é 
vista, ou melhor, é analisada tendo por interesse as práticas 
discursivas, como: imagem, som, letra, etc. a construção do 
corpus e a analise estão intimamente ligados à escolha de 
propriedades discursivas. 
 
 

            Nos trechos acima, o autor se utiliza do discurso do outro para fundamentar 

sua discussão; faz uso do discurso indireto,  quando diz:” Orlandi argumenta”,” 

Orlandi diz”. Faz-se necessário perceber que o discurso é do próprio autor do texto, 

o que diz Orlandi foi dito pelo autor do texto. 

No discurso indireto, não aparecem os elementos emocionais e afetivos do 

discurso, uma vez que nesses discursos, não são percebíveis peculiaridades de 

construção e de entonação em enunciados interrogativos, exclamativos ou 

imperativos. Tais elementos poderão aparecer apenas no conteúdo e não 

literalmente na construção estilístico-composicional. 

A seguir mostraremos como se processa, nas resenhas acadêmicas, o 

discurso indireto livre. Sabemos que, na narrativa, esse tipo de discurso ocorre 

quando a voz do autor se mistura com a voz do pensamento. É um tipo de discurso 

raro. 

Os tipos de discursos direto e indireto são da ordem do narrar, e são mais 

frequentes nos gêneros, como: conto, romance, fábula, histórias em quadrinhos. No 

entanto, podemos perceber esses discursos, também em gêneros argumentativos, 

como no caso da resenha acadêmica.   

Especificamos, nos trechos abaixo, discurso direto: 

 
 

R-10 
Segundo Foucault (1471 p.11), "a produção do discurso deve ser 
ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e 
redistribuída por certo numero de procedimentos que tem por 
papel conjurar dele os poderes e os perigos, de dirigir o 
acontecimento aleatório, de afastar dele a pesada a irredutível 
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materialidade." A memória discursiva separa e elegem dentre os 
elementos constituídos numa determinada contingência 
histórica, assim classificando os procedimentos de controle e 
de delimitação do discurso.  
 
 

 Podemos ver esse tipo de discurso no fragmento de R-10, quando o autor 

diz: “segundo Foucault”. Nesse fragmento, o discurso direto aparece de forma 

precisa, pois o discurso do outro está entre aspas. 

Percebemos, nos trechos acima, que as vozes se entrecruzam, o sujeito-autor 

produz seu discurso intercalando outros, citando o autor ou apenas intercalando os 

discursos com o uso de aspas. 

Na resenha acadêmica, o discurso indireto livre é como uma mistura de 

vozes: a voz do resenhista e a voz do autor do texto-fonte. 

Discutiremos, a seguir, a inserção de voz na resenha, cuja categoria de 

análise retoma todas as outras mencionadas e discutidas, pois é notório que a 

singularidade ou subjetividade do sujeito é uma forma do próprio sujeito se inserir no 

seu texto; constituir-se, de forma pessoal, sujeito do seu dizer. 

A inserção de voz pode se acontecer através do distanciamento do texto ou 

impessoalidade, percebemos essa categoria no texto, quando o autor se manifesta 

através da voz do outro, o sujeito apresenta e discute a temática em questão, 

usando o discurso de outro autor, no qual, ele se baseia para fundamentar seu ponto 

de vista. 

A manifestação do ponto de vista ou posicionamento é quando o sujeito-autor 

discute a temática por ele trabalhada e opina, critica, comenta. Nessa categoria, é a 

partir da abordagem teórica que o autor desenvolve o seu texto; ele discute o tema e 

faz comentários, críticas, sugestões, argumenta, de maneira precisa e eficiente, com 

o intuito de convencer, e, às vezes, até persuadir seu leitor. Essa é, pois, uma das 

mais significativas inserções de voz na resenha, uma vez que é o sujeito-autor da 

resenha que se insere no seu próprio texto. 

Como manifestar ponto de vista, ou posicionar-se? O sujeito-autor faz isso, a 

partir do discurso do texto-fonte; os seus comentários tem por base a teoria discutida 

no texto-fonte. É bom relembrar que, como diz Bakhtin (2003) “[…] em qualquer 

enunciado, quando estudado com mais profundidade em situações concretas de 

comunicação discursiva, descobrimos toda uma serie de palavras do outro [...]. 



90 

 

 

 

Assim, conforme o pensamento de Bakhtin, vemos que os enunciados são 

permeados pelas vozes dos outros, ou seja, é “[…] um elo na cadeia da 

comunicação discursiva e da relação com outros enunciados a ele vinculados”.  

Dessa forma, como as vozes se misturam, é bom ter consciência de que o 

sujeito-autor pode se constituir sujeito, mesmo usando o discurso do outro, 

parafraseando-o quase que igual ao texto-fonte. 

A inserção de voz está inserida, também, na categoria demarcação do 

discurso alheio, pois, quando o autor usa discurso direto, indireto ou indireto livre, 

está incorporando ao seu texto outras vozes.  

Desse modo, fica claro que o discurso citado ou reportado é uma enunciação 

sobre outra enunciação, por isso deve ser a refratação da palavra do autor, isto é, o 

sujeito-autor deve citar o discurso do outro, entendendo-o e interpretando-o. Assim, 

deve haver entre os dois discursos relações dialógicas. 

A seguir, mostraremos a inserção de voz na resenha. Vejamos, em alguns 

trechos, inserção de voz que marca a singularidade/subjetividade do autor: 

 
 
R-01 
As palavras que usamos sempre no nosso dia-a-dia chegam até 
nós carregadas de sentido que, na realidade, não sabemos nem 
como foram atribuídos a elas, mas que apesar disso significam 
muito no uso da linguagem. A relação existente entre sujeito, 
linguagem e sentido é múltipla e, através dessa afirmação, 
podemos definir discurso como o efeito de sentido entre 
locutores. A análise de Discurso pretende compreender a 
maneira como os objetos simbólicos produzem sentido, ou seja, 
procura explicar como o texto organiza os gestos de 
interpretação que ligam sujeito e sentido.  

 
 

A singularidade, nesse trecho, é demarcada pelo uso da 1ª pessoa do plural, 

através da qual o autor posiciona-se, incluindo-se no seu discurso. 

Distanciar-se do seu texto é também forma de inserção de voz; assim o 

sujeito-autor manifesta-se por meio de uso de algumas expressões que denotam 

impessoalidade, como também por meio de uso de pessoa do discurso em 3ª 

pessoa do singular, seguido do pronome se, ou com uso de verbo na voz passiva. 

Assim, temos em: 
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R-01  
O segundo refere-se à relação que um discurso mantém com 
outro e o terceiro, relaciona-se com a capacidade que o sujeito 
possui de escolher as palavras para alcançar o efeito de sentido 
desejado no outro. Estes três fatores formam o que a autora 
denomina forças imaginarias, pois, são projeções que permitem 
"passar da situação para a posição".  
 
 
R-01 
Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi, Bolsista de Produtividade em 
pesquisa do CNPq, possui graduação em Letras pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara (1964), mestrado 
em lingüística pela Universidade de São Paulo (1970), doutorado 
em lingüística pela Universidade de São Paulo e pela 
Universidade de Paris/Vincennes (1976). 

 
 

Podemos perceber, no trecho acima, a voz do sujeito-autor apresentando o autor do 

texto resenhado; nesse mesmo texto, podemos perceber outras vozes, como a do autor do 

texto-fonte e a de outros autores.Vejamos os trechos a seguir: 

 
 

R-01 
Orlandi argumenta que a definição de discurso diferencia-se 
bastante da encontrada na disposição dos elementos da 
comunicação padrão.  
 
 
R-02 
O presente trabalho consiste em uma resenha da obra 
“Linguagem e ideologia”, do referido autor. 

  
 

Nos trechos acima, temos a voz do sujeito-autor; nos trechos abaixo, 

podemos perceber a voz do autor do texto-fonte. Essa inserção de voz dar-se por 

meio de discurso direto: 

 
 

R-02 
(...) que Fiorin apresenta da seguinte maneira: “[...] a cada 
formação ideológica corresponde uma formação discursiva, que 
é um conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada 
visão de mundo. [...] uma formação ideológica impõe o que 
pensar, uma formação discursiva determina o que dizer” (p.32) 
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R-03 
Com a finalidade de ser objetivo no que venha a ser o 
interdiscurso Maingueneau (1984) faz a seguinte distinção entre 
o "Universo discursivo", "Campo discursivo" e "Espaços 
discursivos". No primeiro diz respeito onde as formações 
discursivas são constituídas, uma vez que representa um 
conjunto acabado e amplo aos campos discursivos. O segundo 
seria um conjunto de formações discursivas ao possuir uma 
dada região esférica e que essa dada região não poderá ser 
estudada em toda a sua integralidade, mas sim, através de 
subcampos (espaços discursivos). E por ultimo os espaços que 
seriam uma espécie de fragmentos discursivos em que um 
analista reserva no campo discursivo para a sua análise.  

 
 
Em R-03, vemos uma inserção de voz por meio de discurso do sujeito-autor. 

Em R-04, a inserção de voz se dar por meio de palavra introdutória, no caso a 

palavra “segundo”. 

 
 
R-04 
Segundo Courtine, para que haja a existência de uma FD como 
memória discursiva e como caracterização de efeitos de 
memória é preciso os dois níveis de descrição: o interdiscursivo 
que é a partir dos enunciados o saber próprio a uma FD, que 
contempla tradições culturais, que perpassam muitas gerações 
e o intradiscurso, por sua vez, é determinado pelo espaço curto 
de tempo. 
 
 

No trecho acima, a inserção de voz é realizada por meio de posicionamento 

do sujeito autor a respeito da temática por ele discutida. 

 
 

R-08 
"Enunciar e se situar sempre em relação a um já- dito que se 
constitui no outro do discurso [...] E o discurso segundo que se 
constitui através do primeiro".  

 
 

No trecho acima, a inserção de voz se manifesta por meio do discurso do 
outro, citado entre aspas. 

No trecho abaixo, vemos a inserção de voz por meio do discurso direto, em 

citação direta: 
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R-09 
 (...) a língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente 
autônoma; a história tem seu real afetado pelo simbólico; [...] o 
sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da 
língua e também pelo real da história. Não tendo controle sobre 
o modo como elas o afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito 
discursivo funciona pelo consciente e pela ideologia.(ORLANDI, 
p.19-20,2003) 
 
 
R-10 
Para Mainguinou (1984), na relação discursiva e interdiscursiva, 
a unidade pertinente não é o discurso, mas um espaço de trocas 
entre vários discursos convenientemente escolhidos. O 
discurso  provem da relação com outros discursos, que por si 
só não se constitui, dependendo da identidade interdiscursiva 
dos demais discursos. 

