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Quase todas as palavras e frases que usamos já havíamos ouvido ou 
visto antes. Nossa originalidade e nossa habilidade como escritores 
advêm das novas maneiras como juntamos essas palavras para se 
adequarem às situações específicas, às nossas necessidades e aos 
nossos propósitos específicos, mas sempre dependemos do repertório 
linguístico comum que compartilhamos uns com os outros. Se não 
compartilhássemos a linguagem, como os outros nos entenderiam? 
(BAZERMAN, 2009, p. 87). 
 
 

 
 
 
 



RESUMO 
 
 

Esta pesquisa insere-se nos estudos da Análise Textual dos Discursos (doravante ATD), 

elaborada pelo linguista J-M Adam e desenvolvida, atualmente, por estudiosos 

brasileiros no contexto da Linguística do Texto. A ATD constitui uma perspectiva 

teórica e descritiva do campo da Linguística Textual que se preocupa com um 

posicionamento teórico e metodológico situado no quadro mais amplo da Análise do 

Discurso. Neste estudo, investigamos no nível enunciativo do texto, a responsabilidade 

enunciativa em 14 exemplares do gênero acadêmico artigo científico, publicados na 

Revista Ao Pé da Letra e escritos por estudantes universitários da Graduação de Letras. 

A pesquisa é orientada a partir dos estudos sobre responsabilidade enunciativa de Adam 

(2008, 2010), de Rabatel (2009), de Rodrigues (2010), de Guentchéva (1994), da 

perspectiva da heterogeneidade discursiva de Authier-Revuz (2004). Foi estabelecido, 

como objetivo geral, analisar a ocorrência da (não) assunção da responsabilidade 

enunciativa no gênero acadêmico artigo científico. Na metodologia caracterizamos o 

referido gênero e as abordagens de gêneros desenvolvidas por Bakhtin (1992), por 

Bazerman (2005) e por Marcuschi (2005). A análise seguiu o paradigma qualitativo de 

base interpretativista. As conclusões revelam, portanto, que os excertos do gênero 

discursivo usado para apresentar a análise têm uma natureza própria de utilização do 

discurso de diversas fontes do saber que muitas vezes podem ser (não) assumidas pelo 

enunciador. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade enunciativa. Gênero acadêmico. Artigo 
científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 

This research is inserted in Textual Analysis of Discourses (from now on, TAD), 
elaborated by linguist J-M Adam and developed nowadays by scholars from Brazilian 
textual linguistic. ATD consists of a theoretical and descriptive perspective from 
Textual Linguistics that is concerned about a theoretical and methodological position 
which sets Textual Linguistics in the most extensive Discourse Analysis panorama. In 
this work, on the enunciative level of text we investigate: the enunciative responsibility 
(ADAM, 2008) in 14 examples of the academic genre “paper” published in the journal 
Ao Pé da Letra and written by university students from degree in Language. The 
research is oriented by the studies about enunciative responsibility by Adam (2008, 
2010), Rabatel (2010), Guentchéva (1994), the perspective of discursive heterogeneity 
by Authier-Revuz (2004). We established as general objective: (1) Analyzing the 
occurrence of the (not) assumption of enunciative responsibility in the academic genre 
“paper”. The analysis followed the qualitative paradigm on an interpretative basis. The 
conclusions show, therefore, the excerpts of the discursive genre used to present the 
analysis reveal a particular nature of using the recourse to the discourse of several 
knowledge sources that many times can (not) be assumed by the enunciator.  

 

KEYWORDS: Enunciative Responsibility. Genres. Paper. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa insere-se nos estudos da Análise Textual dos Discursos (ATD), 

elaborada pelo linguista J-M Adam. A ATD tem sua origem no âmbito dos estudos da 

Linguística Textual e da Linguística Enunciativa, levando em consideração as 

condições de produção. Tem um posicionamento teórico e metodológico situado no 

quadro mais amplo da Análise do Discurso. 

Tal base teórica propõe fazer uma articulação entre a Linguística Textual e a 

Análise de Discurso. É “uma teoria da produção co(n)textual do sentido que deve 

fundar-se na análise de textos concretos” (ADAM, 2008, p. 13), que define a 

Linguística Textual “como um subdomínio do campo mais vasto da análise das 

práticas discursivas” (ADAM, 2008, p. 43).  

Nessa direção, para a análise de textos empíricos Adam (2008) apresenta os 

seguintes níveis: a ação discursiva (N1), realizada com base em objetivos 

predeterminados pelo locutor (suas intenções, finalidades, propósitos comunicativos) 

em um contexto de interação social (processo de enunciação) (N2) reflete a formação 

sociodiscursiva (aquilo que pode ser dito em um dado contexto) (N3) desse locutor 

que, por meio dos socioletos (falares de uma determinada comunidade linguística) se 

inscreve em gêneros de discurso (práticas discursivas institucionalizadas) que, 

interdiscursivamente (diálogo entre discursos), materializa-se em texto (unidade 

semântica), o qual se estrutura a partir de proposições ou micro-unidade de sentido 

(N4), sequências (narrativa, descritiva, argumentativa, dialogal, expositiva) e planos 

de texto (N5), manifestando uma dimensão semântica (representação discursiva) (N6), 

uma dimensão enunciativa (responsabilidade enunciativa e coesão polifônica) (N7) e 

uma dimensão argumentativa (atos de discurso) (N8). 

Nesta pesquisa, dentre os níveis propostos por esse autor, no nível da 

enunciação, focamos a Responsabilidade Enunciativa e revisitamos os trabalhos de 

vários autores, entre eles, Bakhtin (1990, 1992, 1997, 2003) sobre a interação, a 

enunciação, a polifonia e os gêneros discursivos; os de Authier-Revuz (1990, 1998, 

2004) sobre heterogeneidade discursiva e os de Rabatel (2008, 2009, 2011) acerca do 

Ponto de Vista (PDV), locutor, enunciador e da assunção ou não da Responsabilidade 

Enunciativa. Por fim, Passeggi et al (2010). 
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Neste estudo, investigamos a Responsabilidade Enunciativa em 14 exemplares 

do gênero acadêmico artigo científico, publicados na Revista Ao Pé da Letra e escritos 

por estudantes universitários da Graduação de Letras. 

A escolha do tema baseou-se no fato de a Responsabilidade Enunciativa ser um 

fenômeno linguístico ainda pouco estudado no que diz respeito ao gênero discursivo 

artigo científico. Esse gênero, por excelência, é fonte de disseminação da produção do 

conhecimento, daí nosso interesse em identificar, descrever, analisar e interpretar 

como se materializa a Responsabilidade Enunciativa na circulação do discurso 

científico. O artigo acadêmico, também chamado de artigo científico, é um gênero 

utilizado para divulgação de pesquisas e desenvolvimento do estado da arte de 

diversas áreas que compõem o que comumente se chama de “academia”.  

Além disso, o interesse pelo tema surge da possibilidade de contribuir com o 

desenvolvimento dos pressupostos teóricos da análise (con)textual dos discursos. Para 

tanto, faz-se necessário uma análise de estratégias linguísticas que subsidiem a prática 

docente no trabalho com textos empíricos de circulação acadêmica.  

O interesse pela questão decorre também de nossa prática como bolsista de 

docência assistida do REUNI (Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais), do componente curricular Práticas de Leitura e Produção de Textos, em 

cursos da graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), uma 

vez termos constatado que a maioria dos universitários apresenta dificuldades para 

produzir um gênero acadêmico, especialmente o artigo científico. Compartilhamos 

com Rodrigues (2010, p. 2) a ideia de que a universidade deve realizar um trabalho 

que permita ao aluno desenvolver plenamente seus potenciais, “na perspectiva de 

(re)construir, de (re)significar, de produzir e de gerar conhecimentos”.    

Enfim, por sermos professores de Língua Portuguesa, por conseguinte estarmos 

preocupados com o ensino de Língua Materna, consideramos importante desenvolver 

esta pesquisa para contribuir com o ensino de Leitura e Produção de Textos, 

principalmente, reconhecendo estratégias de produção do artigo científico, uma vez 

que o PdV é um fenômeno relevante no processo de circulação dos discursos.  

A opção por um gênero acadêmico para a constituição do corpus, ou seja, pelo 

artigo científico, se deu por esse gênero discursivo ser bastante estudado nas 

instituições de ensino superior, assim como nos programas de pós-graduação e pelos 

professores e/ou pesquisadores.  
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Ademais, o artigo científico é um dos gêneros acadêmicos mais solicitados nas 

atividades de escrita no ambiente acadêmico, como trabalho de conclusão de 

componentes curriculares ou Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Também, em 

alguns cursos de especializações, a produção do artigo é um trabalho necessário para a 

obtenção do título de especialista, sendo assim, uma ferramenta de escrita importante 

para o contato do aluno em formação com o saber científico.  

Em suma, alunos, professores e pesquisadores universitários devem atender às 

exigências acadêmicas. Nessa direção, há um considerável esforço no que concerne à 

produção de artigos científicos visando à publicação em periódicos ou livros para o 

ramo editorial acadêmico, como uma maneira de garantir espaço profissional, 

conforme destaca Motta-Roth e Hendges (2010). 

Observamos que, desde o final da década de 90, aumentou o número de 

estudantes no ensino superior. Esse fato deve-se ao processo de privatização do ensino 

superior, impulsionado pelas exigências do mercado de trabalho, pelo 

desenvolvimento de políticas públicas federais, estaduais e municipais, como o 

Financiamento Estudantil (FIES), o Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e o 

Programa de Incentivo à Educação Universitária (PROEDUC), criado no fim de 2008 

pela Prefeitura Municipal de Natal. 

Obviamente, tais políticas públicas e programas governamentais contribuíram 

para a entrada na universidade de alunos provenientes do Ensino Médio os quais, em 

geral, apresentam problemas no uso da linguagem, precipuamente da linguagem 

escrita formal. Isso pode ser melhor ilustrado pelas diversas avaliações da educação 

brasileira, como o Exame Nacional para o Ensino Médio (ENEM), Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) e Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), de acordo com Cervera (2008).  

Os resultados de aplicações do SAEB mostram que os alunos do terceiro ano, 

em geral, estão com baixas pontuações no que se refere às capacidades mais 

complexas exigidas pelas práticas de leitura e de produção de textos, uma vez não 

possuírem um amplo conhecimento dos aspectos enunciativo-pragmáticos dos textos, 

além de não conseguirem em suas produções adequar a estrutura, o conteúdo e a 

linguagem do texto ao interlocutor, ao gênero e à situação comunicativa (CERVERA, 

2008). 
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Nesse contexto, com base nas informações contidas no sítio do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), destacamos o Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), cujos resultados orientam as políticas 

públicas dos países participantes. Esse programa é desenvolvido pela Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e realizado a cada três anos, 

visando à avaliação dos domínios de Leitura, de Matemática e de Ciências, buscando a 

apreciação dos alunos participantes no que tange aos seus conhecimentos, habilidades 

e competências dos estudantes em diferentes contextos sociais e econômicos de 

diversos países, entre eles, o Brasil. 

O PISA, no Brasil, é coordenado pelo INEP, e o resultado avaliativo referente 

ao ano de 2009 mostra que o Brasil na área de proficiência de leitura obteve baixo 

nível, apesar de ter tido uma pequena evolução quando comparado com o PISA 2000. 

O resultado do PISA de 2009 revelou que os estudantes brasileiros estavam 

com baixo desempenho e foram identificados como aqueles que não alcançaram o 

nível 2, considerado o mínimo aceitável de proficiência em Leitura. No nível 2 da 

avaliação, pede-se ao estudante que identifique a ideia principal de um texto, 

compreenda relações ou deduza o significado implícito em uma informação não 

explícita. 

Em vista disso, nos últimos anos, a produção escrita de gêneros acadêmicos 

tem sido alvo de inúmeras pesquisas. Nesse âmbito, destacamos alguns estudos 

significativos, entre os quais identificamos Machado (2004 apud CERVERA, 2008), o 

qual constatou que os alunos da graduação e até mesmo de mestrado e doutorado 

demonstram muitos problemas e dificuldades quando se deparam com as exigências 

da academia para produzirem gêneros acadêmicos, como, por exemplo: monografias, 

relatórios de estágios, dissertações, teses e artigos científicos.  

Ressaltamos que diversos estudos sobre o gênero artigo científico já foram 

realizados e publicados, entre eles, podemos mencionar Macedo (2006), Swales 

(1990), Motta-Roth e Hendges (2010), em forma de artigos publicados, em manuais de 

produção textual de gêneros discursivos acadêmicos, metodologia científica, em teses 

de doutorado e/ou dissertações etc. No Brasil, contudo, desconhecemos pesquisas de 

mestrado enfocando a Responsabilidade Enunciativa em artigos científicos.  

No contexto desses estudos, observamos que a produção escrita de acadêmicos 

da graduação configura-se como uma das preocupações de muitos docentes e 

pesquisadores que observam as dificuldades dos alunos em produzirem textos do 
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domínio discursivo acadêmico. As dificuldades com a escrita, principalmente de 

gêneros acadêmicos, são resquícios dos anos iniciais dos estudos dos discentes, 

oriundos desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio, chegando, por fim, ao 

Ensino Superior.  

Tomando como ponto de partida as defasagens do contexto educacional 

brasileiro, principalmente o baixo nível de desempenho em relação à produção e à 

leitura no Ensino Médio, não é de surpreender que tais discentes, ao chegarem aos 

cursos superiores e se depararem com a necessidade de produzir gêneros discursivos 

da esfera acadêmica, mostrem uma grande dificuldade, conforme dissemos, 

anteriormente, temos observado na prática como bolsista de docência assistida do 

REUNI, no componente Práticas de Leitura e Escrita I, na UFRN. 

Nesse contexto, a reitoria da UFRN instituiu um programa visando a oferecer 

disciplinas básicas para a leitura e produção de textos acadêmicos, pensando, assim, 

em minimizar a defasagem no ensino de Língua Materna (LM). Essas disciplinas são 

oferecidas nos semestres iniciais dos seus cursos de graduação. 

Muitas vezes, os alunos ingressam em uma universidade com conhecimentos 

incipientes e são cobrados, na maioria dos casos, por algo que nunca lhes foi ensinado, 

como é o exemplo da solicitação da produção de um artigo científico. Portanto, 

consideramos que, possivelmente, um dos grandes entraves para a produção escrita 

seja a falta de familiaridade com as práticas de linguagem de gêneros da esfera 

acadêmica. 

Por estarmos preocupados com o ensino de LM, desenvolvemos essa pesquisa 

visando a contribuir com o ensino de Leitura e Produção de Textos, principalmente 

com a escrita do artigo científico. 

Nossa investigação focaliza a Responsabilidade Enunciativa, isto é, como o 

produtor de um artigo assume o que é enunciado, ou a quem ele atribui o que está 

enunciando, ou, ainda, se o enunciador é indeterminado.  Para tanto, consideramos o 

caráter essencialmente dialógico do artigo científico, posto a partir de vozes anteriores 

e se destinar a outrem. Elaborar um artigo científico implica, certamente, uma 

preocupação com a construção do discurso, com a linguagem, com a estrutura do 

texto, entre outros fatores relevantes. 