 
 

Neste trecho acima, a voz do autor citado se confunde com a voz do sujeito-

autor da resenha acadêmica.   

A partir das análises feitas, podemos ver que a autoria constitui-se de 

diversas formas e que os discursos se formam, considerando o cronotopo 

espaço/tempo. Dessa forma, convém relatar que em todas as formas de autoria 

discutidas e analisadas, constatamos que o autor se constitui sujeito do seu dizer, 

quando, dentro de um contexto sócio-histórico-ideológico, assume posição no seu 

discurso e manifesta ponto de vista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil as pesquisas que têm como objeto de estudo o ensino de língua se 

intensificaram desde a década de 1990. Nessa época, os pesquisadores da 

Linguística Aplicada mostravam-se preocupados principalmente com as questões 

referentes ao ensino de gramática e ao trabalho com o texto. Atualmente, as 

pesquisas que tratam do ensino de língua, principalmente em relação à leitura e 

produção de texto, têm enfocado os gêneros textuais discursivos como base desse 

ensino. 

Em meio a muitas pesquisas realizadas no CAMEAM/UERN, que fazem 

reflexões sobre o gênero, a nossa é mais uma que discute gêneros acadêmicos, 

visando a contribuir para a boa formação dos nossos alunos, como profissionais da 

área de Letras que irão, também, formar consciências.  O nosso estudo teve como 

objeto, a autoria na resenha acadêmica; e, para tratarmos dessa temática, fomos 

conduzidos a questionamentos que nos permitiram chegar a algumas conclusões 

referentes à constituição do sujeito-autor.  

O sujeito constitui-se das múltiplas relações com outros sujeitos do discurso. 

Assim, evidenciamos que ser autor é estar imerso em um processo axiológico de 

relações, as quais são valoradas. É, portanto, nesse processo discursivo, que o 

discurso é tido como social, uma vez que é efetuado, conforme ações discursivas, 

considerando alguns elementos dessas ações, tais como: o contexto sócio-

ideológico dos sujeitos, e os sujeitos com os quais se dialoga. 

O gênero discursivo com o qual trabalhamos, a resenha acadêmica, cujo 

corpus foi constituído de resenhas produzidas por estudantes do curso de Letras, 

circula dentro da comunidade acadêmica e tem como objetivo discutir teorias e 

produzir conhecimento.  Sendo a esfera acadêmica um espaço de construção do 

saber sistematizado, esses alunos, ao produzirem seus textos, atendem a certos 

princípios desse contexto, ou seja, discutem, analisam, refletem sobre teorias e 

fazem isso obedecendo a normas técnicas. Para tanto, faz-se necessário que, na 

academia, a escrita acadêmica desenvolva-se dentro de um processo dialógico, em 

que estudante e professor sejam sujeitos desse processo. É bem verdade que os 

textos acadêmicos partem de práticas discursivas, realizadas no espaço acadêmico, 



95 

 

 

 

como seminários, debates, leituras, conferências. E dessas práticas esses textos 

passam a outras, ou seja, as produções acadêmicas são apresentadas em eventos 

acadêmicos e publicadas em anais e periódicos de divulgação científica.    

Os textos produzidos, na esfera acadêmica, obedecem aos princípios desse 

contexto, e os produtores, a partir das relações vivenciadas nesse processo, se 

constituem autores. Em meio a essas discussões, recorremos às nossas questões 

de pesquisa, para melhor compreendermos as análises, como também para 

discutirmos os resultados obtidos. Uma das nossas questões de pesquisa é: que 

marcas ou indícios de autoria aparecem no texto resenhado? 

A partir das análises feitas, constatamos que marcas ou indícios de autoria 

são elementos linguísticos que indicam a presença do sujeito autor. Assim, 

destacamos as seguintes: o uso da 1ª (primeira) pessoa do singular ou do plural - o 

que denota a presença do autor do texto resenhado e aponta para subjetividade e 

singularidade do sujeito-autor; o uso do verbo em 3ª (terceira) pessoa do singular, 

acompanhado do pronome “se” - essa é uma forma de autoria, na qual o sujeito se 

constitui pela impessoalidade e distanciamento do seu discurso. 

Nossas análises revelam, também, que constituir-se autor é apresentar ponto 

de vista, a partir do texto-fonte, ou seja, o produtor da resenha acadêmica expõe seu 

ponto de vista. Ser autor é, portanto, manifestar-se; é refratar, aceitar, negar, julgar; 

isso ocorre quando o sujeito-autor enquadra-se no texto por ele resenhado.  

A autoria é expressa, também, pelo uso do discurso do outro, manifestado de 

diferentes formas: direto, indireto, indireto livre ou entre aspas. Dessa forma, a 

autoria é dar voz ao outro. É travar diálogo com outra consciência. 

As diversas formas de manifestação do discurso do outro e os 

posicionamentos feitos pelo sujeito-autor são categorias que atendem aos 

questionamentos: como o discurso é manifestado, no texto resenhado? O sujeito-

autor faz crítica, análise, comentários a respeito do texto-fonte? 

Em se tratando dessas categorias mencionadas, fica claro que os 

posicionamentos feitos pelo sujeito-autor são expressos através do uso de alguns 

marcadores discursivos, que introduzem a oração, tais como: dessa forma, assim, 

diante do exposto; os quais vêm seguidos de conceitos, explicações, retiradas do 

texto fonte. 
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As construções que seguem essa estrutura são vistas como manifestação de 

ponto de vista; porém os estudantes deveriam ser mais contundentes em suas 

explicações; uma vez que apresentar pontos de vista ou posicionamentos é ir além 

do texto-fonte; é discutir, comparar, trazer para o texto resenhado outros discursos. 

As resenhas acadêmicas constituem-se instrumentos de análises e 

construção do conhecimento, para isso o sujeito-autor deve dialogar com a teoria e 

com os sujeitos da cena enunciativa. 

Sendo os gêneros acadêmicos textos que servem para discutir, comentar, 

avaliar conhecimentos teóricos e divulgar conhecimento em atividades acadêmicas, 

convém lembrar que os estudantes devem produzir esses textos, após terem 

realizado leituras, estudos, discussões, debates, para que possam dialogar com os 

múltiplos enunciados e interlocutores. 

Nessa perspectiva, a resenha acadêmica é um texto emoldurador, pois o 

sujeito-autor critica, comenta, discute, avalia conteúdo, expõe ponto de vista. Desse 

modo, as resenhas dos alunos, no caso em estudo, servem para ampliar 

conhecimento, na área de Linguistica e/ou de Literatura, e, de alguma forma, 

dialogar, no contexto acadêmico sobre esses conhecimentos. 

Conforme as análises, podemos ver que os sujeitos avaliam, comentam, 

analisam conteúdos, porém não apresentam e confrontam seus próprios conceitos, 

mas se apoderam dos conceitos do autor do texto-fonte, como se fossem seus. 

É bem verdade que essa é uma forma de manifestar autoria conforme 

Possenti (2002); contudo, de acordo com a hetereoglossia dialogizada, segundo 

Bakhtin (2003), os discursos devem ser múltiplos, constituídos de muitas vozes, e 

essas vozes são incidências de outros discursos, de outros conhecimentos que se 

constituem nas relações sócio-discursivas, realizadas em diferentes momentos e 

espaços. 

A contribuição desse trabalho para a comunidade acadêmica reside no fato 

de que os nossos estudantes também realizam pesquisas sobre o texto acadêmico, 

e, esta, assim como outras de professores desse universo, serviram como subsídios 

para outros pesquisadores. Travamos discussões sobre o texto acadêmico, com 

foco na autoria; o que nos impulsiona a discutir como se constitui o autor e, a partir 
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dessas discussões, compreender que os nossos alunos devem constituir-se sujeitos 

de suas práticas e dos seus dizeres, principalmente no que diz respeito à escrita. 

Nessas considerações, apresentamos resultados inacabados, os quais 

suscitam pesquisas futuras, visando, assim, a contribuir para a construção de novos 

saberes e, consequentemente, contribuir para o crescimento acadêmico daqueles 

que compõem esse universo: professor e aluno. 
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ORLANDI, E. P. Analise de Discurso: princípios e procedimentos. 8. Ed. Pontes: 
São Paulo, 2003.  

 
 
Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi Bolsista de Produtividade em pesquisa do 

CNPq, possui graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Araraquara (1964), mestrado em lingüística pela Universidade de São Paulo 

(1970), doutorado em lingüística pela Universidade de São Paulo e pela 

Universidade de Paris/Vincennes (1976). Atualmente e coordenadora do laboratório 

de Estudos Urbanos da Unicamp, professora do mestrado em Linguagem e 

Sociedade da Universidade do vale do Sapucaí e professora colaboradora do IEL da 

Universidade estadual de Campinas.  

Em seu livro "Analise de Discurso", Orlandi faz um percurso teórico-

metodológico no que diz respeito às questões sobre a analise de discurso e o que 

esta nela implicado. Inicialmente a autora esclarece que "com o estudo do discurso 

observa-se o homem falando". Dessa forma, desenvolve um estudo voltado a 

compreensão da língua embutida de sentido. Esta forma de compreensão esta 

relacionada a constituição do homem e de sua historia. Nesta perspectiva, o analista 

de discurso não pesquisa a língua como sistema de signos, mas, como meio de 

significar o mundo. A Análise de Discurso faz urna relação triádica entre a língua, a 

Ideologia e o discurso, pois, considera que a materialização da Ideologia e o 

discurso e este tem sua materialidade na língua. Sendo assim, evidencia-se que a 

relação existente entre o meio o qual pertencem os sujeitos e sua implicação nos 

discursos dos mesmos.  

Orlandi argumenta que a definição de discurso diferencia-se bastante da 

encontrada na disposição dos elementos da comunicação padrão. Diferentemente 

destes, o central não e a mensagem, mas sim, o discurso que segundo a autora e 

definido como "efeito de sentido entre os locutores". A separação entre os elementos 

da comunicação e sua perfeita eficácia não se sustenta na perspectiva da Analise 

de Discurso, pois, a linguagem serve para comunicar ou não, dependendo dos 

propósitos enunciativos.  

A Analise de discurso inaugura uma nova forma de leitura, pois, busca os 

efeitos de sentido que são originados em situações especificas e não apenas 

decodificar urna mensagem. Estes sentidos são de certa forma induzidos pelas 



condições de produção. Segundo a autora estas condições envolvem os sujeitos e a 

situação. Esta inserida neste ponto a memória interna dos sujeitos, ela é 

considerada como interdiscurso, visto que os sujeitos utilizam-na para construir seus 

discursos e para exterioriza-Ios através de textos. Mas, o interdiscurso esta presente 

também em quem recebe este discurso, definindo o que pode ser entendido no 

discurso proferido pelo outro. Segundo Orlandi o interdiscurso está presente nas 

relações sociais. A todo o momento é utilizado a memória discursiva e o que e dito 

em outras situações pode vir a significar a qualquer momento, graças a esta 

memória interna.  

Para a Analise de Discurso o não-dito significa da mesma forma que o dito. 

Assim, marcados pela Ideologia os interdiscursos apresentam esquecimentos que 

mediante M. Pechêux (1995) dividem-se em dois tipos: primeiro, ao falarmos 

esquecemos que o nosso dizer poderia ser outro, constituindo as relações 

parafrásticas. Segundo, esquecemos que não somos donos do que dizemos e na 

realidade resgatamos dizeres passados, aqui somos afetados pela Ideologia.  

A autora considera três fatores que influenciam a condição de produção de 

discurso, sendo eles: as Relações de Força, Relações de Sentido e a Antecipação. 

O primeiro diz respeito ao lugar do qual o sujeito fala, sendo que ele é constitutivo do 

que se diz. O segundo refere-se á relação que um discurso mantém com outro e o 

terceiro, relaciona-se com a capacidade que o sujeito possui de escolher as palavras 

para alcançar o efeito de sentido desejado no outro. Estes três fatores formam o que 

a autora denomina forças imaginarias, pois, são projeções que permitem "passar da 

situação para a posição".  

Uma noção considerada base pela autora é a de formação discursiva, 

segundo ela, as palavras adquirem sentido nas formações discursivas ás quais 

pertencem. Sendo assim, esta noção e entendida como um reflexo da formação 

ideológica, pois, ela determina o que e possível e o que e preciso dizer. Neste ponto, 

vale ressaltar, a importância da metáfora para analise de discurso. Porem, ela e 

vista de forma diferenciada da retórica. Aqui ela e entendida como a utilização de 

uma palavra por outra.  

A Ideologia condiciona os sujeitos e os sentidos. Por esse fato ela é de 

grande relevância para a Analise de Discurso, ela é considerada necessária entre a 

linguagem e o mundo, inserindo assim, a interpretação como componente 

condicionado pelas condições de produção. Orlandi considera os indivíduos 



assujeitados. No entanto, percebe-se urna contradição na sociedade atual: 0 sujeito 

e livre para o que desejar, mas, esta preso as formações ideológicas da sociedade.  

Objetivando contribuir na prática do analista de discurso, Orlandi busca 

explicitar algumas questões pertinentes a esta prática. Retoma o conceito de 

Interpretação para mostrar que a analise acontece utilizando este conceito que 

expõe que "o sujeito que fala interpreta" e o analista precisa interpretar a 

interpretação do sujeito. Para realizar sua analise o analista tem diante de si o texto 

produzido pelos sujeitos, em seguida busca-se quem diz, quais as circunstancias, 

etc. Dessa forma, interpreta-se o que foi dito e também o não-dito. Nesse sentido, o 

texto é considerado como instrumento que leva ao discurso.  

No processo de analise a autora destaca algumas passagens importantes 

sendo elas o da superfície lingüística para o objeto discursivo e deste para o 

processo discursivo. Mediante estas etapas o analista consegue alcançar o que 

pretende, ou seja, o que esta subtendido ou silenciado nos discursos analisados.  

Orlandi em seu livro dispõe aos interessados na área um aparato teórico que 

contempla desde as definições conceituais, a delimitação da área discursiva, 

metodologia, até os processos de analise de discurso relevantes a quem se propõe 

a esta tarefa. Apresenta que os discursos que produzimos são condicionados por 

fatores histórico-sociais e que esta realidade não e percebida pelos sujeitos sociais. 

Dessa forma, cabe ao analista de discurso descobrir o que esta por trás dos ditos e 

assim compreender como os discursos são constituídos.  

No mundo injusto e alienante no qual vivemos estes estudos tomam-se 

relevantes, pois, nos abre perspectivas novas a realidade considerada muitas vezes 

perfeita. A função de analista de discurso deve apresentar aos indivíduos vitimas 

dos silenciamentos uma visão reflexiva acerca da realidade, visto que, ao 

enxergarmos os propósitos alienantes das classes superiores e consequentemente 

ideológicos, possamos passar das condições sociais passivas para condições 

ativas, e na medida do possível mais conscientes do nosso papel na sociedade.  
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FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia 8ª Ed. rev. e atual. São Paulo; Ática, 2006. 
 
 

José Luís Fiorin é licenciado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Penópoles (1970). Mestre em lingüística pela Universidade de São Paulo 

(1983). Fez pós-doutorado na Ècole dês Hautes em Sciences Sociales (Paris, 1983-

1984) e na Universidade de Bucareste (1991-1992). Atualmente é professor livre-

docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. 

O presente trabalho consiste em uma resenha da obra “Linguagem e 

ideologia”, do referido autor. Em linhas gerais, ela (a obra) por sua vez, abrange pelo 

conteúdo que veicula as áreas de interesse, tais como: Comunicação, Lingüística e 

Literatura. Esse conteúdo diz respeito a uma reflexão sobre as relações que 

linguagem mantém com a ideologia, ou seja, verificar qual é o lugar das 

determinações ideológica no complexo fenômeno que é a linguagem veiculada a 

ideologia e mostrar o que é que é ideologia na linguagem. 

Nesse sentido, a obra classificada pelo autor como ensaio, se apresenta 

dividida basicamente em 23 (vinte e três) capítulos, resultando em cinco partes 

principais, a saber, a introdução (1º capitulo), discussão relevante do assunto (do 2º 

ao 20º capitulo), a conclusão (21º capitulo), vocabulário critico (22º capitulo) e a 

bibliografia comentada (23º capitulo). 

Inicialmente, Foram apresenta uma definição para a linguagem: “fenômeno 

extremamente complexo, que pode ser estudado de múltiplos pontos de vista, pois 

pertence a diferentes domínios. È ao mesmo tempo, individual e social, física, 

fisiológica e psíquica”. (p. 08), contrariando proposições de outros teóricos, ao 

estabelecer que a linguagem pode, ao mesmo tempo gozar de certa autonomia em 

relação às formações saciais e sofrer as determinações da ideologia, bastando para 

isso que se estabeleça à distinção dos níveis e dimensões da linguagem que são 

autônomos e determinados. 

Em complementaridade a isso, são feitas distinções entre línguas, fala e 

discurso. Este último por sua vez, entendido por ser “a combinação de elementos 

lingüísticos (frases ou conjuntos constituídos de muitas frases), usadas pelos 

falantes com o propósito de exprimir seus pensamentos, de agir sobre o mundo” 



(p.11), persistirá como elemento fundamental a embasar a discussão em torno da 

relação: linguagem e ideologia. 

Por conseguinte, é feita uma diferenciação existente no interior do discurso 

que se dá pelo estabelecimento de uma sintaxe do discurso (compreende os 

processos de estruturação do discurso) e uma semântica do discurso (abarca os 

conteúdos que são investidos nos moldes sintáticos abstratos). Isto posto, reforça as 

idéias antes discutidas sobre a autonomia da linguagem com relação às formações 

sociais com implicação na diferenciação a ser feita sobre níveis e dimensões da 

linguagem, dado o fato de que a sintaxe discursiva goza de certa autonomia em 

relação às formações sociais, enquanto a semântica depende mais diretamente de 

fatores sociais, fala-se então em campo da manipulação consciente e o da 

determinação inconsciente no discurso, ou ainda, em nível profundo e nível 

superfície. 

Essa discussão preliminar vem a se justificar com eficácia por delinear todo 

um conjunto de idéias que subjaz a ideologia. 

Conjunto de idéias e representações que servem para justificar e explicar a 

ordem Social, as condições de vida do homem e as relações que ele mantém com 

outros homens (p.29) e como algo imanente à realidade são indissociáveis da 

linguagem (p. 33). 

Vem ainda se juntar a esses conceitos, os de “formação ideológica” / 

“formação discursiva” / “temas e figuras”, que Fiorin apresenta da seguinte maneira: 

“[...] a cada formação ideológica corresponde uma formação discursiva, que é um 

conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada visão de mundo. [...] uma 

formação ideológica impõe o que pensar, uma formação discursiva determina o que 

dizer” (p.32); que em síntese, referem-se à materialidade, mediante uso da 

linguagem, das representações ideológicas pelo discurso, e estas só ganham 

existência nas formações discursivas. Contudo, estas não estão livres de coerções 

sociais. 

Em linhas gerais, tudo o que foi explicado faz parte de um conjunto ainda 

mais amplo de idéias em torno da temática: linguagem e da ideologia, discutida por 

Fiorin, em sua obra. Está, se apresenta configurada de maneira didática, numa 

linguagem clara e acessível e ainda, contém exemplos que ampliam o sentido das 

idéias apresentadas. Em suma, o conhecimento (leitura) dessa obra se faz essencial 

e recorrente aos interessados em atestar a importância da Análise do Discurso na 



interpretação de questões lingüísticas. 
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O presente texto "Sobre a noção de interdiscursividade" da autora 

Helena Rathsue Nagamine Brandão tem como objetivo primordial tratar a 

respeito da Analise do Discurso através de comentários da heterogeneidade 

discursiva, relação discurso interdiscurso, o outro, a intertextualidade, a 

memória discursiva e os domínios do campo enunciativos. Para fundamentar 

ainda mais suas idéias cita autores relevantes como Courtive e Marandim 

(1981) e Maingueneau (1984).  

Em um primeiro momenta Brandão prioriza a característica da 

heterogeneidade baseada no principio do dialogismo de urna vez que este permite 

tecer a ligação de um discurso com outro, em um já dito.  