Por fim, explicitamos que esta dissertação se constitui da presente introdução, 

das considerações finais que visam a sintetizar os resultados alcançados, das 

referências, dos anexos, e contém três capítulos. No Capítulo 1, focalizamos o 
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referencial teórico que trata das considerações sobre a heterogeneidade da linguagem, 

o discurso de outrem, a polifonia, o dialogismo e a Responsabilidade Enunciativa. No 

Capítulo 2, apresentamos a metodologia do trabalho, as questões de pesquisa, os 

objetivos, a contextualização da pesquisa, do gênero que compôs o nosso corpus com 

base nos estudos de Bakhtin (1990, 1992, 1997, 2003), de Bazerman (2005) e de 

Marcuschi (2005). Em seguida, as categorias que nortearam a análise, selecionadas a 

partir dos estudos propostos por Adam (2008), por Guentchéva (1994), por Rabatel 

(2008, 2009, 2011) e por Authier-Revuz (1990, 1998, 2004). No Capítulo 3, 

apresentamos a análise e a discussão dos dados levantados.  
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CAPÍTULO I  

 

1 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação isolada nem 
pelo ato psíquico-fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno 
social da interação da linguagem, realizada através da enunciação 
e das enunciações. A interação da linguagem constitui, assim, a 
realidade fundamental da língua. 

BAKHTIN, 1977, p. 135-136. 
 

O objetivo deste capítulo é abordar trabalhos fundamentais na área dos estudos 

da linguagem para esta pesquisa. Teceremos considerações teóricas sobre o discurso 

de outrem, a heterogeneidade da linguagem, a polifonia e a Responsabilidade 

Enunciativa. 

 

1.1 O DISCURSO DE OUTREM, A HETEROGENEIDADE DISCURSIVA DA     
LINGUAGEM, A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA E SUAS 
MATERIALIDADES LINGUÍSTICAS NA ESCRITA: ABORDAGENS 
TEÓRICAS 

 

Nesta seção, abordaremos sobre os estudos que tratam da referência ao discurso de 

outro, focalizando o dialogismo e a polifonia entre os enunciados, o fenômeno do 

discurso citado, a heterogeneidade da linguagem e a Responsabilidade Enunciativa. 

 

1.1.1 O discurso de outrem e a heterogeneidade da linguagem 

 

Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra 
num mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este 
Adão podia realmente evitar por completo esta mútua 
orientação dialógica do discurso alheio para o objeto.   

                                                    BAKHTIN, 1997. 
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Tendo como ponto de partida a epígrafe desta seção, consideramos que todo 

discurso é constitutivamente heterogêneo, acarretando, assim, a presença de várias 

vozes nos textos. Nessa perspectiva, a referência ao discurso de outrem é algo inerente 

à vida das pessoas e presente nos mais diversos gêneros. Recorrer ao discurso de 

outrem é, grosso modo, uma prática inevitável da dimensão da linguagem humana, 

que se mostra presente tanto no diálogo entre amigos quanto nas formas comunicativas 

secundárias (BAKTHIN, 1992). Nesta perspectiva, nosso estudo centra-se em um 

gênero discursivo secundário, a saber, o artigo científico.  

A linguagem, para Bakhtin (1992), é uma prática social que tem na língua sua 

realidade material. A língua é concebida não como um sistema abstrato de formas 

linguísticas à parte da atividade do falante, todavia como um processo ininterrupto, 

constituído pelo fenômeno social da interação verbal, realizado por meio da 

enunciação. 

Esse autor defende a natureza social e não individual da linguagem, como 

também situa os indivíduos em contexto sócio-histórico. Nesse sentido, a língua 

penetra na vida, por meio de enunciados concretos que a realizam. Nessa concepção 

bakhtiniana, a linguagem é valorada, é um lugar de confrontos ideológicos. Dessa 

maneira, a palavra carrega valores culturais que expressam as divergências de opiniões 

e as contradições da sociedade, tornando-se, desse modo, um palco de conflitos. 

O objeto de estudo do autor supracitado é a enunciação. Para ele, a enunciação 

não parte de um sujeito individual, mas, é produto da interação. A enunciação tem 

como princípio o dialogismo. Nessa direção, o fundamento de toda linguagem é o 

dialogismo, essa relação com o outro, ou seja, tudo o que nos diz respeito vem-nos do 

mundo exterior por meio da palavra do outro. Assim, todo enunciado é visto como um 

elo de uma cadeia infinita de enunciados, um ponto de encontro de opiniões e visões 

de mundo (PIRES, 2002). 

A partir desse pressuposto, podemos afirmar que as formas comunicativas são 

efetivadas por meio dos gêneros textuais, que por sua vez retomam outros textos. Em 

outras palavras, ecoam sempre “vozes do outro” em nossos dizeres, outras vozes que 

não a nossa e que estão nos mais diversos gêneros os quais regularizam toda a 

atividade comunicativa e a vida em sociedade. “Um locutor não é Adão bíblico”, 

conforme Bakhtin, perante objetos virgens, ainda não designados, os quais ele é o 

primeiro a nomear. Isto é, o indivíduo não é a origem do seu dizer. 
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Inicialmente, é importante refletirmos sobre a noção de polifonia, advinda dos 

estudos bakhtinianos, pois é nela que ancoraremos a compreensão das relações 

dialógicas de “vozes”, enquanto princípio constitutivo da linguagem. A noção de 

polifonia é um conceito que se mostra presente na obra de Bakhtin, Problemas da 

poética de Dostoiévski, quando ele estudou e caracterizou as singularidades de um 

romance polifônico, especificando que a polifonia se constitui das diversas “vozes” 

presentes no referido texto.  

Essas vozes, conforme Lunatcharsky (1956) apud Bakhtin (1997, p. 33), 

“desempenham papel realmente essencial no romance [e] são ‘convicções’ ou pontos 

de vista acerca do mundo”. Bakhtin propõe seu conceito de polifonia, destacando “a 

imensa multiplicidade de vozes” (p. 33) vinculada ao romance de Dostoiévski, no qual 

tem-se a percepção  das “almas de outros” (p. 37). Na obra literária de Dostoiévski, “o 

principal da polifonia [...] é justamente o fato de ela se realizar entre diferentes 

consciências, ou seja, de ser interação e interdependência entre estas” (Idem, p. 36-

37).  

Destacamos que o estudo de Bakhtin sobre a obra poética de Dostoiévski traça 

bases para a compreensão da polifonia, ao identificar a constituição e a relação entre 

as “consciências” e/ou “pontos de vistas” (narrador, herói e autor) da referida estética 

romanesca. Nesse contexto teórico, os estudos da polifonia alcançaram um patamar 

importante no que tange à difusão da noção de polifonia na Linguística, contribuindo 

para relacioná-la ao domínio estético.  

A polifonia, para Bakhtin (1992), é um desacordo de vozes, uma tensão. Ele 

define a polifonia como um jogo discursivo em que se interrelacionam uma 

diversidade de opiniões, em que as vozes de outros se fazem ouvir, em que o choque 

de pensamentos é inevitável, isto é, no qual novos pontos de vista são construídos a 

partir de um embate, em que as ideias dialogam entre si, complementam-se, 

contrapõem-se dentro de um único discurso. 

De acordo com os pressupostos teóricos de Charaudeau e Maingueneau (2008, 

p. 388), a polifonia literária da visão bakhtiniana “diz respeito às múltiplas relações 

que mantêm autor, personagens, vozes anônimas [...] em diferentes níveis estilísticos 

[...]”. Esses autores destacam que podemos tratar de polifonia se no texto houver um 

“jogo de várias vozes”.  



21 
 

Brait (2005) acrescenta, ainda, na esteira do pensamento bakhtiniano, que a 

polifonia é uma extensão do que se compreende como dialogismo. Isto é, não se deve 

deixar de discutir sobre dialogismo quando se trata de polifonia.   

Assim sendo, conforme Brait (2005), “o dialogismo [...] (é um) elemento 

constitutivo da linguagem, esse princípio que rege a produção e a compreensão dos 

sentidos, essa fronteira em que eu/outro se interdefinem, se interpenetram, sem se 

fundirem ou se confundirem” (p. 80).  

Brait (2005) considera que no dialogismo ocorre  

[...] permanente diálogo, nem sempre simétrico e harmonioso, 
existente entre os diferentes discursos que configuram uma 
comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse sentido que 
podemos interpretar o dialogismo como o elemento que instaura a 
constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem. [...] o dialogismo 
diz respeito às relações que se estabelecem entre o eu e o outro nos 
processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, que, 
por sua vez, se instauram e são instaurados por esses discursos (p. 
94-95). 

Segundo a autora, o dialogismo refere-se ao permanente diálogo, nem sempre 

simétrico e harmonioso, entre os diferentes discursos que configuram uma 

comunidade, uma cultura, uma sociedade.  

Por um lado, para Bakhtin (1992), o dialogismo é um fenômeno constitutivo do 

discurso. Assim, pode ser compreendido como o elemento que instaura a natureza 

interdiscursiva da linguagem. Por outro lado, concerne às relações que se estabelecem 

entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados historicamente pelos 

sujeitos que, por sua vez, instauram-se e são instaurados por esses discursos.    

O russo Bakhtin (apud BEZERRA, 2008, p. 194) postula a 

Polifonia [como] a posição do autor como regente do grande coro de 
vozes que participam do processo dialógico [...]. A polifonia se 
define pela convivência e interação, em um mesmo espaço do 
romance, de uma multiplicidade de vozes e consciências 
independentes e imiscíveis, vozes plenivalentes e consciências 
eqüipolentes. [...]. Essas vozes e consciências não são objetos do 
discurso do autor, são sujeitos de seus próprios discursos. 

Bakhtin (1992, p. 314) nos faz refletir também sobre essa inevitável presença 

do outro em nossos ditos, quando assim se posiciona: 

Nossos enunciados estão repletos de palavras dos outros, 
caracterizadas, em graus variáveis, pela alteridade ou assimilação 
caracterizadas, também em graus variáveis, por um emprego 
consciente e decalcado. As palavras dos outros introduzem sua 
própria expressividade, seu tom valorativo, que assimilamos, 
reestruturamos, modificamos” (BAKHTIN, 1992, p. 314).    
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Nesse sentido, ao produzirmos discursos, não somos a fonte deles, porém 

intermediários que dialogam e polemizam com outros discursos que ocorrem na vida 

social. 

Essa tendência dialógica dos enunciados, para Bakhtin (1990), é saliente de um 

modo geral nos discursos, pois, 

como dissemos, qualquer discurso da prosa extra artística – de 
costumes, retórica, da ciência – não pode deixar de orientar para o 
“já dito”, para o conhecido, [...]. A orientação dialógica é 
naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. Trata-se de uma 
orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus 
caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra 
com o discurso de outrem e não se pode deixar de participar com ele, 
de uma interação viva e tensa (p. 88). 

Isso nos permite dizer que a orientação dialógica se apresenta como um 

fenômeno característico e natural de todo discurso, como condição precípua da 

interação humana em seus mais diversos modos, ou seja, em suas mais diversas 

práticas sociais materializadas. Desde os gêneros primários até os gêneros secundários, 

existe a manifestação de um discurso de outrem, o qual engendra a formação de um 

jogo dialógico apresentado no processo constitutivo, que é intrínseco à interação 

humana. 

No que tange à orientação dialógica para o “já dito”, em outras palavras, para a 

referência ao discurso do outro, Bakhtin (1990), em sua obra Marxismo e Filosofia da 

Linguagem, trata dessa temática no capítulo 9, intitulado O discurso de outrem. Nesse 

texto, o autor citado versa sobre discurso direto, discurso indireto e discurso indireto 

livre no contexto do texto literário narrativo, que, apesar dessa última caracterização, 

tem sido utilizado de base referencial para diversas pesquisas no campo dos estudos 

enunciativos. O autor desenvolve o conceito de discurso citado como “o discurso no 

discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o 

discurso, uma enunciação sobre a enunciação” (BAKHTIN, 1990, p. 144). 

Ainda, de acordo com Bakhtin (1990, p. 144), aquilo que falamos é “o 

conteúdo do discurso, o tema de nossas palavras”. Entretanto, “o discurso de outrem 

constitui mais do que o tema do discurso”, tendo em vista que ele “pode entrar no 

discurso e na sua construção sintática”, tal qual uma unidade integral do texto. Dessa 

maneira, o discurso citado conserva sua autonomia estrutural e semântica sem nem por 

isso alterar a trama linguística do contexto no qual está inserido (BAKHTIN/ 

VOLOCHINOV, 1990, p. 144). 
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Ao tratar do discurso citado, Bakhtin (1990, p. 144) elucida que “o discurso 

citado é visto pelo falante como a enunciação de outra pessoa, completamente 

independente na origem”, isto é, o discurso citado ao ser integralizado à enunciação 

pelo enunciador é visto como a enunciação de outrem, autônoma como na sua origem, 

dotada de uma construção completa. O autor diz que é por haver essa independência 

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” (BAKHTIN, 1990, p. 144).  

Contudo, a fim de assimilar a integridade linguística, parcialmente ao seu 

próprio discurso, o enunciador constrói regras sintáticas, estilísticas e composicionais 

próprias, englobando a unidade sintática do discurso de outros, conservando assim a 

sua autonomia primitiva, tendo em vista que descaracterizá-la totalmente impediria a 

sua apreensão.   

Ao discutir sobre o discurso indireto, Bakhtin (1990) afirma que o enunciador 

não poderá diluir totalmente a palavra de outrem em seu discurso. Com base nisso, 

propõe que 

[...] certas variantes do discurso indireto, em particular o discurso 
indireto livre, têm uma tendência inerente a transferir a enunciação 
citada do domínio da construção linguística ao plano temático, de 
conteúdo. Entretanto, mesmo assim, a diluição da palavra citada no 
contexto narrativo não se efetua, e não poderia efetuar-se, 
completamente, não somente o conteúdo semântico mas também a 
estrutura da enunciação citada permanecem relativamente estáveis, 
de tal forma que a substância do discurso do outro permanece 
palpável, como um todo auto-suficiente. Manisfesta-se assim, nas 
formas de transmissão do discurso de outrem, uma relação ativa de 
uma enunciação a outra, e isso não no plano temático, mas através 
de construções estáveis da própria língua (BAKHTIN, 1990, p. 
145, grifos do autor). 

Vale ressaltar, portanto, que a substância do discurso do outro permanecerá 

perceptível, como um todo autossuficiente, manifestando-se por meio de construções 

estáveis da língua numa relação ativa de uma enunciação a outra. 

Bakhtin (2003) propõe que, nas formas de apropriação do discurso de outrem, 

devemos observar a interação dinâmica que segue duas orientações fundamentais. A 

primeira trata-se do estilo linear, “cuja tendência principal é criar contornos nítidos à 

volta do discurso citado, correspondendo a uma fraqueza do fator individual interno” 

(BAKHTIN, 2003, p. 150); a segunda denomina-se estilo pictórico, no qual são 

observados processos de natureza oposta, em que  
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a língua elabora meios mais sutis e versáteis para permitir ao autor 
infiltrar suas réplicas e seus comentários de outrem. O contexto 
narrativo esforça-se por desfazer a estrutura compacta e fechada do 
discurso citado, por absorvê-lo e apagar suas fronteiras. [...] Sua 
tendência é atenuar os contornos exteriores nítidos da palavra de 
outrem (idem, ibidem, p. 150). 