Dentro desta perspectiva Courtive e Marandim (1981) tecem comentários no 

campo da AD sobre estudiosos que negam e fazem desaparecer com a 

heterogeneidade do discurso através de procedimentos da homogeneização.  

Com relação a essas posições supracitadas os autores Courtive e Marandim 

(1981) propõem que na AD as pesquisas se desenvolvam com o intuito de 

afloramento nos discursos e não deixando excluir a heterogeneidade, pois a mesma 

e o seu elemento fundamental. Assim, vista como forma de abandono 

consequentemente o que ocorrera e um afetamento no conceito de "Formação 

Discursiva" que seria a existência de "varias linguagens em urna Única" e nao como 

pensavam "urna Única linguagem para todos".  

Na relação discurso-interdiscurso, Maingueneau (1984) atribui que a unidade 

de analise (o discurso) não deve ser estudada como priorizada e Iou Única, mas 

sim, um estudo voltado a outros discursos.  

Com a finalidade de ser objetivo no que venha a ser o interdiscurso 

Maingueneau (1984) faz a seguinte distinção entre o "Universo discursivo", "Campo 

discursivo" e "Espaços discursivos". No primeiro diz respeito onde as formações 

discursivas são constituídas uma vez que representa um conjunto acabado e amplo 

aos campos discursivos. O segundo seria um conjunto de formações discursivas ao 

possuir uma dada região esférica e que essa dada região não poderá ser estudada 

em toda a sua integralidade, mas sim, através de subcampos (espaços discursivos). 



E por ultimo os espaços que sena uma espécie de fragmentos discursivos em que 

um analista reserva no campo discursivo para a sua analise.  

Outro ponto que irá tratar ·sobre as marcas interdiscursivas seria "o outro no 

mesmo". A autora Brandão mostra que a FD e aberta e inconsciente para o discurso 

do outro.  

A esta concepção Maingueneau (1984) ergue criticas aos estudos realizados 

nos anos 60 em que limitava o estudo do campo da FD uma vez que não existia 

nenhuma preocupação com a ligação de outras FDs. A respeito ao que foi 

mencionado Maingueneau discutira em sua proposta que sempre vai existir a 

utilização de outros discursos, quer explicitamente ou implicitamente, nos discursos 

falados ou escritos.  

Para haver a relação do discurso com seu outro Maingueneau (1984) 

distingue duas noções básicas sobre a Intertextualidade. A primeira sena () 

intertexto de um discurso que equivale aos fragmentos e a segunda seria a 

intertextualidade que esta fundamentada nas relações intertextuais da FD com 

outras FDs.  

Já Brandão vai tratar da intertextualidade interna reconhecendo que ha uma 

relação dos diversos discursos de um mesmo campo, sendo que este poderá 

ocorrer divergências. E a intertextualidade externa que seria certo discurso ter 

relações com outros campos uma vez que este esteja conforme os outros 

enunciados citáveis ou não.  

Consequentemente, essas distinções servem para divulgar o que a autora 

quis mostrar sobre a intertextualidade, ou seja, reforça a idéia de que não existe um 

campo discursivo isolado, por mais que existam pontos em comum em áreas 

diferentes.  

Ao mencionar o que seja "A memória discursiva" Brandão aperfeiçoa a sua 

tese mostrando que a memória seria aquela que e responsável pela formação de 

urna FD, sendo esta por sua vez recorrente a outras formulações anteriores, já ditas. 

E alem disso e com ela que constitui o interdiscurso de uma FD, o aparecimento, 

seu recusamento ou transformações de anunciados.  

Ao tratar dos "Domínios do campo enunciativo" a autora Brandão aponta que 

existem diferentes formações discursivas e que segundo Foucault (1969) elas se 

esboçam em "campo de presença' que estaria tratando-se da capacidade de saber 

utilizar os discursos em vários níveis. Alem desses, existiria também o "campo de 



concomitancias" quer estaria ligado a diversos discursos ao manifestar-se ao mesmo 

tempo para chegar a um determinado ponto e por ultimo "domínio de memória" que 

equivaleria aquele domínio que trata de enunciados que não são considerados 

verdadeiros, mas que deixaram suas marcas na historia.  

Dentro desta perspectiva teórica e bem semelhante, Courtine (1981) distingue 

sobre "um domínio de memória", "um domínio de atualidade" e "um domínio de 

antecipação" para a FD.  

A domínio de memória para Courtine (1981) seria aquele conjunto de 

seqüências discursivas referentes a uma da organização. O outro seria o 

domínio de atualidade que trata da relação de um conjunto de seqüências 

discursivas que ira manter em certo ponto histórico. Já o domínio de 

antecipação seria aquela capacidade de antecipar os acontecimentos que 

já foram ditos.  

Para Courtine o "Efeito de memória" se da de acordo com dois níveis, o 

interdiscurso e o intradiscurso, para a existência de uma FD.  

No nível do interdiscurso, segundo Brandão ha urna memória plena que 

funciona como urna capacidade de preencher uma superfície discursiva ao retomar 

os elementos que estão no passado e re-atualizados. Alem desse, existiria também 

a memória lacunar que funciona como urna cadeia de pensamentos vazios e 

esquecimentos que provocam um certe efeito de infidelidade por porte do locutor.  

Em fim, a autora Helena Hothsue Nagamine Brandão baseada em alguns 

autores bem acentuados, propõem juntos realizar leituras criticas e reflexões 

pertinentes na materialização do campo da analise discursiva considerando que a 

formação discursiva se concretiza a partir da heterogeneidade uma vez que esta e 

atravessada por outras FDs que foram pronunciadas anteriormente.   
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Resenha 
 

O texto “sobre a noção de interdiscursividade” de Helena Hathsue Nagamine 

aborda questões relevantes sobre a relação discurso-intradiscurso, o outro no 

mesmo, intertextualidade, memória discursiva, domínios do campo enunciativo e 

efeitos de memória. 

Tomando como base o principio do dialogismo, fazendo referencia a 

identidade do discurso, percebemos que o mesmo tem como característica 

fundamental a heterogeneidade segundo Bakthin “os discursos são provenientes de 

outros discursos “sendo assim”o dito corresponde ao já dito”, dessa forma vemos 

que o discurso funciona como uma instancia de enunciação que esta diretamente 

ligado às relações de poder. 

Courtine e Marandi fazem uma avaliação critica no campo da AD, sobre 

trabalhos que buscam acabar ou negar com a heterogeneidade do discurso, partindo 

do principio que os discursos não possuem marcas de outros. 

Os mesmos autores propõem um trabalho de homogeneização que envolva 

as contradições que subfaz o discurso, buscando não eliminar essas contradições, 

mas fazê-las aflorar na materialidade lingüística do discurso, aprendê-las nas formas 

de organização discursiva. 

Maingueneau adota uma posição sobre a relação entre o discurso e o 

interdiscurso, segundo o autor “a unidade de análise pertinente não é o discurso, 

mas um espaço de trocas entre vários discursos convenientemente escolhidos”. 

Partindo desse principio percebemos que para estudarmos o discurso é preciso 

compará-lo com todos. 

O autor explica o interdiscurso em três momentos, o primeiro é o universo 

discursivo que é basicamente onde o discurso é construído, o segundo é  o campo 

discursivo que determina as peculiaridades do discurso, podendo ser observadas no 

campo político, religioso, filosófico etc., e o terceiro é o espaço discursivo que são 

recortes dentro de um determinado campo, tendo como processo estudar 

especificamente determinado assunto. 



As diferenças de identificadas em cada campo vão de acordo com a formação 

discursiva, permitindo assim uma identidade própria. 

Nos anos 60 para se estudar uma dada formação discursiva era selecionado 

um núcleo, dessa forma limitava os campos de estudo, não possibilitando as 

relações entre os discursos. Esse quadro passou a se reverter, pois foi necessário 

repensar na equivalência entre o “exterior” do discurso e interdiscurso, seria 

impossível separar a interação dos discursos do funcionamento intradiscursivo 

“decorrente do caráter dialógico de todo enunciado do discurso”. 

Maingueneau diz que: “Enunciar é se situar sempre em relação a um já-dito 

que se constitui no outro do discurso”. Dessa forma percebemos o espaço 

discursivo, o outro não é nem uma entidade exterior (...) ele é parte do sentido que 

foi preciso sacrificasse para constituir sua identidade”. Dessa forma podemos 

perceber que o outro representa a fala do inconsciente, interpelado pelas ideologias 

do discurso, em que nem o sujeito nem o sentido estão prontos, se constituem a 

partir do outro é clivado entre o inconsciente 

A relação do discurso com seu outro, distingue a relação entre intertexto e 

intertextualidade, sendo que a intertextualidade pode ser representada em dois 

níveis: interna e externa. A primeira representa a capacidade de haver relações 

entre vários discursos, sendo estes semelhantes ou diferentes, a segunda o discurso 

é definido pela semelhança com os outros campos conforme os enunciados. 

No nível da intertextualidade interna, toda formação discursiva associa-se a 

memória discursiva que é responsável pela capacidade de retomarmos com 

precisão e clareza os outros discursos. Maingueneau diz que: “Enunciar é se situar 

sempre em relação a um já-dito que se constitui no outro do discurso”. Dessa forma 

percebemos que não existe um discurso que não seja fundamentado, todo discurso 

é baseado num primeiro sendo uma espécie de representação. 

A configuração de um campo enunciativo comporta, formas diferenciadas 

discursivas que segundo Foucault delineiam: um campo de presença que 

compreende saber utilizar os discursos em diferentes níveis, campo de 

concomitância é como se utiliza-se objetos totalmente diferentes que pertencem a 

discursos diferentes com determinado objetivo e um domínio de memória que trata 

de enunciados que não mais admitidos ou caírem em desuso, no entanto, deixaram 

suas marcas. 



Segundo essa mesma perspectiva teórica, mas restringindo-se à categoria 

temporal, partindo do princípio que o texto é uma dispersão de seqüências 

discursivas, Courtine distingue o domínio de memória, domínio de atualidade e 

domínio de antecipação. O primeiro como já dito foi discutido refere-se a toda 

produção discursiva efetuadas sob determinadas condições faz circular formulações  

já enunciadas anteriormente, o segundo faz referencia a capacidade de resgatarmos 

fatos históricos relacionando-os com acontecimentos recentes e o terceiro refere-se 

a capacidade de anteciparmos acontecimentos. 

Segundo Courtine para que haja a existência de uma FD como memória  

discursiva e como caracterização de efeitos de memória é preciso  os dois níveis de 

descrição: o interdiscursivo que é a partir dos enunciados o saber próprio a uma FD 

que contempla tradições culturais, que perpaçam muitas gerações e o intra discurso 

por sua vez são determinados pelo espaço curto de tempo. 

A formação discursiva, sendo determinada pelo interdiscurso, pode se 

inscrever: na ordem de uma memória plena que representa uma possibilidade de 

preenchimento em uma superfície discursiva, através de mecanismos de retomada 

buscando o passado, reatualizando, devido essas formulações e retomadas a 

estratégia seria a repetição. Já a memória lacunar exerceria a função de produtor de 

deslocamentos, vazios, esquecimentos, desse modo a estratégia seria a de 

apagamento. 

A partir da leitura do texto foi possível compreender aspectos relevantes 

sobre a interdiscursividade, a autora apresenta de forma bastante interessante a 

opinião de estudiosos renomados sobre o discurso partindo do princípio do 

dialogismo, percebemos também que a análise do discurso não procura reduzir o 

discurso apenas por aspectos puramente lingüísticos, nem em um trabalho histórico 

sobre ideologia, mas opera com uma concepção de ideologia que envolve as 

relações de força e poder.  

 

 

 

 

 

 

 



R-05 
 
ORLANDI, E.P. Analise de Discurso: princípios e procedimentos. 5° Ed. Sao 
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"Analise de Discurso" de Eni P. Orlandi aponta para um estudo teórico e 

prático a cerca da linguagem em nosso cotidiano, levando em conta os sujeitos 

falantes e atuantes. A proposta apontada não tem um ponto final, mas apresenta 

aberturas para a lingüística e as ciências sociais e suas variabilidades. A obra e vista 

em decorrência do estudo de discurso, procedimentos metodol6gicos e analise 

reflexiva dos fatores discursivos.  

O livro e dividido em três partes: O discurso em si, O sujeito enquanto 

construtor da linguagem e da formação histórica da mesma e as analises propostas. 

Na primeira parte, O autor fala das diferentes maneiras de se comunicar e 

consequentemente do estudo da linguagem, por ser fator preponderante a 

comunicação. Com os estudos da linguagem e da comunicação humana surge a 

necessidade de analise das formas de exteriorizar a comunicação, através da 

analise de discurso.  

A analise do discurso parte de um contexto histórico, social e comunicativo no 

qual os seres humanos estão inseridos. O estudo proposto por Orlandi procura 

entender a língua na perspectiva de um trabalho simbólico, não abstrata, mas 

inserida em um meio social. A língua constitui maneiras de significar e para isso 0 

homem representa 0 ser que e falante e que dentro de seu contexto produz 

maneiras de significar. A produção de sentido vai se constituindo inerente a vida do 

homem em, ou seja, enquanto sujeito ou como membro de uma determinada 

comunidade.  

Nessa visão, compreender os estudos discursivos e entender que não se 

separam forma e conteúdo e que, mais que uma estrutura, a língua e um 

acontecimento. Dessa forma, temos um sujeito marcado pela hist6ria, pois o 

significante, que e a pr6pria língua reúne a estrutura e conhecimento it forma 

material. Os efeitos de sentido entre os locutores vai ser, segundo a autora, 0 

pr6prio conceito de discurso. Não se pode confundir discurso com mensagem, muito 

menos com fala, pois não esta se referindo a dicotomia Saussuriana. No discurso as 

relações de linguagem podem ser de sujeitos e de sentidos, tendo, assim, efeitos 



múltiplos e variados.  

Na segunda parte, a autora apresenta o sujeito, a história e a linguagem e 

descreve a importância desses fatores para a formação discursiva e para o estudo 

da mesma. E importante destacar que a linguagem só faz sentido porque se 

inscreve na história e que só e linguagem de fato porque paz sentido. O objeto 

simbólico responsável pela produção de sentido e investido de significância para e 

por sujeitos . Tudo isso e linha de estudo para a Analise do Discurso, que questiona 

e analisa como isso acontece. As intenções do sujeito são importantes nessa 

produção de sentido, porem mais que isso, leva-se em conta as relações com a 

exterioridade nas condições em que as palavras são produzidas. O sentido não esta 

só na palavra, ele vai muito alem delas.  

No livro ha a explicação de alguns dos recursos da Analise de Discurso que 

são usados para identificar as características ideológicas dos sujeitos. A primeira e o 

"esquecimento", que pode ser visto de duas maneiras: a primeira é explicada na 

ordem da enunciação, onde ao falarmos expressamos a nossa impressão da 

realidade através das escolhas que fazemos por determinadas palavras ou 

expressões; a segunda e o esquecimento ideológico que consiste na retomada de 

algo que já foi dito como se estivesse se originando do sujeito que o diz. Fazendo 

uso do inconsciente, e como se antes do sujeito nascer, já possuísse um discurso 

pronto. Orlandi complementa essa idéia dizendo que nem os sujeitos, nem os 

sentidos, nem os discursos estão prontos e acabados, e sim, que eles estão sempre 

em movimento na tensão entre Paráfrase e Polissemia.  

Outro ponto exposto no livro e o fato de que não ha sentido sem interpretação 

e isso vai ser um comprovante da ideologia. O homem em sua condição material de 

existência, ao fazer relações imaginarias, produz evidencias. Ha sim uma relação 

determinada do sujeito - afetada pela língua - com a história. Orlandi descreve como 

devem ser desenvolvidos os dispositivos para aprimorar a analise e reforça as bases 

que devem ser consideradas, que são as condições de produção em relação a 

memória, onde intervém a ideologia, o inconsciente, a falha, o equivoco.  

A terceira e ultima parte refere-se aos dispositivos de analise, pela qual fala 

dos dispositivos da interação. Explica a questão do dito pelo não dito, o queo0 

sujeito diz em um lugar com o que e dito em outro lugar e assim por diante. Tudo 

isso para explicar aquilo que não e posto, mas subentendido e que tão bem forma os 

nossos discursos.  



Orlandi diz que para pensarmos em analise um dos primeiros pontos a 

considerar é a constituição do corpus. A linguagem é vista, ou melhor, é analisada 

tendo por interesse as praticas discursivas, como: imagem, som, letra, etc. a 

construção do corpus e a analise estão intimamente ligados a escolha de 

propriedades discursivas. Para se chegar ao objetivo discursivo é preciso uma 

analise, que consiste em converter a superfície lingüística (o corpus bruto), o dado 

empírico em um objeto teórico. Para a efetivação da analise parte-se da impressão 

da realidade do pensamento.  

O próximo passo indicado pela autora e 0 trabalho com as 

paráfrases, polissemias, metáforas e a relação dizer/não 

dizer. O dizer pode sim ser dito de outro modo, sem alterar 

sua definição semântica, mas podendo alterar a forma como 

significa dentro do discurso. Agora, é preciso identificar relações do 

discurso com formações discursivas que estejam agindo sobre ele, e assim 

direcioná-lo à ideologia do sujeito para, enfim, poder tirar conclusões a partir dos 

sentidos de discurso já realizados, imaginados ou possíveis.  

Por tudo exposto, é importante compreender a proporção dessa obra na vida 

acadêmica de cada estudante de Letras, já que precisamos esta constantemente em 

contado com a língua e consequentemente com os variados discursos sociais que 

estão inserido em diferentes contextos históricos. Assim podemos ter olho critico 

acerca da própria analise que venhamos a fazer com relaçãoo ao discurso, tendo 

em mente que podemos não só aprimorar nosso estudo em relação aos textos 

jornalísticos, como também estar cada vez mais familiarizadas com o modo como se 

dão as publicações de grandes acontecimentos nos veículos midiáticos de nosso 

pais, e o modo como cada um desses veículos se posiciona em relação a eles.  

Eni P. Orlandi é professora titular de analise de discurso do Departamento de 

Lingüística do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL); coordenadora do Laboratório 

de Estudos Urbanos (Labeurb) da Unicamp.  
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Linguagem e ideologia de José Luiz Fiorin 

 
 
O livro de José Luiz Fiorin – é uma análise acerca de linguagem e suas 

relações com a ideologia de uma sociedade – o que esta mais implícito, na maioria 

das vezes, pode ser o que de mais forte existe no seu uso real. O autor faz uma 

retrospectiva dos estudos da lingüística mostrando alguns equívocos de autores que 

tentaram explicar a linguagem desconsiderando alguns aspectos que, segundo o 

livro aponta, são relevantes para uma melhor compreensão do seu uso. Como diz o 

próprio autor: “A nossa intenção e verificar qual é o lugar qual é o lugar de 

determinações ideológicas nesse complexo fenômeno que é a linguagem, analisar 

como a linguagem veicula a ideologia, mostrar o que é que é ideologizado na 

linguagem” (p.7). De onde vieram as primeiras dicas para este trabalho, que 

distinção fazer entre o sistema (a língua) e a realização concreta (a fala), “ quem 

determina o que” etc., são algumas das investigações feitas pelo autor. 

 O livro esta organizado em 23 capítulos --,são capítulos curtos, mas 

abrangente no conteúdo – os dois últimos constituem-se de “vocabulário crítico” e 

“bibliografia comentada”, respectivamente, deixando, assim, mais claro os 

significados de alguns termos para o leitor que ainda não está familiarizado com o 

assunto, oferecendo ao mesmo tempo (no caso da bibliografia comentada) dicas de 

livros de outros autores para o leitor que quiser se aprofundar sob o tema em 

questão, que é a linguagem e seus contextos. 

 No capitulo 2, o autor apresenta Marx e Engels, em A ideologia alemão,e o 

que esses filósofos disseram a respeito do uso da linguagem e o que está constitui, 

concluindo que: “Nem o pensamento nem a linguagem constitui  um domínio 

autônomo, pois ambos são expressões da vida real” (p.9). A partir daí Fiorin faz a 

distinção entre o sistema e sua possibilidade (a língua) e como realmente se efetiva, 

na pratica. Por exemplo, a comparação que Saussure fez do sistema com um jogo 

de xadrez, não importando como são nem de que se constitui as peças, mas para 

que possa diferenciá-las de algum modo, possibilitando o desenvolvimento do jogo, 

mesmo que seja “segundo determinadas regras”. E cada língua tem a sua regra. O 

artigo que, em português “vem sempre antes do substantivo”, “em romeno, o artigo 



vem depois do substantivo” (p.11), definindo, assim, o sistema como “a rede de 

relação que se estabelece entre um conjunto de elementos lingüístico” (idem) – o 

que distingue dessa forma, discurso e fala, sendo o discurso, as relações “de 

elementos lingüístico”, quando os falantes desejam expressar seus ideais etc., 

enquanto a fala é o que se consegue exteriorizar do discurso caracterizando, assim, 

a individualidade as mesma. 