Por seu turno, Bazerman (2006) também discorre sobre a influência do outro 

na constituição de nossas produções textuais, quando revela que  

Nós criamos os nossos textos a partir do oceano de textos anteriores 
que estão à nossa volta e do oceano de linguagem em que vivemos. 
E compreendemos os textos dos outros dentro desse mesmo oceano. 
Enquanto escritores, às vezes, queremos salientar o lugar onde 
obtemos tais palavras e, outras vezes, não. Enquanto leitores, às 
vezes, reconhecemos de forma consciente de onde vêm não só as 
palavras, mas também os modos como elas estão sendo usadas; 
outras vezes, a origem apenas sugere uma influência inconsciente. E 
algumas vezes, as palavras estão tão misturadas e dispersas dentro 
desse oceano que não podem mais ser associadas a nenhum tempo, 
espaço, grupo e escritor específico. Apesar disso, o oceano de 
palavras está sempre à volta de todos os textos (p. 88).  

Considerando o aporte teórico de Maingueneau e Charaudeau (2008, p. 160), 

podemos sintetizar que o dialogismo nos pressupostos bakhtinianos “se refere às 

relações que todo enunciado mantém com enunciados produzidos anteriormente, bem 

como com enunciados futuros que poderão os destinatários produzir”. Bastante 

discutida em diversas áreas dos estudos da linguagem, a noção de dialogismo em 

Bakhtin partilha o campo da heterogeneidade enunciativa juntamente com o estudo da 

polifonia.  

Nessa direção, apoiando-se em Bakhtin, mais especificamente nos estudos do 

dialogismo, Authier-Revuz (2004) aborda o princípio da heterogeneidade da 

linguagem e relata sobre o alcance dos trabalhos do círculo de Bakhtin, em especial, 

sobre o de Bakhtin/Volochinov (2003[1929]). A pesquisadora destaca que a 

concepção bakhtiniana de dialogismo não é propriamente linguística, é, antes de tudo, 

semiótica e literária. Tal propriedade, consoante essa autora, “permite que atravesse 

campos que dizem respeito – e nos quais se enfrentam – à análise do discurso, às 

teorias da enunciação, à pragmática etc.” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 24).  

Authier-Revuz (2004) discorre a respeito da alteridade na linguagem, isto é, 

marcas do outro no discurso, refletindo nesse estudo uma questão que se relaciona 

com a perspectiva de um discurso que é construído a partir do discurso do outro, uma 

rede de oposições.  

Para Authier-Revuz (2004, p. 35-36),  
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[...] toda palavra remete a um contexto, ou a vários, nos quais viveu 
sua existência socialmente subjugada. Ela chega a seu próprio 
contexto, vinda de outro contexto, penetrada pelo sentido dado por 
outros. As palavras são carregadas, ocupadas, habitadas, 
atravessadas por discursos.  

As relações dialógicas são condições de constituição do sentido, que se 

produzem no e pelo entrecruzamento dos discursos. Nesses termos, a linguagem é 

constitutivamente heterogênea. Authier-Revuz (2004), ao retomar os estudos de 

Bakhtin que tratam do princípio dialógico da linguagem, afirma que não existe a 

possibilidade de se produzir um discurso sem a interdiscursividade, sem a palavra do 

outro, pois “somente o Adão mítico, abordando com sua palavra um mundo ainda não 

questionado poderia ter escapado à orientação dialógica inevitável com o já-dito da 

palavra do outro” (BAKHTIN apud AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 25). Assim, o 

dialogismo do círculo bakhtiniano é uma lei constitutiva de qualquer discurso, visto 

que 

a língua só se realiza atravessada pelas variedades de discurso que se 
relativizam umas as outras em um jogo inevitável de fronteiras e de 
interferências;     nenhuma palavra vem neutra “do dicionário”; são 
todas “habitadas” pelos discursos em que viveram “sua vida de 
palavras”, e o discurso se constitui, pois, por um encaminhamento 
dialógico, feito de acordos, recusas, conflitos, compromissos...   pelo 
‘meio’ dos outros discursos, e entre esses outros discursos, aquele 
que o locutor empresta ao interlocutor determina, através de um 
parâmetro dialógico específico, o processo dialógico de conjunto 
(AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 68, grifos da autora). 

Nesse sentido, a atividade de linguagem, tanto para Bakhtin quanto para 

Authier-Revuz, é um processo marcado pela inscrição do outro no processo 

enunciativo e é a partir desse direcionamento que Authier-Revuz (2004) apresenta o 

fenômeno da heterogeneidade constitutiva e da heterogeneidade mostrada da 

linguagem. De acordo com a autora, o homem não possui território interior soberano, 

ele está inteiramente e sempre numa fronteira; olhando no interior de si, ele olha nos 

olhos do outro ou através dos olhos do outro, e isto, especificamente, segundo a 

autora, através das “palavras do outro”: tudo o que me toca vem à minha consciência – 

a começar por meu nome – desde o mundo exterior, passando pela boca dos outros 

com sua entoação [...] (BAKHTIN, 1981 apud AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 25). 

Para a autora, 

 (...) [é] o lugar dado ao outro na perspectiva dialógica, mas um 
outro que não é nem o duplo de um frente a frente, nem mesmo o 
diferente, mas um outro que atravessa constitutivamente o um. É o 
princípio fundador – ou que deveria ser reconhecido como tal – da 
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subjetividade, da crítica literária, das ciências humanas em geral etc. 
(AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 24). 

Authier-Revuz (1990) classifica a heterogeneidade em dois tipos: a constitutiva 

e a mostrada (marcada e não marcada). A noção de heterogeneidade constitutiva não é 

evidenciada por marcas linguísticas explícitas, mas é amparada pelos pressupostos de 

um discurso atravessado pelo interdiscurso, condição sem a qual não há discurso, isto 

é, a heterogeneidade discursiva corresponde à presença de um outro que está 

impregnado constitutivamente no discurso, mas que não se mostra, ou seja, que não se 

deixa apresentar na superfície linguística. 

Nesses termos, Authier-Revuz (2004) destaca ainda que:  

todo discurso se mostra constitutivamente atravessado pelos ‘outros 
discursos’ e pelo ‘discurso do Outro’. O outro não é um objeto 
(exterior, do qual se fala), mas uma condição (constitutiva, para que 
se fala) do discurso de um sujeito falante que não é fonte-primeira 
desse discurso (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 69).      

Já a heterogeneidade mostrada se apresenta por marcas linguísticas explícitas 

da presença do “outro” no discurso. A heterogeneidade mostrada marcada busca 

estabelecer uma distância entre o locutor e o seu objeto, é a que inscreve o outro no 

discurso através de “formas fixas”. Apresenta-se por meio das formas do discurso 

relatado, isto é, as maneiras de representação de um discurso de outrem. Entre as 

formas de discurso relatado, vale assinalar o discurso direto, o discurso indireto, o 

discurso indireto livre, as aspas, as glosas, o itálico e a modalização em discurso 

segundo, por exemplo. 

No que tange à heterogeneidade mostrada não marcada ela se caracteriza 

também como a ausência de formas linguísticas explícitas no discurso. Tais formas se 

apresentam por meio de marcas presentes na imitação, na ironia, no pastiche etc. 

Em síntese, a autora postula duas formas possíveis de manifestação da 

heterogeneidade. A constitutiva está na enunciação, “em ação de maneira permanente, 

mas, não diretamente observável” (AUTHIER-REVUZ, 1990, 2004). Essa 

heterogeneidade concerne à presença do outro diluída no discurso. Para essa autora, 

faz-se necessário destacar que o sujeito é dividido pelo inconsciente, tal como a 

psicanálise lacaniana. A heterogeneidade mostrada encontra-se no fio do discurso, 

manifestada linguisticamente e “produz nele rupturas observáveis” (AUTHIER-

REVUZ, 1990, 2004). A heterogeneidade manifestada marca o discurso com algumas 

formas que criam um mecanismo de distanciamento entre o sujeito e aquilo que se diz. 
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É fato que a discussão sobre a noção de Polifonia1

O sentido etimológico do termo polifonia, de acordo com Borba (1963, p. 392) 

apud Barbisan e Teixeira (2002, p. 162) refere-se a uma classe de composição 

musical, caracterizada pela “sobreposição de muitas vozes ou muitos instrumentos, 

exprimindo cada qual suas idéias, quase sempre em ritmos diferentes”. 

 funda-se, principalmente, 

nos estudos de Bakhtin e está presente, como observamos em inúmeros trabalhos, 

tanto na Literatura, quanto na Linguística e nas Ciências Humanas em geral. Gomes 

(2006), em seus estudos, salienta que o termo polifonia foi usado por Bakthin, em 

1929, no contexto dos estudos literários. Além disso, Charaudeau e Maingueneau 

(2004, p. 388) apresentam que o termo polifonia foi redescoberto por alguns linguistas 

a partir da década de 80, especialmente por Ducrot (1987) apud Gomes (2006, s.p.), na 

França, o qual colaborou para o desenvolvimento ulterior de uma importante 

ferramenta de análise discursiva.  Gomes (2006) considera que a problemática da 

polifonia engloba, atualmente, fenômenos importantes, tais como a identidade do 

sujeito enunciador, o discurso citado, a ironia e a modalização autonímica.  

 

1.1.2 A Responsabilidade Enunciativa 

 

[...] A Responsabilidade Enunciativa ou ponto de vista (PdV) 
permite dar conta do desdobramento polifônico. 

ADAM, 2008, p. 110. 
 

Pesquisas desenvolvidas sobre o fenômeno linguístico “Responsabilidade 

Enunciativa” ainda não atingiram um grau de difusão correspondente à relevância do 

assunto para os estudos linguísticos. Destacamos que, no processo de tessitura da 

textualidade, o enunciador e/ou locutor adota estratégias ora para eximir-se da 

responsabilidade pelo que enuncia, ora para atribuir a si mesmo certa enunciação, 

quando lhe é conveniente, certamente.  Ressaltamos que, conforme Rodrigues, 

Passeggi e Silva Neto (2010, p. 153), “a noção de Responsabilidade Enunciativa não é 

consensual” para os autores que se dedicam a estudá-la. 

Nessa direção, convém destacar que revista Langue Française, no ano de 2009, 

nº 162, publicou um número dedicado à “La notion de ‘prise em charge’ en 

                                                           
1 Vale destacar que observamos que existe uma complexa discussão e articulação entre 
polifonia e dialogismo, dada à flutuação e dificuldade na definição dos termos. 
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Linguistique”. Sendo, dessa forma, o primeiro periódico a se dedicar ao conceito de 

Responsabilidade Enunciativa (RE). Os pesquisadores Daniele Coltier, Patrick 

Dandale e Philippe de Brabanter, responsáveis pela edição do referido número, 

produziram o artigo de abertura dessa revista, destacando os usos técnicos, mais 

precisamente, os aspectos enunciativos da linguagem e das expressões prise en 

charge, prendre en charge, ne pas prendre en charge e non-prise en charge2

Conforme tais editores, Culioli (1971) é um dos primeiros linguistas a se 

dedicar ao estudo da Responsabilidade Enunciativa. Além dele, outros estudiosos 

enveredaram pelos estudos desse tema, entre eles, destacam-se: Adam (2008), Nolke, 

Flottum e Norén (2004), Rabatel (2004), Grize (1982) e Laurendeau (1989). 

. 

De acordo com Culioli (1971, p. 4031), “toda enunciação supõe 

Responsabilidade Enunciativa do enunciado por um enunciador”, em outras palavras, 

a enunciação é indissociável da responsabilidade. Assim, a Responsabilidade 

Enunciativa é posta como condição necessária para a enunciação.  

Todavia, para o grupo da Escandinávia (ScaPoline – Teoria Escandinava da 

Polifonia Linguística), formado por Nolke, Flottum e Norén (2004, p. 31), assumir a 

Responsabilidade Enunciativa é ser fonte do enunciado, é estar na origem, é “assumir 

a paternidade” (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 153). Consoante 

os proponentes da ScaPoline, o ponto de vista é definido da seguinte maneira: “os 

pontos de vista (abreviados pdv) são entidades semânticas compostas por uma fonte, 

um julgamento e um conteúdo”. Essa definição é apresentada por eles da seguinte 

forma: “[x] JULGA (p), onde [x] simboliza a fonte, JULGA o julgamento e (p) o 

conteúdo” (NOLKE; FLOTTUM; NORÉN, 2004, p. 31). 

Como é perceptível, essa conceituação não traz a remissão ao que é “ser 

responsável” por um determinado enunciado. Por isso, esses estudiosos orientam que 

responsabilidade é uma “ligação enunciativa” entre um “ser do discurso” (s-d) e um 

“ponto de vista” (pdv) e que especifica a posição deste s-d em relação ao pdv. Nesse 

contexto, o mais importante é a ligação da responsabilidade, na medida em que “para 

cada pdv devemos perguntar quem é responsável?”. Assim, o pdv e o ser responsável, 

                                                           
2 Tradução nossa livre:  
prise en charge = assunção da Responsabilidade Enunciativa; 
prendre en charge = assumir a Responsabilidade Enunciativa;  
ne pas prendre en charge = não assumir a Responsabilidade Enunciativa; 
non-prise en charge = não assunção da Responsabilidade Enunciativa. 
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nessa perspectiva, não são considerados como um sendo o outro. Nesses termos, para 

esses autores temos duas entidades: (1) pdv e (2) “ser responsável”.  

Essa visão é ratificada quando esses pesquisadores apresentam uma definição 

para a noção acerca do que é “ser responsável”, da seguinte maneira: X é responsável 

por pdv se, e somente se, X for a fonte de pdv, ou seja, “a noção ‘ser responsável de’ 

equivale ser fonte de”. Portanto, pode haver uma interseção entre um dos componentes 

da definição do pdv –  a saber, aquele X que desempenha o papel de fonte –  e o papel 

cabível na conceituação de ser responsável, conforme o postulado pelos referidos 

linguistas. Assim, consoante Passeggi et al. (2010, p. 305),  

podemos sintetizar que a relação entre as duas definições nem é de 
conjunção, nem de disjunção, mas metonímica, tendo em vista que 
um dos elementos, isto é, ‘ser fonte’, é o ponto de interseção entre as 
duas definições [...]. Logo, ‘ser responsável’ implica ter um pdv, 
porque todo pdv tem, entre seus componentes, uma fonte e ser 
‘responsável’ é ser fonte. 

Então,“ser fonte de um ponto de vista” equivale a “ter esse ponto de vista”. 

Nessa direção, os pontos de vista são entidades semânticas em cujos elementos que os 

constituem está incluído a fonte. Esta, por sua vez, é variável, segundo Nolke (2001, p. 

31). Em outras palavras, para ScaPoLine, ser responsável de pdv significa ao mesmo 

tempo "ser fonte de pdv” e "ser agente de um julgamento particular”. Assim, “ser 

responsável” implica ter um pdv, porque todo pdv tem, entre seus componentes, uma 

fonte e “ser responsável” é ser fonte.  

Outro linguista que tem se dedicado ao estudo do ponto de vista e da 

Responsabilidade Enunciativa é Rabatel (2008, p. 21) apud Passeggi et al. (2010, 

p.306), o qual define que “o sujeito, responsável pela referenciação do objeto exprime 

seu PDV tanto diretamente, por comentários explícitos, como indiretamente, pela 

referenciação, ou seja, através de seleção, combinação, atualização do material 

linguístico”. Para esse autor, o PDV tem natureza dialógica, uma vez que se constitui, 

necessariamente, no cruzamento de perspectivas. 

 O PDV é uma categoria transversal (RABATEL, 2005) e se define a partir de 

meios linguísticos por meio dos quais um sujeito visa um objeto, em todos os sentidos 

do verbo visar, seja esse sujeito singular ou coletivo. Quanto ao objeto, ele pode 

corresponder a um objeto concreto, mas também a um personagem, a uma situação, a 

uma noção ou a um acontecimento, uma vez que em todos os casos se trata de objeto 

do discurso (PASSEGGI et al., 2010, p. 306).  
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Para Cortez (2011), são diversos os recursos linguísticos que contribuem para a 

construção do PDV, entre eles destacamos: seleção lexical, tempos verbais, recursos 

modalizadores, marcas de modalização autonímica, formas do discurso reportado, etc. 

Dessa maneira, podemos afirmar que não existem marcas específicas do PDV, todavia, 

variadas estratégias linguísticas que no discurso atuam na sua construção (CORTEZ, 

2011). 

Rabatel (2009, p. 71) trata da noção de “quase-RE”3 partindo de uma definição 

culioliana da asserção. Essa noção revela que é possível imputar um PDV4

Compreendemos que as informações no texto/discurso apresentam-se por meio 

das falas, pensamentos ou percepções representadas. Os ditos no discurso/ texto 

podem ser assumidos pelo locutor/enunciador primeiro, o qual é encarregado de 

gerenciar os dizeres ou a Responsabilidade Enunciativa pode ser atribuída pelo locutor 

a outros enunciadores.  

 para os 

enunciadores segundos, mesmo que eles não tenham enunciado nada. Nessa direção, 

tal autor se distancia de Ducrot (1987), pois, para esse último autor, assumir a 

Responsabilidade Enunciativa é falar, é dizer. Esse direcionamento de Rabatel (2009) 

também o distancia da ScaPoline, tendo em vista que, para ele, é possível imputar um 

ponto de vista (PDV), mesmo a quem não tenha falado, mesmo a quem não está na 

origem do enunciado. Portanto, a “quase-RE” postula que os PDVs são atribuídos por 

L1/E1 (Locutor 1 e Enunciador 1) a enunciadores segundos, não sendo assumidos 

integralmente por L1/E1. 

Corroborando a essa discussão, Cortez (2011, p. 18) elucida que essa 

concepção de PDV leva em consideração que mesmo as “frases sem fala” (quando não 

                                                           
3 Passeggi et al. (2010, p.306) esclarece que “Quase-PEC” = é igual a quase-Responsabilidade 
Enunciativa (Quase-RE), com base nos estudos de Rabatel (2009, p.72). Explicamos que para 
Rabatel (2009, p 72) “as aspas destacam que a PEC não é verdadeiramente uma, mas que ela é 
necessária para que L1/E1 possa se posicionar em relação ao PDV”. 
4 Vale considerar que o PDV foi alvo de interesse e preocupação no campo da literatura 
concernente ao estudo das questões sobre o narrador, mas, não iremos tecer considerações 
sobre isso. Consideramos, nesta pesquisa, a abordagem enunciativo-interacional com base em 
Cortez (2011) que amplia o escopo do PDV não restrito ao domínio literário, convocando a 
discussão sobre as “vozes” ou “espaços enunciativos” que interferem na construção do PDV. 
A complementação da expansão da noção de PDV e sua reformulação a partir do campo dos 
estudos literários, tal como empreendido inicialmente por Rabatel, colocou em destaque a 
complexidade do fenômeno, sendo percebida uma noção no intercâmbio entre estudos 
linguísticos e literários, dialogando com temas, tais como a focalização narrativa, a 
manifestação da subjetividade e as formas de transmissão do discurso outro.  
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há asserção ou fala explícita) permitem a expressão de um PDV, isto é, ainda que as 

instâncias enunciativas não falem, elas podem ter seu PDV representado por outro 

enunciador ou pelo locutor/enunciador primeiro. 

Para Rabatel (2009, p. 71),  

todo enunciado pressupõe uma iminência que se responsabiliza pelo 
que é dito, seguindo os quadros de referência, o dictum, o sintagma, 
o conteúdo proposicional, a predicação, conforme o esquema 
minimal da enunciação “EU DIGO (“ o que é dito”). 

Para exemplificar, o autor apresenta que em um enunciado como “eu não amo 

essas questões de Responsabilidade Enunciativa”, eu é a fonte e o validador, ou seja, 

aquele que confirma a verdade do conteúdo proposicional, entendendo fonte como “a 

iminência enunciativa da origem do PDV” (RABATEL, 2009, p. 78). 

Nesse contexto, é preciso considerar que, para Rabatel (2009), há diferentes 

modos de representar um PDV5

Concordamos com Vion (1998) apud Cortez (2011, p. 47), quando ele diz que 

abordar “as não coincidências entre o locutor e o que é dito, ou entre o locutor e um 

outro constitui uma maneira de pensar o sujeito em sua heterogeneidade”, o que 

acarreta o interesse pelas marcas linguísticas de reconhecimento da heterogeneidade 

enunciativa que a representação de pontos de vista evoca. 

 e eles estão diretamente ligados às relações ocorridas 

entre locutor/enunciador. As relações são oriundas do modo como o locutor e o 

enunciador, enquanto produtores do texto, se posicionam em relação ao PDV de outros 

enunciadores, ou seja, como se posicionam  em relação ao discurso de outrem que eles 

expõem em seus textos.  

Apesar de não haver um consenso a respeito dos conceitos de locutor e 

enunciador6

é a primeira instância que produz materialmente os enunciados. É 
por isso que o conceito de locutor pode ser aproximado do conceito 
de vozes. Ela é proferida (ou escrita) por um locutor (ou escritor), 
dotada de uma materialidade, subordinada pela experiência sensorial 
(RABATEL, 2011, p. 5). 

, nos estudos rabatelianos, encontramos as definições de locutor e de 

enunciador. Essas definições são resumidas da seguinte maneira: o locutor como 

produtor do enunciado e o enunciador como instância de responsabilização. Em outros 

termos, nas palavras do autor, locutor 

                                                           
5 Apesar de ser instigante discorrer com profundidade teórica sobre as questões de PDV e 
locutor e/ou enunciador tal empreendimento extrapola os limites de nosso estudo de mestrado.  
 
6 Em meio à diversidade de perspectivas e à falta de consenso no que diz respeito às definições 
de PDV e locutor/ enunciador, optamos pelos direcionamentos rabatelianos. 
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Já o enunciador é a instância que se posiciona em relação aos objetos do 

discurso aos quais ele se refere, e ao fazê-lo é que eles tomam a responsabilidade para 

si. 

Nessa direção, é importante também tratar das diferenças propostas por Rabatel 

(1997, 2004, 2005, 2008) apud Rodrigues (2010, p. 153) entre: “(1) produtor físico do 

enunciado, que é o sujeito que fala; (2) locutor, que é o que está na fonte do enunciado 

e (3) enunciador, que é quem assume ou leva em consideração o enunciado”. 

Consideramos, então, que um locutor de um determinado PDV nem sempre é a fonte 

enunciativa do dizer, pois não se trata, necessariamente, da instância que assume o 

conteúdo dito ou percepção representada. 

No escopo do estudo do PDV, podemos destacar que as escolhas lexicais são 

reveladoras do ponto de vista do enunciador. Dessa maneira, o PDV engloba 

julgamentos e conhecimentos que o enunciador projeta em seu texto. 

Por seu turno, o linguista francês Adam (2008, p. 117) aborda que “o grau de 

Responsabilidade Enunciativa de uma proposição é suscetível de ser marcado por um 

grande número de unidades da língua”. Nessa direção, o PdV é delimitado por 

elementos linguísticos, que  Adam (2008, p. 117 - 120), expandindo a descrição do 

que Benveniste (1974, p. 79-80) chamava de “aparelho formal da enunciação”, 

especificou em categorias. Assim, Adam (2008) propõe as categorias de análise abaixo 

elencadas: 

             (1) índices de pessoas: pronomes e os possessivos marcadores de pessoa; 

 (2) dêiticos espaciais e temporais: que consistem numa referência absoluta, 

(precisa ou vaga), embreantes (que fazem referência ao contexto no qual o enunciado é 

produzido) etc; 

 (3) tempos verbais: que são os diversos tipos de localização relativos à posição 

do enunciador e dividem-se em vários planos de enunciação; 

 (4) modalidades do tipo: 

 4.1. objetivas (dever, ser necessário...); 

 4.2. intersubjetivas (uso do imperativo, perguntas...); 

 4.3. subjetivas (querer, pensar, esperar...); 

 4.4. verbos de opinião (crer, saber, duvidar...); 

 4.5.advérbios de opinião (talvez, sem dúvidas, provavelmente,  

certamente...); 
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 4.6. lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos (pequeno, gentil, 

magro); axiológicos concernentes à moral (bom, mau, malvado); 

(5) tipos de representação da fala das pessoas ou dos personagens (discurso 

direto, discurso indireto e indireto livre); 

(6) indicações de quadros mediadores: a) conjunções adverbiais: segundo, de 

acordo com, para; b) modalização por um tempo verbal e escolha de um verbo de 

atribuição de fala: afirmam, parece; c) reformulações: na verdade; d) oposição: alguns 

pensam; 

(7) fenômenos de modalização autonímica: presença de aspas etc; e 

(8) indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados. 

Essas categorias sintetizadas acima permitem o estudo da Responsabilidade 

Enunciativa ou do PdV em suas mais diversas formas de materialização linguística. 

Entre essas diversas possibilidades, temos PdV: 

 

Assumido pelo locutor; 

Anônimo; 

Creditado a uma fonte do saber (mediação 

epistêmica); 

Mediação perceptiva. 

 

Adam (2008) postulou para a ATD oito níveis ou planos de análise 

textual/discursiva. Entre os níveis propostos por esse autor, seguiremos o da 

enunciação, que focaliza a Responsabilidade Enunciativa. 

Adam (2008, p. 61), para Análise Textual de Discursos, apresenta o seguinte 

esquema de níveis ou planos de análise de discurso:  

 

Esquema 1 – Níveis ou planos da análise de discurso 
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Esquema 1: Níveis ou planos do texto e do discurso. Fonte: A Linguística 
textual: introdução à análise textual dos discursos Adam (2008, p. 61). 

Nesse esquema, observamos as categorias da ATD, definidas por Adam (2008, 

p. 63) para “teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no 

âmbito da unidade de grande complexidade que constitui o texto”. 

Constatamos que a Responsabilidade Enunciativa é uma das principais noções 

e categorias da ATD e é tratada por Adam (2008) de forma sintética e aberta, assim 

como a maioria dos conceitos desenvolvidos por esse autor. Essa forma aberta de 

Adam (2008) discutir a Responsabilidade Enunciativa nos permite sinalizar algumas 

aberturas e complementações, conforme as que apresentamos nos pressupostos de 

Rabatel, de Culioli, de Ducrot, de Authier-Revuz e da ScaPoline.  

Adam (2008) apresenta a Responsabilidade Enunciativa, conforme Passeggi et 

al. (2010, p. 298) em dois momentos: “primeiro, enquanto dimensão indispensável da 

unidade textual elementar, a proposição enunciado [...]; segundo, na discussão 

específica do escopo dos marcadores de Responsabilidade Enunciativa”. 

Guentchéva (1994) fornece-nos a noção do “mediativo”, que é de suma 

relevância para a discussão empreendida por Adam (2008), no que se refere à 

Responsabilidade Enunciativa, no âmbito da ATD. Guentchéva (1994, p. 8) esclarece 

que diversas línguas possuem procedimentos gramaticais que permitem ao enunciador 

significar os diferentes graus de distância que ele toma no que tange à 

Responsabilidade Enunciativa dos conteúdos veiculados no enunciado, ou seja, essa 

noção permite materializar, de maneira explícita, quando o enunciador não é a 

primeira fonte da informação e quando ele não assume a responsabilidade pelo 

conteúdo veiculado no texto.  
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Nessa perspectiva, o enunciador não assume nenhuma garantia pelos conteúdos 

reportados. O enunciado não se constitui, pois, uma afirmação do discurso citante, que 

não se compromete com afirmações referenciais. Portanto, a categoria do mediativo se 

caracteriza pelo fato do “enunciador não assumir a responsabilidade pelo conteúdo que 

ele enuncia, estabelecendo uma distância entre ele e os fatos reportados”, consoante 

Guentchéva (1994) apud Rodrigues (2010, p. 142).  

Adam (2008) postula a Responsabilidade Enunciativa como assunção ou não 

assunção por determinadas entidades ou instâncias acerca do que é enunciado, ou na 

atribuição de alguns enunciados a certas instâncias. Esse autor propõe ainda que “o 

ponto de vista (PdV) permite dar conta do desdobramento polifônico” (p. 110). 

Destacamos que Adam (2008) não faz distinção quando se refere à 

Responsabilidade Enunciativa e ao ponto de vista. Para esse autor, a mediação 

epistêmica se dá quando uma zona textual depende de uma zona do saber, enquanto a 

mediação perceptiva “repousa numa focalização perceptiva” (ver, ouvir, sentir, tocar, 

experimentar etc.) ou numa focalização cognitiva (saber ou pensamento representado). 

Já o PdV anônimo se materializa pela presença de formas verbais na terceira pessoa do 

singular. Convém assinalar que isso dependerá do contexto linguístico, uma vez que 

nem toda forma verbal na 3ª. pessoa do singular implica PdV anônimo. Nessa direção, 

Rodrigues (2010) explica que o PdV anônimo materializado na 3ª. pessoa do singular, 

poderá ser um tipo de mediação perceptiva, mas isso dependerá do valor semântico da 

forma verbal que esteja na 3ª. pessoa do singular. 

A Responsabilidade Enunciativa pode ser individual ou coletiva e é 

compreendida como a assunção por determinadas entidades ou instâncias acerca do 

que é enunciado, ou como a atribuição de alguns enunciados a certas instâncias. 

É por meio do PdV do enunciador que se estabelece a assunção ou a atribuição 

da Responsabilidade Enunciativa, ou seja, conforme seja conveniente ou não esse 

enunciador irá assumi-la. No caso da negativa da conveniência, o enunciador poderá 

atribuí-la a outra fonte do saber ou apresentar um ponto de vista anônimo ou até 

mesmo se distanciar do que está sendo veiculado, como no caso da figura de 

linguagem ironia, por exemplo.  

Guentchéva (1994, p. 12), no momento em que explicita as diferenças entre o 

discurso indireto (DI) e o mediativo (MED), diz que o MED e DI possuem status 

diferentes, revelando, pois, nuanças, considerando que  
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o MED não exprime nenhuma garantia das palavras relatadas e põe o 
enunciado fora de toda asserção, isto é, de uma notificação 
referencial em "verdadeiro" ou em "falso": o enunciador não assume 
a responsabilidade pelo conteúdo do que ele enuncia estabelecendo 
uma distância entre ele e os fatos relatados. A forma mediativa não 
diz: "L(locutor) diz •  e • , para mim L, signif ica X", mas significa 
que o conteúdo •  não é assumido pelo enunciador. 

Nessa dinâmica, a autora postula que, dessa maneira, “o enunciador é então 

obrigado a marcar formalmente, no seu próprio ato de enunciação, se ele se envolve ou 

se ele não se envolve nos fatos enunciados” (GUENTCHÉVA, 1994, p. 8). Daí 

produz-se um jogo sutil de valores que se estruturam de maneira diferente, em 

conformidade com as particularidades gramaticais de cada língua que ela chamou de 

mediativo. 