 No capitulo 4, o autor trata da determinação, as mudanças que ocorrem nas 

grafias que tem a mesma origem, o que ocorre para que aconteça essa mudança. A 

esse respeito vejamos o que diz o autor: 

 
 
Não há explicação socioeconômica para o fato de a forma latina 
lacte(m) ter dado leite em português, leche em espanhol, lait em 
francês, lach em provençal, latte em italiano, e lapte em romeno. O 
sistema, em geral, altera-se devido a causas internas do próprio sistema 
(FIORIN 2006, p.12). 
 
 

 Para Fiorin, isso ocorre no interior do sistema e, querer determinar apenas por 

este viés, poderá incorrer em falsas conclusões. “e no nível do discurso que 

devemos, pois, estudar as coerções sociais que determinam a linguagem” (p.16), 

afirma Fiorin. 

 A questão da autonomia e da determinação no discurso é tratada no capitulo 

5, quando Fiorin, analisa a sintaxe discursiva e a semântica discursiva, a primeira e 

menos subordinada às questões sociais, mais “conscientes” com relação ao 

discurso, enquanto a segunda esta mais sujeita aos “fatores sociais”, pois é nela que 

a ideologia é determinada realmente, com discursos que levam a uma serie de 

interpretações, com temas que abordam questões de origem do homem e sua 

condição de vida no mundo, “embora esta seja inconsciente, também pode ser 

consciente” (p.19). o que pode ser num discurso defendido positivamente, pode, 

num outro, ser considerado negativo. São defesas puramente ideológicas. Como 

dizer é o que define essas ideologias. O uso dos elementos lingüísticos, temáticos 

ou figurativos, é a base para as determinações. Na definição do autor, o que é tema 

e o que e figura: 

 
 
Tema é o elemento semântico que designa um elemento não-presente 
no mundo natural, mas que exerce o papel de categoria ordenadora dos 



fatos observáveis. São temas, por exemplo, amor, paixão, lealdade, 
alegria. Figura é o elemento semântico que remete a um elemento do 
mundo natural: casa, mesa, mulher, rosa etc. (FIORIN, 2006, p.24) 
 
 

 Para compreender os dois discursos, o temático e o figurativo, temos de 

entender que um prescinde do outro, pois existem diferença apenas no que se refere 

aos “graus de concretude”, mais os dois são estreitamente ligados, fazendo-se uso 

reciprocamente um do outro. 

 O capitulo 8 é onde o autor analisa, afinal, “o que é ideologia?”, analisa a 

questão da realidade, definindo-a como sendo em dois níveis: “um de essência e um 

de aparência, ou seja, um profundo e um superficial, um não-visível e um 

fenomênico” (p.26). partindo do exemplo da analise feita por Marx sobre o salário, o 

que seria o pagamento pelo trabalho do operário, mas o que de fato o trabalhador 

recebe é apenas parte do que ele produz e não o pagamento de toda sua força de 

trabalho. Num primeiro momento (aparência), é passada a idéia de “pagamento de 

um trabalho realizado”(idem), num segundo momento (essência), podemos perceber 

que não existe essa relação de igualdade. A realização acontece somente na 

condição de “indivíduos livres e iguais”, condição esta passada pelo sistema 

capitalista, de que as idéias e os comportamentos determinam o modo de produção, 

mas na analise de Fiorin, “no modo de produção capitalista a ideologia dominante é 

a ideologia burguesa”(p.31), 

 No capitulo 9 o texto trata da questão das “formações ideológicas e 

formações discursivas”, sendo as primeiras, o resultado da concepção de mundo de 

uma classe social, e as segundas, a materialização das idéias que essa classe tem 

deste mundo. 

 Nos capítulos 10 e11 analisa-se a questão da consciência e a individualidade 

na lingangem, o que segundo o autor, “o que define o conteúdo da consciência são 

fatores sociais”(p.35), através da interiorização dos discursos que o homem absorve, 

e que depois repete nos atos da fala. Esta fala esta carregada de signos, que por 

sua vez, estes signos estão carregados de significantes, expressados no discurso de 

diferentes formas, como exemplificado no texto, com esta observação: “o ruído do 

chiar das rodas de uma carroça que acompanha monotonamente, no filme vidas 

secas, a retirada da família de Fabiano, não aparece nem poderia aparecer no livro, 

cujo plano de manifestação é verbal” (p.40). ou seja, conforme a necessidade ou o 



que se queira expressar, usa-se o recurso disponível para enfatizar o que se deseja 

caracterizando assim, a individualidade do texto, em oposição ao discurso. “o 

discurso é, pois, o lugar das coerções sociais, enquanto o texto é o espaço da 

‘liberdade’ individual” (p.42). 

 Quanto ao dono do discurso, o autor afirma que é a “classe dominante” que 

em determina o tipo de discurso e não o individuo, lembrando que “o individuo não 

pensa e não fala o que quer, mas o que a realidade impõe que ele pensa e fale” 

(p.43). Mas como discurso é passível de manipulação ao ser usado por outro 

discurso, “implícita ou explicitamente”, criando conflitos (parodiando com ironia) ou 

usando-o como que de acordo com as idéias do mesmo. 

 No capitulo 15, o autor chama a atenção do analista para o cuidado de não 

querer exercer uma “função” que não é da sua competência, por exemplo, 

 
 
Se o falante revela ou não sua verdadeira visão de mundo, ao enunciar 
um discurso, não e problema do analista do discurso, uma vez que a 
analise não é investigação policial. Preocupa-se ela não com o 
enunciador real, mas com o enunciador inscrito ou discurso, ou seja, 
com aquele que no interior do discurso diz eu (FIORIN, 2006, p.49) 
 
 

 Quanto mais enunciadores tiverem os discursos, mais visões de mundo se 

mundo se expressam nos discursos. 

 A linguagem é tanto a expressão de um mundo como também é influenciada 

por este. A consciência é, portanto, o resultado do que é absorvido pela linguagem, 

de todas as “formações” de uma sociedade, inclusive “as categorias lingüísticas” 

autônoma ou não. 

   Um exemplo desse reflexo é o da “igualdade burguesa”, quando Fiorin faz 

uma análise de um texto que foi divulgado na época da “França revolucionaria, 

datado de maio de 1794” (p.57) . O texto tinha como objetivo esclarecer o 

funcionário público do novo comportamento que devia ser adotado, opondo-se ao 

antigo regime. Agora, nada de “servilismo”, pois, “como todos os homens são livres e 

iguais, os funcionários do novo regime devem cultivar apenas a decência e a 

seriedade” (p.58). Para isso, usou-se dos tipos de texto não-figurativos, ou seja, os 

temáticos, que exigem mais reflexão quanto aos significados do elementos 

lingüísticos. 



 Ao reproduzirem o discursos, os autores podem tanto reforçar o discurso que 

predomina na sociedade como podem ser opor, gerando assim, a polêmica. A esse 

respeito, Fiorin analisa dois textos: um de Inglês de Sousa, “O missionário” e o outro, 

de Pe. Antônio Vieira, trecho de “Sermões”. O primeiro usa temas e figuras num 

discurso que quer sempre justificar o destino do indivíduo como determinado pelo 

meio, como observou Fiorin: 

 
Todos os fatos sociais são explicados por determinações mecânicas, 
por uma serie de leis similares às que regem os fenômenos naturais. O 
homem é visto como um ser condicionado mecanicamente pelo meio, a 
hereditariedade e o momento (FIORIN, 2006, p.63) 
 
 

 O segundo, num jogo de palavras (e idéias) denuncia a forma como os 

escravos eram tratados – explorados pelos senhores de engenho. 

 Os termos “gozosos e dolorosos”, usados pelo Pe. Vieira faz pensar na 

contradição em que cai quem pratica a perversidade com os outros (explorando-os 

no trabalho), sem que seja respeitada a igualdade de trabalho e salário, ou “força de 

trabalho”. 

 No capitulo 19 o autor discute as teses de Marr e as de Stálin acerca da 

linguagem,se esta faz parte da superestrutura. Marr afirma que sim, e falha ao 

afirmar que “as relações entre linguagem e historia” é encontrada “no nível do 

sistema e não do discurso”(p.69), idéia que não se pode verificar, pois a realidade 

observável é outra. 

 As teses de Stálin “são: a língua não é um fenômeno de superestrutura; ela 

não tem caráter de classe” (p.70). as afirmações de Stálin também não podem ser 

confirmadas, como conclui Fiorin: 

 
 
Como Stálin vê o problema da linguagem de maneira muito restrita, uma 
vez que leva em conta apenas a dimensão sistêmica (a língua), não se 
preocupando do discurso, não pode perceber as determinações 
históricas que atuam sobre a linguagem (FIORIN, 2006, p.72) 
 
 

 “O lugar da linguagem” é, portanto, “as classes sociais”, “as afirmações 

discursivas” que materializam as ideologias no uso da linguagem. “Por isso, 

executadas as formações discursivas, a linguagem não faz parte da superestrutura, 



mas é o seu suporte, é o instrumento que permite que as representações ganhem 

materialidade” (p.73). 

 Ao comunicar nossas idéias queremos de alguma forma, influenciar alguém. 

Dependendo de como o nosso discurso esta carregado de ideologia, podemos 

contribuir para libertar ou oprimir, mudar ou conservar as praticas sociais, usando a 

linguagem como instrumento. 

 Na “conclusão” seu livro Fiorin faz uma observação quanto ao cuidado ao 

analisarmos um discurso, segundo ele, “a análise do discurso deve desfazer a ilusão 

idealista de que o homem é senhor absoluto de seu discurso. Ele é antes servo da 

palavra, uma vez que temas, figuras, valores, juízos e etc. provêm das visões de 

mundo existentes na formação social” (p. 77-78). 