Nesses termos, podemos considerar que a categoria mediativo promove a 

articulação dos valores semânticos produzidos e baseia-se no grau de não 

envolvimento do enunciador quanto às situações descritas, o que o conduz a 

estabelecer um continuum de distanciamento em relação aos fatos apresentados, sem 

para tanto se pronunciar sobre o verdadeiro ou o falso do conteúdo proposicional do 

enunciado. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

 

O conjunto de dados quantitativos e qualitativos, 
porém, não se opõem. Ao contrário, se 
complementam, pois a realidade abrangida por eles 
interage dinamicamente, excluindo qualquer 
dicotomia. 

 MINAYO, 1994, p. 22. 
  

2. 1 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

Neste capítulo, relataremos como realizamos nossa pesquisa, começando por 

delinear uma caracterização do nosso paradigma metodológico, bem como a 

contextualização e composição do corpus, apresentando a sua delimitação, os 

procedimentos de seleção e também das categorias de análise. 

 

2.2 O PARADIGMA QUALITATIVO 
 

Esta pesquisa segue a abordagem qualitativa de natureza interpretativista e 

caracteriza-se como documental, uma vez que tal perspectiva metodológica tem a 

interpretação como foco. Nessa direção, Anselm e Corbin (2008, p. 23) postulam que 

esse tipo de pesquisa “produz resultados não alcançados através de procedimentos 

estatísticos ou de outros meios de quantificação”. Vale destacar que a pesquisa 

qualitativa possui como uma das estratégias utilizadas o pressuposto de que existe 

pouco conhecimento a respeito do que irá constituir o objeto de estudo. Bogdan e 

Bilkem (1994) tratam da investigação qualitativa como fundamentalmente 

interpretativa, ou seja, o pesquisador realiza a interpretação dos dados. 

Consoante Oliveira (2005, p. 41), a abordagem qualitativa implica estudos de 

acordo com a literatura pertinente ao tema e análise de dados, que deve ser 

apresentada de forma descritiva e analítica. A autora mostra que, para se fazer uma 

pesquisa orientada pela abordagem qualitativa, é necessário delimitar espaço e tempo, 

o que ela chama mais especificamente de corte epistemológico, ou seja, um recorte de 

período, de data e de lugar. 
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Ainda nos direcionamentos de Oliveira (2005, p. 42-43), para a pesquisa de 

paradigma qualitativo, adotamos a prática de combinar técnicas de análise quantitativa 

com técnicas de análise qualitativa, a fim de proporcionar um maior “nível de 

credibilidade e validade aos resultados da pesquisa, evitando-se, assim, o 

reducionismo por uma só opção de análise”. Na mesma direção, Milles (1979, p. 590 

apud OLIVEIRA, 2005, p. 44) sugere a triangulação entre dados quantitativos e 

qualitativos, tendo em vista que a análise conjunta desses dados é considerada “rica, 

completa, global e real”. 

O paradigma qualitativo se justifica pela natureza do problema que desencadeia 

nossa pesquisa, conforme objetivos propostos que têm como princípio basilar a 

ocorrência da assunção ou não da Responsabilidade Enunciativa no gênero do discurso 

acadêmico artigo científico. 

Colaborando com nossa escolha metodológica, Flick (2004) sugere que, no 

paradigma qualitativo, os textos tornam-se a base do trabalho interpretativo e das 

inferências feitas por meio do conjunto dos dados empíricos. Essa perspectiva 

contribui com “a reflexão metodológica sobre o estabelecimento dos textos e os 

procedimentos concretos para seu estudo”, conforme Adam (2010, p. 9). 

Nossa pesquisa é considerada como análise documental, conforme postula 

Philips (1974, p. 187) apud Ludke e André (1986, p. 38) que define documentos como 

“quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação”. 

Neles estão inclusos os discursos, normas, pareceres, cartas, memorandos, revistas etc. 

Guba e Lincoln (1981, s.p.) apud Ludke e André (1986, p. 39) afirmam que os 

documentos são uma fonte estável e rica, pois resistem ao passar do tempo, podendo 

ser consultados por diversas vezes, além de servir de base para outros estudos 

acadêmicos. 

Holsti (1969) apud Ludke e André (1986, p. 39) descreve algumas situações 

básicas em que é apropriado o uso da análise documental das quais destacamos a 

terceira situação que versa sobre “quando o interesse do pesquisador é estudar o 

problema a partir da própria expressão dos indivíduos, ou seja, quando a linguagem 

dos sujeitos é crucial para a investigação”. Nessa situação, incluem-se todas as formas 

de produção do sujeito em forma escrita, como redações, dissertações etc. 
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2.3 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Buscamos responder às seguintes questões de pesquisa:  

(1) Como se materializa a (não) assunção da Responsabilidade Enunciativa no gênero 

acadêmico artigo científico produzido pelo discente da graduação do curso de 

Letras? 

 (2) Que marcas e estratégias linguísticas nos levam a identificar diferentes vozes nos 

enunciados do artigo científico? 

 (3) De que maneira o produtor do gênero acadêmico artigo científico assume as vozes 

presentes no gênero artigo científico? 

 (4) De que maneira os PdVs anônimos se apresentam nos artigos científicos? 

 

2.3.1 Objetivos da pesquisa 

 

Estabelecemos, pois, como objetivos para essa investigação: 

 

2.3.2 Objetivo geral 

  

Analisar a (não) assunção da Responsabilidade Enunciativa no gênero 

acadêmico artigo científico.  

 

2.3.3 Objetivos específicos 

 

2.3.3.1 Identificar as marcas e estratégias linguísticas que proporcionam 

o reconhecimento da Responsabilidade Enunciativa no artigo 

científico. 

2.3.3.2 Reconhecer o modo como o produtor do artigo científico assume 

as vozes presentes nos artigos científicos. 
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2.3.3.3 Explicar como o enunciador organiza o discurso no que se refere 

à Responsabilidade Enunciativa. 

2.3.3.4 Descrever zonas textuais que apresentam um PdV anônimo no 

artigo científico. 

 

2.4 FONTE DO CORPUS DA PESQUISA  

 

O corpus analisado, nesta dissertação, constitui-se de 14 artigos científicos 

publicados na revista Ao Pé da Letra, disponibilizada nas versões virtual e impressa. 

Essa revista foi criada em 1998 pelo Departamento de Letras da Universidade Federal 

do Pernambuco e tem publicação semestral composta por artigos elaborados por 

alunos da graduação de Letras, com ênfase na produção científica do campo do 

conhecimento sobre a linguagem. A referida revista possui como objetivos: (a) 

estimular e valorizar a escrita acadêmica dos futuros professores e pesquisadores na 

área de Letras, (b) legitimar a escrita acadêmica em línguas materna e estrangeira e (c) 

divulgar as pesquisas realizadas em diferentes instituições de ensino superior no 

Brasil, possibilitando o intercâmbio entre alunos e professores de graduação. 

A escolha desse periódico se deve ao fato de ele privilegiar a produção 

acadêmica de alunos graduandos de Letras, desse modo, ao valorizar a iniciação 

científica, reconhece, pois, a relevância do ensino conectado à pesquisa. Em outras 

palavras, preconiza o envolvimento do aluno em pesquisa, desde a graduação, como 

forma de despertá-lo para a responsabilidade de cidadão, na condição de alguém que 

vai não só se consagrar ao ensino, mas que também está apto a gerar conhecimento. 

De acordo com Marcuschi (2007, s.p.), essa revista  

é importante por sua capacidade de revelar talentos novos, sua 
promessa de evidenciar as linhas de trabalho dos Cursos de Letras, 
sua potencialidade de promover o intercâmbio entre os diversos 
Programas de Graduação, [além disso] ela é mais importante por sua 
função pedagógica no necessário disciplinamento metódico para a 
produção escrita, pois nossos universitários estão se tornando cada 
vez mais oralistas e despreocupados com a  escrita (Sítio da Revista 
Ao Pé da Letra). 

Nesse sentido, podemos associar a isso o comentário tão comum nos meios 

acadêmicos de que os universitários da graduação, muitas vezes, apresentam 

dificuldades no que concerne à produção textual escrita de gêneros acadêmicos. Por 

isso, os gêneros discursivos acadêmicos vêm despertando interesse em muitos 
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estudiosos, como podemos observar no Seminário Leitura e Produção no Ensino 

Superior (Congresso de Leitura do Brasil/Universidade de Campinas) e o Simpósio 

Práticas de Leitura e Escrita na Universidade (Simpósio Mundial de Estudos de 

Língua Portuguesa, realizado no Brasil, em Portugal e na China), entre outros eventos. 

Assim, reconhecemos a importância de estudos que tratem da análise da produção 

acadêmica que se tornou objeto de pesquisa de diversos pesquisadores, entre os quais 

destacamos os trabalhos de Rodrigues (2010).  

Vale ressaltar que as áreas de Letras e Linguística contam hoje, no Brasil, com 

mais de 70 revistas7 dos mais diversos formatos e tendências, registrando 

regularmente a produção de seus pesquisadores. No que se refere às revistas voltadas 

para alunos de Letras, Ao Pé da Letra é a terceira8

Convém assinalar que escolhemos o artigo científico, como dado de análise, 

em virtude de sermos professores de língua portuguesa e estarmos preocupados com a 

produção acadêmica de alunos da graduação em Letras, os quais serão os futuros 

professores de leitura e escrita dos mais diversificados gêneros discursivos, inclusive 

do artigo científico.  Acreditamos que dessa maneira daremos nossa contribuição e nos 

uniremos aos outros profissionais da pesquisa que se mostram preocupados com a 

produção do conhecimento que vem sendo apresentado à sociedade e que contribuem 

para o desenvolvimento de melhorias na produção textual de estudantes universitários. 

 revista integralmente dedicada à 

publicação de trabalhos de graduandos do curso de Letras. 

 O artigo é reconhecido pela comunidade acadêmica como um meio de 

comunicação importante e constitui um dos gêneros mais relevantes da escrita 

acadêmica. Nesse sentido, a revista Ao Pé da Letra é uma forma de valorizar a escrita 

dos acadêmicos, uma grande iniciativa para a publicação de textos de Graduação em 

                                                           
7 Este dado foi obtido na apresentação do sítio da revista Ao Pé da Letra, publicada em 1999. 
Consultamos que em 2011, no portal de periódicos da CAPES, que existem, 
aproximadamente, 1550 Periódicos no Qualis Capes da área de Letras e Linguística, mas esses 
periódicos não são apenas para publicações de acadêmicos de Letras. 
(Cf.<http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaListaCompletaPeriodicos.faces>. Acesso 
em 25 de nov de 2011) Possivelmente, o número de periódicos apenas para publicações de 
alunos de Letras subiu, mas não tivemos acesso. 
8 Apuramos que existem as revistas Rabiscos de Primeira e Cadernos de Pesquisa na 
Graduação de Letras, que tiveram seu primeiro número publicado, respectivamente, em 2001 e 
2011. Informações disponíveis nos seguintes sites: <http://www.dle.ufms.br/Rabiscos8.pdf> e 
<http://www.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/cpgl/index>. Acessos em 05 de maio de 
2011. 
  

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaListaCompletaPeriodicos.faces�
http://www.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/cpgl/index�
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Letras a que, segundo Marcuschi (2007, s.p.), devemos dar o “crédito e a atenção que 

ela merece por tantas e tão elogiáveis virtudes.”  

Ademais, consideramos que a Revista Ao Pé da Letra precisa ser divulgada, e a 

escrita dos universitários de Letras estudada a partir de diversas perspectivas teóricas, 

pois a revista tornou-se uma  espécie de porta-voz  dos laboratórios. 

 

2.5 CONTEXTUALIZANDO O GÊNERO DISCURSIVO/TEXTUAL E O 
ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Nesta seção, apresentamos os gêneros discursivos/ textuais, o gênero 

acadêmico artigo científico. 

 

2.5.1 Gênero discursivo/textual 
 
 

             É impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero                                       

MARCUSCHI, 2005. 

 

Nesta seção, tratamos sobre algumas das abordagens da teoria de gêneros como 

a de Bakhtin (1992, 2003), a de Marcuschi (2005) e a de Bazerman (2005), as quais 

tratam da função dos gêneros em nossas práticas de linguagem. Nesta direção, 

consideramos que a língua é manifestada por meio dos gêneros discursivos9

Vale assinalar que a sequência, aqui estabelecida obedece a dois critérios, a 

saber: seguimos, primeiramente, o fator cronológico, com base na data da publicação 

dos estudos. O segundo critério levado em consideração foi o fato de que alguns 

autores partem do conceito utilizado anteriormente por outro, como por exemplo, o 

caso de Marcuschi (2005) no que se refere ao trabalho de Bakhtin (1992). 

. 

As pesquisas referentes ao gênero discursivo tiveram um grande crescimento 

nos últimos anos, incluindo muitas áreas de estudos, tais como a Etnografia, a 

                                                           
9 Muitas das concepções de gêneros em vigor derivam dos estudos bakhtinianos. Não vamos, 
nesta dissertação, entrar em detalhes sobre a relação dos autores que serão mostrados nesta 
seção teórica com Bakhtin, por não ser o propósito desta investigação; porém, abordaremos 
que existe uma grande convergência entre eles, como é o caso dos conceitos propostos por 
Marcuschi (2005). 
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Linguística, a Linguística Aplicada etc. Contudo, investigações que tratam do gênero 

não são tão atuais. É preciso destacar que os trabalhos de pesquisas sistemáticas dos 

gêneros iniciaram-se com Platão e firmaram-se com o filósofo Aristóteles. 

Segundo Hasan (1985) apud Vian (1997), o estudo do termo gênero obteve seu 

ponto de partida, no mundo ocidental, a partir do emprego do termo por Aristóteles 

para definição das partes da tragédia grega, composta de três elementos: começo, meio 

e fim. Isso mostra o interesse em classificar os gêneros do discurso. 

Observamos que a classificação aristotélica, de acordo com Vian (1997) incluía 

três tipos de discurso: (1) discurso deliberativo; (2) discurso judiciário; (3) discurso 

demonstrativo. 

Para Aristóteles, os ouvintes do discurso também possuíam três tipos de 

classificação: a pessoa que fala, o assunto de que se fala e a pessoa a quem se fala. 

Conforme o objetivo de cada pronunciamento, determinadas funções eram elencadas. 

Para o discurso deliberativo, tinha-se a classificação 

aconselhamento/desaconselhamento. Para a segunda classificação atribuída ao 

discurso judiciário era feita: acusação/defesa. No que se refere à terceira classificação, 

ter-se-ia o elogio/censura para o discurso demonstrativo. 

A perspectiva teórica de Aristóteles, baseando-se na retórica, apresentava 

observações no que tange ao tempo verbal de cada tipo de discurso, pois, segundo ele, 

“cada um destes gêneros tem por objeto uma parte do tempo que lhe é próprio” 

(ARISTÓTELES, s.d., p. 39 apud VIAN, 1997, p. 34). O gênero deliberativo utilizar-

se-ia do futuro, pelo fato da deliberação que seria feita; já para o gênero judiciário 

seria utilizado o tempo passado, levando, pois, em conta as acusações que se 

referissem a algo já acontecido; por fim, para o último gênero demonstrativo, o tempo 

que seria usado era o presente, uma vez que, para elogiar ou censurar, fala-se 

essencialmente do estado presente das coisas. 

Assim, podemos constatar que as investigações aristotélicas buscavam 

especificar os atos realizados e os tempos verbais usados. Tais conceituações, 

entretanto, são pertinentes à definição de gêneros retóricos. 

Como expusemos, a expressão gênero no mundo do ocidente esteve 

direcionada aos gêneros literários, entre eles, a tragédia grega. Para Bronckart (1999), 

a partir dos estudos bakhtinianos, a acepção de gênero tem sido ligada às diversas 

expressões textuais de discurso falado ou escrito, com ou sem propósitos literários.  
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Por volta do final dos anos 70, com a divulgação de um texto traduzido para a 

Língua Portuguesa sob o título Gêneros do discurso, Bakhtin revitaliza os estudos 

sobre os gêneros, especificamente no âmbito dos estudos da linguagem. São os estudos 

desse autor que suscitam novos direcionamentos para a abordagem linguística dos 

gêneros, em que o foco não mais enfatiza a abordagem dos gêneros literários e 

retóricos como trataram Platão e Aristóteles, em seus estudos clássicos. 

Na contemporaneidade, variadas são as concepções teóricas que tratam sobre o 

gênero textual e inúmeras as possibilidades de abordá-las. Ademais, diante da 

variedade de conceitos de gênero, nossa intenção em discuti-los com base nas diversas 

perspectivas não é esgotar o tema, pois isso seria impossível. Buscamos apenas situá-

lo em um contexto que nos permita defini-lo para que possamos alcançar nossos 

objetivos na concretização desta pesquisa. 

Nessa direção, ressaltamos que Marcuschi (2005) revisita vários trabalhos, 

entre eles o do russo Bakhtin, para tecer suas reflexões sobre a noção de gênero. Desde 

já, ressaltamos que a nomenclatura10

Os postulados bakhtinianos encontram-se ancorados em uma perspectiva 

dialógica da linguagem e são situados dentro de um quadro teórico no qual se 

considera o propósito comunicativo da linguagem.  

 usada por Marcuschi (2005) não é gênero 

discursivo, mas sim, gêneros textuais. 

É reconhecendo a existência de um vínculo entre a atividade humana e o uso da 

linguagem que Bakhtin (1992) diz que a utilização da língua pelos falantes é feita por 

meio de enunciados orais ou escritos, concretos e únicos, que atendem condições e 

finalidades específicas e que estão ligadas à temática, à composição e ao estilo.    

Consoante esse autor (2003), há três dimensões essenciais e indissociáveis dos 

gêneros do discurso, a saber: tema, forma composicional e estilo. O tema define-se 

como o assunto de que vai tratar o enunciado em questão, a mensagem transmitida; já 

a forma composicional alude à estrutura formal propriamente dita; e, por fim, o estilo 

leva em conta questões individuais de seleção e de opção: vocabulário, estruturas 

frasais e preferências gramaticais. Portanto, os enunciados pertencem a determinada 

esfera da atividade humana, são devidamente localizados em um tempo e em um 

                                                           
10Esclarecemos que utilizaremos, indistintamente, as expressões gêneros do discurso 
(BAKHTIN, 1992; 2003; BAZERMAN, 2005) e gênero textual (MARCUSCHI, 2005) haja 
vista que se trata de flutuação terminológica e não é nosso propósito discutir isso aqui. 
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espaço (condição sócio-histórica) e dependem de um conjunto de participantes e 

consequentemente de suas vontades enunciativas ou intenções.  

O gênero discursivo é um dispositivo de linguagem instituído sócio-

historicamente e, para exemplificar com as palavras do autor, “cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciado” 

(BAKHTIN, 2003, p. 262). Assim, Bakhtin (2003) assume que a utilização da língua 

se concretiza por meio dos gêneros do discurso produzidos nas mais diversas esferas 

da atividade humana. 

No seu artigo intitulado Os gêneros do discurso, Bakhtin (2003) afirma que 

para definir os gêneros do discurso é preciso destacar as esferas da atividade humana 

(tais como a jurídica, a política, a familiar, a acadêmica etc.). Considera, ainda, a 

noção de gênero, postulando que cada esfera de atividade humana reflete finalidades e 

condições específicas que determinam a geração do enunciado.  

O autor complementa seu pensamento explicitando que os gêneros discursivos 

são divididos em duas categorias: primários e secundários. Os gêneros primários são 

textos da comunicação verbal espontânea, simples, como diálogos orais, bilhetes, 

cartas etc. Já os gêneros secundários são textos mais complexos, como teses, 

dissertações, monografias etc. 

No campo dos estudos bakhtinianos sobre os gêneros, encontramos a 

abordagem de que os gêneros do discurso são infinitos, dada a diversidade das 

atividades humanas e o processo de desenvolvimento pelo qual essa atividade passa ao 

longo da história. 

O artigo científico utilizado como corpus desta pesquisa enquadra-se na 

categoria bakhtiniana gênero secundário, pois é um gênero que aborda questões 

científicas de determinadas áreas do conhecimento. 

Os gêneros discursivos, por conseguinte, são tipos relativamente estáveis de 

enunciados e extrapolam o limite frasal, para além da composição de estilo 

(linguagem) e estruturação peculiares (forma e conteúdo), uma vez que surgem em 

função das necessidades de uso da linguagem em práticas sociais. Assim, os gêneros 

discursivos são maneiras de dizer sócio-historicamente constituídas. Para elucidar tais 

maneiras de dizer é preciso levar em consideração o contexto de produção, o meio de 

circulação e recepção do gênero, isto é, saber a que esfera de atividade humana os 

enunciados pertencem. 
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É nessa perspectiva bakthiniana, do gênero textual como prática sócio-

histórica, que o linguista brasileiro Marcuschi  (2005, p. 19) desenvolveu profícuo 

trabalho sobre o tema, destacando o caráter coletivo dessas entidades sócio-discursivas 

cuja função é fundamentalmente “ordenar e estabilizar as atividades comunicativas” 

cotidianas. Para esse autor, “os gêneros são fenômenos históricos, profundamente 

vinculados à vida cultural e social [...]. São entidades sócio-discursivas e formas de 

ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa” (2005, p. 19), ou seja, 

os gêneros constituem-se como ações sócio-discursivas, para agir sobre o mundo e 

dizer o mundo. 

Marcuschi (2005) ratifica a maleabilidade e dinamismo dos gêneros 

discursivos, posto serem frutos das necessidades socioculturais, destacando a grande 

influência da escrita na proliferação de gêneros e o importante papel das inovações 

tecnológicas tanto para o surgimento de novos gêneros quanto para a reelaboração de 

antigos, sendo que a internet é sem dúvida o fator que mais contribui para tais 

atividades. 

Marcuschi afirma que os gêneros se caracterizam “muito mais por suas funções 

comunicativas cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e 

estruturais” (2005, p. 20). No entanto, alguns gêneros não só guardam como per se 

reforçam tais peculiaridades, tendo em vista possuirem fortes marcas enunciativas. 

Esse é o caso do gênero “artigo científico”. 

Mais recentemente, especificamente em 2005, o linguista Marcuschi escreveu a 

apresentação do livro “Gêneros textuais, tipificação e interação”, de Charles 

Bazerman, em que destacou o “agudo senso antropológico e sociológico” do autor 

cujos estudos desenvolveram uma ampliação teórica sobre o incansável tema, 

tratando-o também sob a ótica bakthiniana, não de forma individualizada e sim como 

“conjuntos de gêneros”, “sistemas de gêneros e atividades”, ou seja, textos típicos de 

uma relação de indivíduos com determinada realidade institucional. 

Em uma perspectiva teórica diferente, embora com várias semelhanças com as 

visões anteriores, destacamos o estudo do linguista americano Bazerman (2005), 

inserido na “Escola Norte-Americana” de gêneros, que aborda uma teoria de gêneros 

na linha da Nova Retórica, que apresenta uma abordagem de gêneros situada em uma 

perspectiva sócio-retórica e cultural, baseada em uma visão pragmática, filosófica e 

antropológica, isto é, para Bazerman (2005), o gênero parte tanto da interação 
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vinculada ao aspecto histórico e cultural da linguagem, quanto da relação que se cria 

no uso em variadas circunstâncias na sociedade. 

No centro das reflexões no que concerne aos gêneros, Bazerman (2005) assume 

uma preocupação relevante com as questões no que tange à escrita buscando analisar o 

funcionamento e o reflexo da língua na sociedade, ou seja, esse autor demonstra 

interesse no estudo do funcionamento e das consequências da escrita em sociedade, 

incluindo, dessa forma, questões de letramento. 

Bazerman (2005) trata a linguagem como sendo responsável pela organização 

das ações diárias. Esse autor centra a sua concepção de gêneros em ação e atividade. 

Bazerman (2005) fundamenta-se em uma compreensão de gêneros como fenômenos 

de reconhecimento psicossocial interligados aos processos de atividades socialmente 

organizadas. Assim, é na apropriação e uso de textos que o indivíduo constrói 

significados e fatos sociais em um processo interativo, adaptado a um sistema de 

atividades sociais inerentes aos integrantes de determinado grupo social.  

Nesse sentido, Bazerman (2005, p. 31) define gêneros como  

tão somente os tipos que as pessoas reconhecem como sendo usados 
por elas próprias e pelos outros. Gêneros são o que nós acreditamos 
que eles sejam. Isto é, são fatos sociais sobre os tipos de atos de fala 
que as pessoas podem realizar e sobre os modos como elas realizam. 
Gêneros emergem nos processos sociais em que pessoas tentam 
compreender umas às outras suficientemente bem para coordenar e 
compartilhar significados com vistas a seus propósitos práticos. 

Consoante esse autor, para compreendermos um gênero, é necessário levarmos 

em consideração os gêneros “como fenômenos de reconhecimento psicossocial (grifo 

do autor) que são parte do processo das atividades socialmente organizadas” 

(BAZERMAN, 2005, p. 31). 

Dessa maneira, os gêneros são vistos a partir do prisma da ação e da ligação 

com as finalidades práticas das atividades sociais. Consoante Bazerman (2005), os 

textos, adaptados aos contextos específicos de comunicação sociais, tendem a se 

estabelecer como padrões comunicativos, uma vez que atingem os propósitos 

comunicativos de seus enunciadores. Por esse motivo, esse autor define gêneros como 

“formas textuais padronizadas, típicas e, portanto, inteligíveis” (BAZERMAN, 2005, 

p. 22).  

Em suas reflexões teóricas, Bazerman (2005) configura a definição de gêneros 

em um enfoque que se direciona por elementos que vão além do aspecto formal. É 

uma perspectiva de gêneros que busca realçar a natureza sócio-interativa, histórica e 
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dinâmica da língua, além da ação dos indivíduos nos contextos sociais. Por 

conseguinte, além de uma forma textual típica e padronizada, Bazerman (2005) 

considera os gêneros como fenômenos temporais, dinâmicos e interativos, que surgem 

em instâncias sociais específicas, para dar forma às ações dos indivíduos.  

Para esse autor, 

Os gêneros nos ajudam a navegar dentro dos complexos mundos da 
comunicação escrita e da atividade simbólica, porque, ao reconhecer 
uma espécie de texto, reconhecemos muitas coisas sobre a situação 
social e institucional, as atividades propostas, os papéis disponíveis 
ao escritor e ao leitor, os motivos, as ideias, a ideologia e o conteúdo 
esperado do documento e o lugar onde tudo isso pode caber em 
nossa vida (BAZERMAN, 2005, p. 84). 

Nessa perspectiva concebida nos estudos de Bazerman (2005), a definição de 

gênero é uma junção de outros conceitos, dentre os quais, destacamos: fatos sociais, 

atos de fala, sistemas de gêneros e sistemas de atividades. Assim, circunscritos em tais 

conceitos em que se originam, os gêneros como fatos sociais11

Além disso, Bazerman (2005) tem conduzido seus estudos sobre gênero numa 

perspectiva digamos que filosófica, uma vez que adota uma visão wittgensteineana, 

mais de natureza retórica e histórico-cultural. O gênero é uma “forma de vida”, está 

ligado a certa atividade social, pontuando, desse modo, a atuação discursiva das 

pessoas em todas as sociedades e, ainda que sejam fortemente tipificados, mudam, 

conjugam-se, misturam-se e inter-relacionam-se, formando complexos sistemas. 

 se manifestam por tais 

fatos realizados pelas pessoas, sendo, pois, produtos de situações reais de uso. 

Compreender esses sistemas, interpretar os documentos que os estruturam, tem 

demandado uma série de ações educacionais fundamentadas em atividades letradas. 

Entre as atividades ligadas à leitura e produção de textos, destacamos o gênero artigo 

científico. Como já foi dito, esse gênero textual tem uma significativa importância nas 

atividades acadêmicas, ganhando destaque frente aos demais, uma vez que é utilizado 

tanto como fonte de pesquisa quanto como instrumento, seja de exposição do 

conhecimento adquirido, seja de novas conceituações a serem propostas. 

Abordaremos o artigo científico mais detalhadamente na próxima seção, onde 

apresentaremos a definição mais coerente com os objetivos deste trabalho e os 

principais elementos constitutivos que caracterizam esse gênero textual. 

 

                                                           
11 Os fatos sociais são “ações sociais significativas realizadas pela linguagem, ou atos de fala” 
(BAZERMAN, 2005, p. 22).   
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2.5.1.1 Gênero acadêmico artigo científico: definição e caracterização 
 

O texto de caráter científico costuma ser entendido como um texto 
sem permissão de uso de recursos tanto argumentativos/persuasivos 
como de retórica/estilo. Deve ser um texto fechado, seguindo normas 
preestabelecidas, acordadas na e pela comunidade científica, sob 
pena de (n)dela ver-se excluído. [...] A visão de imparcialidade 
imputada à ciência é transposta para o texto que se propõe a relatar a 
experiência científica, através de estratégias formais capazes de 
causar essa mesma ilusão de imparcialidade, de objetividade 
(CORACINI, 1992 apud TASCHETTO). Há uma retórica 
característica de todos os discursos institucionais, qual seja a de 
tentar apagar outras vozes para fazer soar apenas a voz autorizada, 
numa ilusão de monofonia. 
                                                                      TASCHETTO, s.d. 

 

Atualmente, a publicação de artigos científicos tem apresentado elevado 

crescimento no Brasil e no mundo (SANCHES, 2009). De acordo com Teixeira (2005 

apud SANCHES, 2009), esse crescimento está ligado à relevância do gênero para o 

progresso da Ciência ao constituir um dos principais meios de disseminação do 

conhecimento entre estudiosos, colaborando sobremaneira para a efetiva divulgação e 

consequente desenvolvimento do conhecimento científico ligados às atividades de 

pesquisa. Ao encontro dessa perspectiva, Motta-Roth e Hendges (2010) consideram 

esse gênero textual um dos mais conceituados para a divulgação do saber 

especializado. Isso se justifica pelo fato de ele guardar a característica da polifonia 

muito marcada. 

Observamos que a abordagem sobre os artigos científicos pelos manuais inicia-

se, na maioria das vezes, pela conceituação, a qual não diverge nas referidas 

publicações. Pelo contrário, constatamos que ocorre uma complementaridade de um 

conceito em relação aos demais. 

Estudiosos no campo da pesquisa metodológica científica definem o artigo 

científico como um pequeno e completo estudo que trata de questões científicas, com 

conteúdo diversificado, tendo como objetivo básico reportar um estudo e que possui 

temas e abordagens inéditas de cunho científico (SEVERINO, 2007; SÁ et al, 1994; 

MOTTA-ROTH E HENDGES, 2010), porém que não se constitui como matéria 

completa para um livro, tendo, desse modo, sua publicação direcionada para revistas, 

capítulos de livros e periódicos especializados.  
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Na mesma direção, Severino (2007, p. 208) considera o artigo científico como 

um trabalho científico em geral, tratando-o como um gênero que tem por finalidade, 

conforme o autor, “registrar e divulgar, para público especializado, resultados de 

novos estudos e pesquisas sobre aspectos ainda não devidamente explorados ou 

expressando novos esclarecimentos sobre questões em discussão no meio científico”. 