 O livro de José Luiz Fiorin “Linguagem e ideologia” é, portanto, uma excelente 

contribuição para a ciência da linguagem, muito bem fundamentado, assegurando, 

assim, a qualidade da análise de cada assunto abordado. Seu estilo é conciso sem 

ser simplista. É indicado para todos que desejam ampliar seus conhecimentos no 

uso da linguagem, buscando compreender as complexas relações dos indivíduos na 

sociedade. 
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Resenha 

 A identidade do discurso é fundada no principio do dialogismo e por isso traz 

como característica fundamental a heterogeneidade, ou seja, usar de discursos já 

falados para formular outros. 

 As estudiosas Courtine e Maradin (1981) fazem uma análise critica a estudos 

que buscam acabar ou negar a heterogeneidade do discurso, desfazendo os 

sentidos únicos que cada discurso possui. 

 As estudiosas supra-citadas propõem que a Análise do Discurso (AD) 

desenvolvia trabalhos que vão ao encontro das contradições presentes nos 

discursos, e que pensem numa formação discursiva (FD) em vários níveis, ou seja, 

varias linguagens numa única, em que um individuo não utilizasse de um e primeiro 

de algo (Adão) mas, sim absorve de diversos outros para formar o seu próprio, 

dentro do principio de que uma FD não pode separar-se de outras FDs. 

 Mainqueneau (1984) afirma que a unidade de analise do discurso não deve 

ser estudada usando apenas o discurso mas também a relação que este tem com 

outros discursos, na AD 

 Para Mainqueneau o interdiscurso caracteriza-se dentro de três corretes de 

análise sendo elas: universo discursivo, onde o discurso e construído; campo 

discursivo, os vários discursos e suas peculiaridades e o espaço discursivo, 

separação de uma dada FD (exemplo: política) para estudá-la mais a fundo. 

 A FD esta aberta para os efeitos da interdiscursividade de forma a aceitar que 

o discurso do outro faz toda uma diferença, o intuito de fundamentar o seu próprio. 

Mainqueneau faz mais uma critica aos estudos da FD nos anos 60, em que para se 

estudar uma dada FD era selecionado um núcleo, sendo que esta pratica limitava os 

campos de estudo, assim essa forma utilizada não possibilitava as relações entre os 

discursos. 

 Mainqueneau também faz menção da presença do outro no discurso, 

segundo ele ao criarmos nosso discurso é inevitável que utilizemos outros discursos, 

porem cabe a cada um conhecer os limites, sabendo ate que ponto posso fazer uso 



deles, para não perder a minha própria FD, sendo capaz de identificar ate onde deve 

ir nessa conexão. 

 A intertextualidade trata da relação (posição do presente) existente entre 

diversos textos (discursos), mesmo sendo da mesma área os discursos podem 

mostrar relações aparentes ou divergentes se pertencentes a áreas diferentes de 

certo modo apresentam relações semelhantes. Essa relação entre os campos dos 

discursos favorecem o sujeito que se torna mais preparado para manter 

comunicação. 

 Já a memória discursiva e a responsável pela formulação de uma FD pela 

capacidade de retomar com precisão e clareza nos remetendo a outros discursos 

para utilizá-los, não existindo assim um discurso fundado do nada, todo discurso e 

baseado num 1º, sendo uma espécie de representação. Dessa forma, todas as 

vezes que utilizamos um fragmento de um tal discurso, este irá ganhar novos 

significados. 

 O domínio do campo enunciativo trata do domínio que o falante tem ao 

enunciar (falar ou escrever) dentro de alguns fatores como o campo de presença, 

em que o falante tem o domínio de utilizar os discursos em vários níveis, o campo de 

concomitância em que acontece de uma ou mais formas ao mesmo tempo e o 

domínio de memória que são enunciadas que já não são consideradas como 

verídicas ou caíram em desuso, as no entanto ainda deixa suas marcas. 

 Courtine (1981) apresenta a lei do domínio de memória mais duas seqüências 

discursivas em domínio de objetos sendo eles: domínio de atualidade e de 

antecipação. 

 No domínio de atualidade o discurso mantém uma relação histórica, de forma 

que através do efeito de memória haja uma capacidade de resgatarmos e 

relacionarmos um discurso do passado para o presente. Já o processo de 

antecipação permite que desenvolvamos a capacidade e o domínio de antecipação 

do discurso. 

 No que se refere a efeitos de memória Courtine afirma que para ver a 

existência de uma FD como memória discursiva, e preciso ser considerado os dois 

níveis de descrição de uma FD. O nível interdiscursivo e o intradiscursivo. Segundo 

ela a FD formada pelo interdiscurso ocorre dentro de uma ordem de uma memória 

plena aquela utilizada como mecanismo de repetição, onde retomamos elementos 



discursivos do passado e reutilizamos e, uma memória lacunar como estratégia de 

apagamento no qual locutor ata por anular qualquer desnível do discurso. 
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Com base na leitura realizada no texto "Sobre a noção de 

interdiscursividade”, iremos discutir neste trabalho, pontos relevantes mostrados 

pelo autor, que irá contribuir para a compreensão do tema apresentado. Dessa 

forma e interessante realizarmos um estudo detalhado em que possamos identificar 

e interpretar nos enunciados, posicionamentos apresentados sobre o discurso.  

Em primeira instancia, podemos notar que a heterogeneidade discutida no 

texto e vista como um dos aspectos fundamentais no discurso, pois segundo a 

autora um discurso não se limita a urna úmica forma, mas a urna variedade de 

significados. Nesse sentido para que um discurso seja emitido e necessário levar 

em consideração o meio exterior, buscando assim relacionar ou retomar o discurso 

do outro. Segundo BRANDâO, (p.87), "o discurso mostra essa heterogeneidade 

através das marcas explicitas, como a negação e o discurso relato em que se 

delimita de forma clara a alteridade discursiva".  

As autoras Curtine e Marandin (1981), apresentam criticas sobre o campo da 

AD em que mostra a presença da homogeneidade em alguns textos. Assim esse 

fator homogêneo e visto de forma que acaba por limitar o sentido implícito que um 

texto pode apresentar. A esse respeito apontam ainda vários procedimentos que 

caracterizam as informações defendidas.  

Nestes termos, Curtine e Marandin nos diz que:  

 
 
“Deve propor-se um trabalho que faça justamente aflorar as 
contradições, o diferente que subjaz a todo discurso, que não exclua 
a noção de heterogeneidade como elemento constitutivo de práticas 
discursivas”.  
 
 

Nas abordagens feitas sobre o discurso, encontra-se a formação discursiva, 

que e um fator relevante para estabelecer urna compreensão dentro de um contexto 

discursivo. Dessa forma; podemos compreender que em um tipo de texto 

encontramos vários discursos em que equivale as determinadas situações históricas 

em que se encontram.  



A relação discurso-interdiscurso 

 

A relação interdiscursiva é determinada pela relação existente entre vários discursos 

que remete a outros discursos já ditos ou enunciados. Assim, o interdiscurso para 

ser melhor compreendido distingue-se em: Universo discursivo que engloba uma 

serie de fatores referentes a formação discursiva, o campo discursivo que pode ser 

delimitado em um campo político, filosófico, dramatúrgico e gramatical, que leva em 

consideração o momento sócio-histórico em que se encontram. E o espaço 

discursivo que se caracteriza por apresentar recortes discursivos para ser 

constituído e preciso considerar os conhecimentos históricos para assim facilitar no 

desenvolvimento de uma pesquisa.  

Para Mainguineau é considerado que seja priorizado o sentido que o discurso 

apresenta, pois como sabemos os discursos são fundamentados a partir das 

relações com outros discursos. Assim sendo, jamais um discurso será considerado 

autônomo haja vista que esta sempre relacionado com outros, possibilitando assim 

urn espaço aberto para absorver as semelhanças de outros discursos já emitidos.  

 

O outro no mesmo 
 

No efeito de intertextualidade a formação discursiva e vista como um fator 

que se encontra em urna esfera aberta, isto e, que não limita as possibilidades de 

compreensão a um determinado momento. Com isso identificamos a especificidade 

de acordo também com as diferentes situações de produção.  

Para o analista e necessário levar em consideração a interação dada, de 

acordo com o contexto, pois essa relação e construída com o outro em um 

determinado discurso. No entanto em um dado momenta a associação dos trajetos 

interdiscursivos são elementos constitutivos de uma formação discursiva.  

 

A intertextualidade.  
 

Segundo Maingueneau, (1984), a relação do discurso com o seu outro 

distingue-se em duas noções, que e a de intertexto que se remete a determinadas 

citações ocorridas freqüentemente, e a intertextualidade que engloba de forma 

abrangente, as relações com outros textos. Com isso, temos a intertextualidade 



interna em que os discursos são relacionados dentro de um mesmo campo, é a 

intertextualidade e a intertextualidade externa quando um discurso apresenta 

relações com outros campos diferentes.  

 

Memória discursiva 

 

È a memória discursiva que proporciona em uma formação discursiva a 

circulação emitida em outras situações passadas, sendo responsável pela formação 

do intradiscurso em diferentes contextos. De acordo com Maingueneau (1983 p. 

86), "Enunciar e se situar sempre em relação a um já- dito que se constitui no outro 

do discurso [ ... ] E o discurso segundo que se constitui através do primeiro".  

Nestes termos podemos notar que no âmbito da interdiscursividade não ha 

um discurso primitivo. Assim é possível entender que a enunciação faz parte de um 

dizer que já foi proferido, formando um segundo discurso.  

 

Domínios do campo enunciativo 

 

Segundo Foucault (1969), a configuração de um campo discursivo 

apresenta-se de diferentes formas como, um campo de presença envolvendo todos 

os enunciados já existentes e que foi também retomado em um discurso, um campo 

de concomitância relacionado aos enunciados referentes a domínios de objetos 

diferentes pertencentes a discursos diversos. E ainda um domínio de memória que 

se refere a enunciados que não são mais permitidos e nem discutidos, mas que 

ainda prevalece urna relação com o contexto histórico.  

 

O domínio de memória 

  

Corresponde ao conjunto de elementos já existente sobre "a seqüência 

discursiva de referencia", pois referente a produção discursiva, nota-se que e 

constituída de fatores que fazem parte de enunciados já existentes. Neste caso 

BRANDÃO (p.99) nos diz que:  

"Esses efeitos de memória tanto podem ser lembranças de redefinição, de 

transformação quanto de esquecimento, de ruptura, de denegação do já- dito".  