No que tange à formatação técnica, Severino, esclarece que as revistas e os 

periódicos costumam estabelecer normas específicas para a publicação dos artigos, 

tendo o produtor de se familiarizar com elas previamente antes de encaminhar o 

trabalho à editoria. 

Com relação ao conteúdo, basicamente, expõe o relato dos resultados de 

investigações sobre uma determinada questão, descrevendo um determinado processo 

de pesquisa, indicando e avaliando os resultados da investigação. Nesse gênero, 

também são detalhados os objetivos e a metodologia da pesquisa. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 6022 (2003, p. 2), de 

maneira concisa, define o artigo científico como “parte de uma publicação com autoria 

declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas 

diversas áreas do conhecimento”, sendo constituído por elementos pré-textuais, 

textuais e pós-textuais. 

Sá et al. (1994 apud SANCHES) ratificam as postulações acima referidas, 

assinalando que o artigo é considerado um “trabalho técnico, científico ou cultural que 

visa principalmente a maior agilidade na divulgação do assunto tratado, seguindo, na 

maioria das vezes, as normas de publicação da editora a que se destina” (p. 55). Além 

disso, assevera que podem ser escritos por um ou mais autores.  

Na mesma linha de pensamento, Andrade (1995 apud SANCHES, 2009) 

apresenta o artigo científico como parte principal de uma publicação periódica, um 

gênero caracterizado como “trabalho científico completo, cuja extensão não é 

suficiente para compor um livro” (p. 57).  

Destacamos que, de maneira geral, o artigo possui uma extensão de dez a vinte 

páginas, incluindo uma ou duas páginas de referências a outros artigos e livros de 

suma relevância para a discussão do estudo em questão e nos quais os autores 

basearam a análise apresentada nesse gênero acadêmico. 

Nesse conjunto de definições, percebemos com clareza uma uníssona voz dos 

autores abordados, destacando a natureza do artigo científico e seu caráter reflexivo e 

sistemático. Em tempo, para uma maior ilustração, trazemos a posição de Motta-Roth 
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e Hendges (2010) sobre os objetivos, para as quais se publicam artigos almejando 

divulgar, discutir ou apresentar dados concernentes a um projeto de pesquisa 

experimental sobre um problema específico (artigo experimental) ou mostrar uma 

revisão dos livros e artigos publicados anteriormente sobre o tópico pesquisado (artigo 

de revisão dentro de uma área determinada).  

No que concerne às classificações os artigos podem ser caracterizados em três 

tipos, a saber: 1) artigo de revisão teórica, que consiste na realização de um 

levantamento da literatura publicada sobre o tema em questão; 2) artigo experimental, 

que consiste no tipo de artigo que relata um experimento a fim de testar determinada 

hipótese e, por fim, 3) artigo empírico, que é definido como um texto em que o autor 

ou autores não relata(m) uma pesquisa elaborada em um ambiente experimental 

controlado, todavia direcionam para a observação direta dos fenômenos, de acordo 

com o notado durante a experiência. 

Corroborando o repertório conceitual exposto acima, essas autoras abordam 

que o autor de um artigo científico necessita apresentar as sete habilidades elencadas 

abaixo: 

1) Selecionar as referências bibliográficas relevantes ao assunto; 

2) Refletir sobre estudos anteriores na área; 

3) Delimitar um problema ainda não totalmente estudado na área; 

4) Elaborar uma abordagem para o exame desse problema; 

5) Delimitar e analisar um conjunto de dados representativo do universo sobre 

o qual deseja alcançar generalizações; 

6) Apresentar e discutir os resultados da análise desses dados; e 

7) Finalmente, concluir, elaborando generalizações a partir desses resultados, 

conectando-se aos estudos prévios dentro da área de conhecimento em 

questão (MOTTA-ROTH E HENDGES, 2010, p. 23). 

É relevante demonstrar que cada área científica e/ou cada problema determina 

a maneira como o estudo será desenvolvido e, por conseguinte, a configuração final do 

artigo que relatará a atividade de pesquisa.  

Observamos que os manuais de metodologia apresentam a seguinte estrutura 
para o artigo científico: 

1.Título; 
2. Autor (es); 
3. Epígrafe (facultativa); 
4. Resumo; 
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5. Palavras-chave; 
6. Conteúdo/desenvolvimento textual: introdução, revisão de literatura, 
metodologia e conclusão; e 
7. Referências. 

O resumo traz as informações básicas do texto mais longo do artigo científico, 

possibilitando que os leitores dos artigos possam ter acesso mais rápido ao conteúdo 

que é veiculado no texto, melhor dizendo, o resumo é um texto rápido que é 

considerado a essência do artigo. Essa parte do artigo mostra o conteúdo e a estrutura 

do trabalho que foi desenvolvido. 

Na parte introdutória do artigo acadêmico, o autor, na maioria das vezes, indica 

a relevância do tema, revisa itens de estudos prévios e faz generalizações sobre o 

assunto tratado no referido gênero, como também explicita a necessidade de se 

pesquisar mais sobre o assunto.  

Na seção do desenvolvimento do artigo, especificamente na parte da revisão da 

literatura, tem-se a exposição e a discussão das teorias que foram utilizadas para 

entender e esclarecer o tema proposto, ou seja, revisa-se a literatura ao se fazer 

referência aos estudos prévios, contextualizando o estudo reportado dentro de uma 

grande área. Esse passo é importante tanto para o processo da atividade de pesquisa 

quanto para o de redação do artigo, uma vez que possibilita a delimitação do estudo na 

constituição do trabalho, isto é, mostram-se as fundamentações teóricas a respeito do 

assunto abordado.  

Na seção de metodologia do artigo acadêmico, apresentam-se os materiais e os 

métodos a serem adotados na pesquisa, tendo como objetivo narrar os procedimentos 

de coleta e análise dos dados e descrever os materiais que direcionam a obtenção de 

resultados que dependerá do objeto de estudo. Após isso, mostra-se a análise e as 

discussões dos resultados.  

Na análise e nas discussões dos resultados de pesquisa os dados obtidos são 

apresentados, comentados, interpretados e discutidos. Por fim, na conclusão do artigo 

são relacionadas as diversas ideias desenvolvidas ao longo da pesquisa, por meio de 

um processo de síntese dos principais resultados, com reflexões do autor e as 

contribuições que a pesquisa poderá proporcionar para a Ciência. Vale ainda destacar 

que a conclusão é um fechamento do trabalho estudado, respondendo ou não às 

hipóteses enunciadas e aos objetivos do estudo, apresentados na seção da introdução.  

A última parte do artigo é constituída pelas referências bibliográficas, isto é, o 

conjunto de elementos que permite a identificação por listagem dos livros, artigos e 



53 
 

outros meios de publicação de autores efetivamente utilizados e referenciados ao 

longo do artigo.  

É preciso reconhecer que, na caracterização de artigo científico esboçada nos 

manuais de metodologia, um destaque maior é dado aos aspectos estruturais, sejam 

eles formais ou linguísticos. Vale assinalar que o artigo científico propõe o 

estabelecimento de uma ligação entre essas partes, de modo que isso se concretize em 

uma impressão de continuidade e de unidade, ou seja, que as partes sejam unidades 

formando uma estrutura, de modo que não se pode ter uma introdução versando sobre 

um tema e o desenvolvimento e a conclusão tratando de outro assunto. 

No que tange às questões linguísticas, o artigo, até por uma característica que 

se apresenta nos trabalhos científicos, de modo geral, implica o uso de uma linguagem 

técnica, em acordo com o padrão da norma culta e com um estilo claro, conciso e 

objetivo. 

No ambiente acadêmico, os discentes são constantemente solicitados a produzir 

textos científicos. Desse modo, a produção de artigos tem se tornado uma prática de 

escrita bastante comum. Assim sendo, compreendemos a produção desse gênero 

acadêmico, o artigo científico, como um exercício essencial na vida de qualquer 

acadêmico. Nesse sentido, além de implicar o desenvolvimento de capacidades do 

aluno concernentes às mais diversas práticas do mundo universitário, como resenhar, 

fichar e resumir, por exemplo, também implica ser uma ferramenta eficiente para o 

contato com o saber fazer científico e a produção do conhecimento.  

Mediante o exposto, consideramos o artigo científico como um gênero 

discursivo, isto é, um tipo relativamente estável de enunciado, consoante a definição 

bakhtiniana. Dessa forma, o concebemos como um gênero de caráter científico 

produzido em uma prática social de linguagem determinada, a saber: o universo da 

academia, cujo propósito é o desenvolvimento de um saber elaborado, por meio de 

uma reflexão com tema especificado e que reflete os termos de seu conteúdo, estilo e 

construção composicional. 

Esse gênero encontra-se em condições de produção determinadas e inseridas 

em práticas comunicativas institucionalizadas, ou seja, é um gênero que possui 

conteúdo temático delimitado, inserido dentro de uma dada área da Ciência e, por 

conseguinte, que tem finalidade reconhecida e interlocutores específicos. 

Portanto, concluímos que o artigo científico pressupõe o estabelecimento de 

relações dialógicas, sendo a construção de um processo enunciativo constituído de 
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reflexões teóricas e análises comparativas. Ele está inscrito na esfera do discurso 

acadêmico e tem caráter técnico, científico ou cultural, tendo como objetivo a rápida 

divulgação de determinado assunto. O artigo está sujeito a normas editoriais, sendo 

que os estilos de formatação variam de um periódico para outro. 

 

2.6 CORPUS: PROCEDIMENTOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO E 
DELIMITAÇÃO 

 

Esta pesquisa ocorreu a partir da análise de dados secundários12

No que se refere à escolha da fonte revista Ao Pé da Letra para coletarmos 

nossos dados, assinalamos que a revista acadêmica foi selecionada pelo fato de 

buscarmos ter apenas um perfil de produtor textual, já que todos os autores dos artigos 

são graduandos de Letras, considerados, a princípio, iniciantes no mundo da escrita.  

, cujo processo 

de produção não acompanhamos, ou seja, trabalhamos com o produto. Nosso corpus 

se constitui de 14 artigos publicados na Revista Ao Pé da Letra selecionados de um 

total de 225 artigos publicados no período de 1999 a 2010. 

No que concerne à escolha dos artigos, como já foi dito anteriormente, 

tomamos uma amostragem de 225 artigos publicados na Revista Ao Pé da Letra 

enumerados sequencialmente.  Entendendo que esse número era demasiado grande 

para procedermos ao trabalho analítico, considerando o fato de o artigo tratar-se de um 

gênero um pouco extenso, procedemos uma seleção. 

A princípio, a escolha dos 14 textos se fez com base nos seguintes critérios: 

artigos que usavam no título expressões como: discurso de outrem, vozes, dialogismo, 

polifonia, inter-relação dos discursos, natureza heterogênea do discurso, modalização, 

presença do outro, discurso reportado, discurso direto e indireto. Esse recorte nos 

permitiu constituir o material de análise.  

Com base nesses critérios, realizamos os procedimentos de delimitação do 

corpus. Posteriormente, elegemos os procedimentos de armazenamento dos dados. Os 

                                                           
12 No que se refere aos dados secundários são todos os dados já disponíveis, acessíveis através 
de consulta às fontes bibliográficas e/ou outros documentos; são chamados secundários por já 
terem sido, anteriormente, elaborados e registrados. Informação obtida no material de 
Metodologia do Trabalho Científico do componente curricular Metodologia da pesquisa no 
ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa, apostila elaborada pelo Professor Dr. João Gomes 
da Silva Neto, no Curso de Especialização em Língua Portuguesa Gramática, Texto e 
Discurso, no ano de 2009. 
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arquivos dos artigos científicos no formato PDF foram baixados do sítio da referida 

revista, os quais, após seleção, foram armazenados em computador pessoal. Ademais, 

salvamos os arquivos com a referência e criamos um código, seguindo a sequência de 

A1, A2, A3, A413

Quadro 1: Relação dos títulos

, assim, sucessivamente, conforme o quadro abaixo. 
14 dos artigos  

CÓDIGO TÍTULO DO ARTIGO VOLUME E ANO 
A1 A polifonia na novela 

“Com meus olhos de cão” de Hilda 
Hilst: uma aventura pela Estilística 
da Enunciação 

Volume 1 
Novembro de 1999  

 

A2 A modalização nos textos de auto-
ajuda 

Volume 1 
Novembro de 1999  

A3 A poesia de Guilhermino Cesar e a 
presença do outro-questões surgidas 
na segunda metade do século XX 

Volume 2 
Dezembro de 2000 

 

A4 Os tipos de discurso no relato de 
experiência 

Volume 3.1 
Julho de 2001 

A5 A estilística do olhar de outrem: 
incursões no dialogismo 
 

Volume 3.1 
Julho de 2001 

A6 Quem está falando no texto-um relato 
de experiência 

Volume 3.2 
Dezembro de 2001 

A7 A pluralidade de vozes em aulas e 
artigos científicos 

Volume 4.2 
Dezembro de 2002 

A8 A Natureza Heterogênea do Discurso Volume 5.2 
Julho - Dezembro de 2003  

A9 A inter-relação entre os discursos no 
gênero resenha 

Volume 5.2 
Julho - Dezembro de 2003  

A10 A presença do tradutor no discurso 
reportado da edição brasileira de 
Madame Bovary 

Volume 6.1 
Julho de 2004 

A11 A constituição dialógica do gênero 
depoimento 

Volume 10.1 
Janeiro a Junho de 2008 

A12 Os discursos direto e indireto à luz da 
Enunciação 

Volume 10.2 
Julho a Dezembro de 2008 

                                                           
13 Leia-se: A = artigo e 1= número de ordem do artigo. 

 
14 Observamos que os títulos dos artigos sugerem uma interrelação de foco teórico, qual seja a polifonia, 
o dialogismo etc. 

http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%201/Najin_Lima--A_modalizacao_nos_textos_de_auto-ajuda.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%201/Najin_Lima--A_modalizacao_nos_textos_de_auto-ajuda.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%202/Vivian_Silva--A_poesia_de_Guilhermino_Cesar_e_a_presenca_do_outro-questoes_surgidas_na_segunda_metade_do_seculo_XX.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%202/Vivian_Silva--A_poesia_de_Guilhermino_Cesar_e_a_presenca_do_outro-questoes_surgidas_na_segunda_metade_do_seculo_XX.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%202/Vivian_Silva--A_poesia_de_Guilhermino_Cesar_e_a_presenca_do_outro-questoes_surgidas_na_segunda_metade_do_seculo_XX.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%203.1/Magna_Lucia_da_Silva--Os_tipos_de_discurso_no_relato_de_experiencia.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%203.1/Magna_Lucia_da_Silva--Os_tipos_de_discurso_no_relato_de_experiencia.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%203.1/Viviane_Aragao--A_estilistica_do_olhar_de_outrem-incursoes_no_dialogismo.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%203.1/Viviane_Aragao--A_estilistica_do_olhar_de_outrem-incursoes_no_dialogismo.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%203.1/Viviane_Aragao--A_estilistica_do_olhar_de_outrem-incursoes_no_dialogismo.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%203.2/Daniely_Edvania_&_Fabiana--Quem_esta_falando_no_texto-um_relato_de_experiencia.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%203.2/Daniely_Edvania_&_Fabiana--Quem_esta_falando_no_texto-um_relato_de_experiencia.pdf�
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A13 Imitando Plauto: o dialogismo na 
obra O Santo e a Porca de Ariano 
Suassuna 

Volume 10.2 
Julho a Dezembro de 2008 

 

A14 O Dialogismo no universo fanfiction: 
Uma análise da criação de fã a partir 
do dialogismo bakhtiniano 

Volume 10.2 
Julho a Dezembro de 2008 

 

 

Uma vez definido o corpus, procedemos ao trabalho analítico. Os textos 

selecionados e analisados foram transcritos na íntegra e as cópias dos originais se 

encontram anexas a este trabalho. Analisamos o corpus a partir dos procedimentos e 

categorias abaixo elencadas. 