 



Efeitos de memória  

 

Segundo Courtine “a existência de uma FD como memória discursiva e a 

caracterização de efeitos de memória, produzidos levando em consideração o 

contexto histórico, apresenta-se em dois níveis: o nível interdiscursivo, e o nível 

intradiscursivo. O primeiro diz respeito aos enunciados em uma formação que 

constitui o saber próprio de uma formação discursiva, e o segundo apresenta que as 

formulações são tomadas no tempo curto da atualidade de uma enunciação.  

Diante do que foi visto no conteúdo deste trabalho, é possível perceber que, a 

autora do texto que nos serviu de subsidio, não foi clara na exposição dos seus 

termos, pois, são enunciados condensados que muitas vezes não conseguimos 

compreender facilmente. No entanto é interessante que um texto aborde um 

conteúdo mais detalhado para tomar melhor a nossa interpretação daquilo que foi 

exposto.  
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O livro "Analise de Discurso" de Eni Puccinelli Orlandi e composto por urna 

serie de estudos no campo dos conhecimentos relacionados á linguagem, porem 

não trata da língua em si, nem tão pouco da gramática embora essas questões 

também a interessem, a analise do discurso como o próprio nome já diz visa estudar 

o discurso. A autora pretende mostrar em seu livro que a língua só faz sentido 

enquanto trabalho simbólico, e concebe a linguagem como urna ligação necessária 

que existe entre o homem e a realidade.  

 
 

"a língua tem sua ordem própria, mas só é relativamente autônoma; 
[... a historia tem seu real afetado pelo simbólico; ...] o sujeito de 
linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da língua e 
também pelo real da historia. Não tendo controle sobre o modo como 
elas o afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo 
funciona pelo consciente e pela ideologia” (ORLANDI, p.19/20,2003) 

 
 

As palavras que usamos sempre no nosso dia-a-dia chegam ate nos 

carregadas de sentido que na realidade não sabemos nem como foram atribuídos a 

elas, mas que apesar disso significam muito no uso da linguagem. A relação 

existente entre sujeito, linguagem e sentido é múltipla e através dessa afirmação 

podemos definir discurso como o efeito de sentido entre locutores. A Analise de 

Discurso pretende compreender a maneira como os objetos simbólicos produzem 

sentido, ou seja, procura explicar como o texto organiza os gestos de interpretação 

que ligam sujeito e sentido.  

No livro a autora apresenta a diferença que existe entre analise de discurso 

e analise do conteúdo, na primeira afirma que a linguagem não e transparente já que 

não leva em conta somente o texto em si para compreender e identificar os sentidos 

e significados presentes nele, enquanto que a analise do conteúdo visa apenas 

arrancar sentidos do texto. A autora apresenta ainda recursos utilizados pela analise 

de discurso para melhorar a identificação de algumas características ideológicas dos 

sujeitos, a primeira delas e o "esquecimento" que e posto de duas formas: a primeira 

e conhecida como esquecimento ideológico onde "ele e da instancia do inconsciente 



e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia.", ou seja, retoma o 

conhecimento de algo que já foi dito e faz isso inconscientemente, já que antes de 

nascermos o discurso já se encontra em processo; o esquecimento numero dois e o 

da ordem enunciativa que diz "ao falarmos, o fazemos de uma maneira e não de 

outra, e, ao longo de nosso dizer, formam-se famílias paráfrasticas que indicam que 

o dizer sempre podia ser outro.", o que implica dizer que geralmente expressamos 

nosso conhecimento da realidade por meio de algumas palavras ou expressões já 

conhecidas. Buscamos no discurso de outras pessoas palavras que formem o nosso 

próprio discurso.  

Outro recurso das características ideológicas colocado pela autora são a 

paráfrase e a polissemia nas quais segundo ela "essas duas forças trabalham 

continuamente o dizer, de tal modo que todo discurso se faz nessa tensão: entre o 

mesmo e o diferente." Entendemos paráfrase como a reescritura de um texto já 

existente e polissemia como sendo a ruptura de tudo isso.  

No terceiro capitulo, o assunto gira em tomo dos dispositivos de analise, 

tratando de forma bem clara como os analistas devem proceder diante de todos os 

conceitos colocados anteriormente, isto e, mostra como o analista deve trabalhar 

para que através desses conceitos consiga extrair os sentidos de um determinado 

dizer.  

 
 

"o que se espera do dispositivo do analista é que ela lhe permita 
trabalhar não numa posição neutra mais que seja relativizada em 
face da interpretação: é preciso que ele atravesse o efeito de 
transparência da linguagem, da literalidade do sentido e da 
onipotência do sujeito." (ORLANDI, p. 61, 2003)  
 
 

A seguir a autora coloca "que a analise de discurso interessa-se por 

praticas discursivas de diferentes naturezas: imagem, som, letra, etc.", com isso, 

podemos dizer que todo e qualquer discurso ocorre com relação a um discurso 

anterior e que esse novo discurso abre portas para outros, assim nenhum discurso e 

fechado em si mesmo.  

Concluímos que a Analise de Discurso não se interessa apenas pelo texto 

em si, mas vê o texto como uma unidade que lhe permite ter acesso ao discurso, o 

texto e visto como uma peça chave da linguagem em um processo discursivo. Em 

seu livro a autora demonstra de forma bastante clara e objetiva todos os pontos que 



devem ser seguidos para a analise do discurso e mostra isso tanto através dos 

conceitos apresentados, como na maneira que devem ser aplicados. "E assim, 

podemos dizer que esse percurso que apresentamos ao leitor abre uma perspectiva 

de trabalho em que a linguagem não se da como evidencia, oferece-se como lugar 

de descoberta. Lugar do discurso." (ORLANDI, p. 96,2003)  
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O presente texto tem por finalidade discutir as idéias apresentada pela autora 

Brandão, H. sobre a noção de interdiscursividade. Ela trás uma reflexão sobre a 

identidade do discurso, destacando uma das suas características, que e a 

heterogeneidade; que é vista no discurso através de marcas que são explicitas 

como a negação, e o discurso relatado, em que delimita de forma clara a alteridade 

discursiva. Mas também sabemos que nem sempre na interação discursiva, o 

caráter heterogêneo, trás  formas visíveis em uma abordagem lingüística.  

Courtini e Marandin (1481), fazendo uma avaliação critica no campo 

discursivo da analise, propõem em seus trabalhos a busca da apreensão do 

idêntico, eliminando então as diferentes formas existentes dentro de um discurso. 

Utilizando de procedimento homogêneo realizaram estudos na busca de tirar 

aspereza, e excesso, existente no discurso, e assim eliminar os sentidos que por 

ventura viesse se esconder dentro de um determinado corpo discursivo. Para 

realiza9ao de estudos como esse foi necessário utilizar de procedimentos 

homogêneos, procurando tirar toda aspereza existente no discurso, e eliminar 

sentidos que por ventura pudesse se esconder dentro de um determinado corpo 

discursivo.Na busca de fazer com que o discurso seja uma superfície plana, 

estabeleceram um corpus discursivo organizado com seqüências lexicais,dando 

maior junção e perfeição nas partes que constitui o discurso.  

Para Mainguinou (1984), na relação discursiva e interdiscursiva, a unidade 

pertinente não é p discurso, mas um espaço de trocas entre vários discursos 

convenientemente escolhidos. O discurso provem da relação com outros discursos, 

que por si só não se constitui, dependendo da identidade interdiscursiva dos demais 

discursos. O universo discursivo se fixa pelos diferentes tipos que interagem de 

forma conjunta. As formações discursivas constituem em um campo com a mesma 

formação social, se diferenciando nesta pratica, encontrando relações de aliança, ou 

de neutralidade.  

A intertextualidade produz formas discursivas, que são as relações 

intertextuais com demais discursos. Então entendemos que o campo 



discursivo não e ilhado, ou isolado, e um universo com grande circulação 

dentro das regiões do saber. E sendo bastante diversificadas as circulações, 

o sujeito recorre a elementos já elaborados, criando um efeito de evidencia, 

suscitando a adesão de seu auditório. É o que acontece com o discurso 

publicitário que recorre freqüentemente a vocabulários técnicos científicos, a 

saberes dos outros campos para melhor persuadir.  

O domínio de mem6ria faz parte das seqüências discursivas existentes, 

e como ponto de referencia dos campos que recebe organização. Esses efeitos 

de mem6ria tanto podem ser de lembranças, de redefinição de transformação 

quanta do esquecimento do ja-dito. A produção discursiva e controlada, 

selecionada e organizada, por procedimentos, que dirigi os acontecimentos.  

Neste universo discursivo, onde todos interagem de formas diversificadas, 

surge uma infinidade de domínios em diversos campos, necessariamente 

investigados e estudados, e nessa perspectivas de compreender que a AD procura 

aflorar na materialidade lingüística, as diversas formas que o discurso se organiza, 

nas suas condições de uso e produção.  

O conjunto de seqüências discursivas e tornado como ponto de 

referencia, cujo corpus recebera sua organização. Os efeitos de memória que a 

enunciação produz em processo . discursivo. Os efeitos acima citado tanto 

podem ser de lembranças, de redefinição, de transformação quanta 

esquecimento, ruptura, de denegação do já - dito.  

Segundo Faucault (1471 p.ll), "a produção do discurso deve ser ao mesmo 

tempo controlado, selecionada, organizada e redistribuída por certo numero de 

procedimentos que tem por papel conjurar dele os poderes e os perigos, de dirigir o 

acontecimento aleatório, de afastar dele a pesada a irredutível materialidade." A 

memória discursiva, separa e elege dentre os elementos constituídos numa 

determinada contingência histórica. Assim classificando os procedimentos de 

controle e de delimitação do discurso.  

O domínio de atualidade e resultante do desenvolvimento processual dos 

efeitos de memória, cuja memória e que permite irromper um acontecimento 

passado em uma conjuntura presente. Já na antecipação a constituição de um 

corpus discursivo tem o mérito de nos revelar, essa seqüência discursiva.  

Para Courtine, 'efeitos de memória' em discursos produzidos em uma 

determinada conjuntura histórica devem ser articulados com dois níveis de 



descrição de uma FD. Que são eles o nível interdiscursivo em objetos chamados 

"enunciados", e o nível intradiscursivo, que são as "formulações" de uma 

enunciação.  
 
 