 

2.7 PROCEDIMENTOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE 
 

Para realizarmos a análise anunciada na introdução, adotamos os seguintes 

procedimentos: 

a) leitura sistemática dos artigos científicos coletados, destacando 

os enunciados nos quais se materializam a Responsabilidade 

Enunciativa; 

b) análise interpretativa dos textos, identificando as estruturas e 

estratégias linguísticas que marcam a assunção e a não assunção da 

Responsabilidade Enunciativa; 

c) identificação do Ponto de Vista assumido pelo acadêmico 

produtor do artigo; 

d) identificação e análise de aspectos linguístico-textuais e 

discursivos que apresentam PdV Anônimo ou creditado a uma fonte do 

saber (mediação epistêmica) ou de percepção (mediação perceptiva). 

e) registro das informações obtidas que foram sintetizadas de 

acordo com o quadro II e analisadas com base nas categorias elencadas 

no quadro III; e 

f) quantificação das incidências da análise e seu registro no quadro 

4 e no gráfico I, considerando o total do corpus. 

http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%2010.2/vol10.2-Renata_Araujo-&-Severino_Rodrigues.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%2010.2/vol10.2-Renata_Araujo-&-Severino_Rodrigues.pdf�
http://www.revistaaopedaletra.net/volumes/vol%2010.2/vol10.2-Renata_Araujo-&-Severino_Rodrigues.pdf�
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Quadro 2 - Grade para análise e identificação do artigo 

Número 
de 

parágrafos 

Quantos 
parágrafos 
citam, ou 
remetem, 
ou fazem 
alusão a 
autores? 

Como o autor do artigo trata a 
citação? 

Que marca(s) 
linguística(s) 

é /são 
usada(s) para 
apontar uma 
zona textual 
com a voz de 

outrem? 

O locutor (autor do artigo, 
pessoa física) assume o papel 
de enunciador (daquele que 

assume um PDV? 
Consideramos que o PDV 
pode ser assumido também 
por um ser não humano, por 
exemplo uma instituição. Ex. 

pessoa física x pessoa 
jurídica. 

Assume um 
PDV em 
relação à 
citação? 

A citação é 
usada como 
recurso de 

autoridade?15

SIM 

 

NÃO 

  

  SIM NÃO SIM NÃO   

        

     

OBSERVAÇÃO (ÕES) 

 

Quadro 3 – apresentação das categorias de análise, marcas linguísticas e 
exemplificação 

 

Categorias de análise Marcas linguísitcas Exemplificação 

Mediação epistêmica Conectores, verbo dicendi, 
diferentes tipos de representação da 
fala das pessoas ou dos personagens 
(discurso direto, discurso indireto e 
indireto livre); 

 

   

Mediação perceptiva Formas verbais   

   

PdV anônimo Formas verbais  

   

                                                           
15 Estamos considerando recurso de autoridade, quando o aluno não comenta ou discute a 
citação, a remissão ou a alusão. 
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Assunção da Responsabilidade 
Enunciativa pelo locutor 

Formas verbais  

Ressaltamos que as categorias de análise levadas em consideração seguem as 

propostas teóricas de Adam (2008), de Passeggi et al. (2010), de Authier-Revuz (1990, 

1998, 2004) sobre heterogeneidade discursiva e de Rabatel (2008, 2009, 2011) acerca 

do Ponto de Vista (PDV), locutor, enunciador e da assunção ou não da 

Responsabilidade Enunciativa. 

As marcas linguísticas levadas em consideração, durante a análise para 

reconhecimento das categorias, são: 

• Tempos verbais; 

• modalidades sintático-semânticas (lexemas afetivos e avaliativos); 

•  tipos de representação da fala (discurso direto, discurso direto livre, 

discurso indireto etc.); 

• indicações de quadro mediadores; e 

• índices de pessoas. 

 Por fim, esclarecemos que os exemplos dos artigos analisados foram 

transcritos conforme o original, e as estruturas linguísticas analisadas estarão em 

destaque (negrito/grifo nosso). 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS DADOS      

 

(Em)[...] todo enunciado [...] descobriremos as palavras do outro.                                                      
Bakhtin. 

 

Apresentamos, neste capítulo, a (não) assunção da Responsabilidade 

Enunciativa manifestada em artigos científicos produzidos pelos alunos do curso de 

graduação de Letras, sendo que, para isso, o estruturamos em três momentos. 

No primeiro momento, identificamos, descrevemos, analisamos e 

interpretamos a não assunção da Responsabilidade Enunciativa materializada pelo 

PdV anônimo e pela mediação epistêmica. No segundo momento, identificamos, 

descrevemos, analisamos e interpretamos que a assunção da Responsabilidade 

Enunciativa que é mostrada pela mediação perceptiva por meio de verbos que 

repousam numa focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, experimentar, 

observar) ou numa focalização cognitiva (saber ou pensamento representado) e outras 

formas verbais de 1ª pessoa do singular e do plural, estabelecendo as diferenças 

quando o locutor (autor do artigo) assume o papel de enunciador. No terceiro 

momento, realizamos a síntese das análises. 

Destacamos que na análise do corpus chamamos os artigos de A1, de A2, [...], 

de A14, obedecendo, pois, a sequência de 1 a 14, e deixamos em negrito a parte dos 

fragmentos que exemplificam nossas análises.  

A (não) identificação da Responsabilidade Enunciativa seguiu as categorias 

elencadas abaixo: 

• A não assunção da Responsabilidade Enunciativa:  

quadro mediativo, através da mediação epistêmica e PdV anônimo 

•  A assunção da Responsabilidade Enunciativa:  

quadro mediativo através da mediação perceptiva; formas verbais da 1ª. pessoa do 

singular e do plural 

Concebendo, pois essas categorias é que vamos delinear nossa análise. Para 

tanto, explicamos, em síntese, cada uma das categorias de análise abaixo: 

a) Mediação epistêmica constitui-se quando identificamos estratégias linguísticas 

explicitando que uma zona textual depende de uma zona do saber, ou seja, 
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quando por meio de estratégias linguísticas explícitas o produtor do artigo 

credita a responsabilidade pelo que é dito a outrem (remete a outras fontes do 

saber); 

Exemplo (a) 16

b) PdV anônimo refere-se à presença de formas verbais na terceira pessoa do 

singular, mas isso dependerá do contexto linguístico, uma vez que nem toda 

forma verbal na terceira pessoa do singular implica PdV anônimo. Nessa 

direção, Rodrigues (2010) explica que o PdV anônimo materializado na 

terceira pessoa do singular, poderá ser um tipo de mediação perceptiva. Isso 

dependerá do valor semântico da forma verbal que esteja na terceira pessoa do 

singular; 

: “De acordo com Marcuschi (apud DIONÍSIO, 2002), a idéia de que os gêneros 

textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social, fruto de 

trabalho coletivo e que contribuem para ordenar as atividades comunicativas do dia-a-dia, já é 

algo trivial [...]”.  

Exemplo (b) 17

c) Mediação perceptiva define-se como uma estratégia linguística marcada 

explicitamente por meio de uma forma verbal a qual “repousa numa 

focalização perceptiva” (ver, ouvir, sentir, tocar, experimentar etc.) ou numa 

focalização cognitiva (saber ou pensamento representado); 

: “[...] Vive-se portanto num mundo de incertezas, onde o consumo em demasia 

compromete todo o desenvolvimento individual, fazendo com que o homem perca sua 

identidade de sujeito criativo, servindo dessa forma, para servir ao sistema dominante”. 

Exemplo (c): “[...] O romance entre os dois só se realiza longe da pensão, quando então é 

possível conhecê-la melhor. Parece que o personagem retoma as rédeas do seu destino e co 

conto caminha poeticamente para um final feliz [...]”. 

d) Formas verbais da 1ª pessoa do plural.  

Exemplo (d): “Examinemos então a maneira como se dá o processo de referenciação no texto 

‘Inteligência corporal’, concentrando-nos sobre as diferentes estratégias linguísticas utilizadas 

na categorização e recategorização dos objetos-de-discurso, e verificando as funções que estas 

                                                           
16Os exemplos (a, c e d) foram retirados de RODRIGUES, M. G. S. A não assunção da 
Responsabilidade Enunciativa. In._____Dizeres díspares: ensaios de Literatura e Linguística. 
(Org.) SANTOS, Derivaldo dos; GALVÃO, Marise Adriana Mamede; DIAS, Valdenides 
Cabral de Araújo. João Pessoa: Ideia, 2010. Priorizamos trazer exemplos em português, pois 
Rabatel, Guentchéva e Adam apresentam nas obras originais fragmentos em língua francesa. 
 
17Exemplo retirado de PASSEGGI, L. et al. A análise textual dos discursos: para uma teoria da 
produção co(n)textual de sentido. In:______.Linguística de texto e análise da conversação: 
panorama das pesquisas no Brasil. BENTES, A. C.; LEITE, M. Q. (Orgs.). São Paulo: Cortez, 
2010. p. 262-314. 
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desempenham na produção e recepção do texto. Para isso, selecionamos apenas o trecho que 

julgamos mais relevante para a análise”. 

 

3.1 A NÃO ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA NOS 
ARTIGOS ACADÊMICOS: quadro mediativo, através da mediação epistêmica; 
PDV/PDV anônimo 
 

3.1.1 Mediação epistêmica 
 

Exemplo 1 de A1 (p. 60) 
 
A acuidade de Bakhtin em relação aos estudos da natureza lingüística reincide nos seus 
questionamentos sobre a estilística do discurso literário. Baseado em estudos feitos a partir 
da obra de Dostoievski e Rabelais, ele apresenta uma Teoria do Romance, refletindo o 
caráter plural das suas estruturas e abrindo uma discussão sobre os métodos de verificação 
aplicados pela Estilística tradicional.   Segundo Bakhtin (1934:73), “o romance, tomado 
como conjunto, caracteriza-se como um fenômeno pluriestilístico, plurilíngüe e 
plurivocal”. Ele afirma que a estilística tradicional falha quando quando (sic) tenta   
associar   o   estilo   às   habilidades   lingüísticas   do   escritor,   pois   a   incidência   de  
múltiplas vozes, línguas e discursos, requer leis estilísticas distintas, para que sejam  
constatados os diversos estilos processados na pluralidade do discurso romanesco. Ao 
afirmar que “o romance é uma diversidade social de linguagens organizadas 
artisticamente” (Bakhtin, 1924:71), o autor explicita que variados estilos acompanham as 
particularidades das diversas vozes em diversos níveis da estratificação interna da sua 
realidade. Cada voz possui o seu estilo, composto por uma série de informações 
determinantes de características específicas, identificadas nos processos de apresentação da 
enunciação e no conteúdo dos próprios enunciados. Nisto reside o caráter socializante das 
pesquisas de Bakhtin. Cada voz deve ter a sua vez e seu lugar garantido dentro do discurso. 
A forma como são introduzidas revela a sua face, ou seja, uma ideologia através do seu 
próprio discurso [grifo nosso]. 

 
 

Esse fragmento 1 de A1 evidencia um caso de mediação epistêmica, isto é, a 

remissão a outras fontes do saber. O discurso de outrem é marcado pela remissão à voz 

do autor citado, no caso Bakhtin. Além disso, a alteridade é percebida pelas aspas que 

delimitam o início e o fim de uma proposição-enunciado constituída da voz de outrem. 

Inicialmente, na abertura do fragmento, a expressão “acuidade de Bakhtin” já revela 

um distanciamento do produtor do artigo com o conteúdo veiculado, mostrando que a 

responsabilidade do que será dito é atribuída ao teórico Bakhtin. 

No fragmento acima, constatamos que o produtor do artigo faz recorrência ao 

uso do conector segundo, para introduzir a citação de Bakhtin atribuindo a 
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responsabilidade do conteúdo veiculado ao autor Bakhtin. Além disso, o produtor do 

artigo faz uso das aspas, marcando ainda mais um distanciamento do que é dito e, de 

certa forma, utilizando o nome de Bakhtin introduzido pela conjunção de 

conformidade como uma modalidade de discurso de autoridade e para relacionar o 

texto escrito com as leituras realizadas para elaborar seu artigo.  

Verificamos que no fragmento 1 ocorre a não assunção do locutor, sendo dessa 

forma classificado como um PdV creditado a uma outra fonte do saber (mediação 

epistêmica). Identificamos, no fragmento acima exposto, a presença da 

heterogeneidade mostrada (marcada) através do uso das aspas, da conjunção 

“segundo” e do verbo dicendi afirma. Observamos um caso explícito de modalização 

em discurso segundo.  

Se analisarmos o fragmento 1 de A1, a partir dos apontamentos feitos por 

Adam (2008) sobre a Responsabilidade Enunciativa, verificamos que o conector e as 

aspas foram utilizadas para marcar o discurso do outro e apontam o distanciamento do 

locutor no que concerne à Responsabilidade Enunciativa pelo conteúdo do enunciado. 

Quando o produtor do artigo utiliza em seu texto uma citação da obra de Bakhtin, 

podemos dizer que a responsabilidade pelo dizer recai diretamente sobre o autor 

citado, no exemplo Bakhtin, e não no produtor do artigo que utilizou os estudos 

bakhtinianos para fundamentar seu trabalho de pesquisa. 

O produtor do artigo neste fragmento é considerado um locutor, já que ele não 

assume o PDV e nem se posiciona quanto ao conteúdo apresentado no excerto. 

Ainda sobre o referido fragmento, podemos afirmar que o produtor do artigo 

isenta-se da Responsabilidade Enunciativa. Ele remete os pontos de vistas ali 

apresentados à fonte do saber: Bakhtin. 

 

Exemplo 2 de A1 (p. 59) 
 
Os teóricos da enunciação praticam os seus questionamentos e elaboram os seus conceitos 
em níveis bastante distintos.   Uns se preocupam com ocorrências meramente lingüísticas, 
enquanto outros adentram em perspectivas ideológicas inseparáveis do fenômeno da 
linguagem [grifo nosso]. 
 

O fragmento 2, em apreciação, põe em evidência mais um caso de mediação 

epistêmica. Observamos que o produtor do artigo faz uso da expressão “os teóricos da 

enunciação”, para atribuir o conteúdo a outra fonte do saber, que nesse caso é um 

grupo de estudiosos da Linguística da Enunciação. Dessa maneira, o produtor do 
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artigo não assume a responsabilidade pelo conteúdo enunciado, promovendo, assim, 

uma distância entre ele e o conteúdo apresentado.  

Assim, mostra a ocorrência da mediação epistêmica, ou seja, a remissão a 

outras fontes do saber. Na perspectiva rabateliana, nesse fragmento em análise, temos 

a presença de um locutor, uma vez que o produtor do artigo não se posiciona quanto 

ao que foi dito no fragmento. Nesse sentido, o produtor do artigo (locutor) seguiu a 

orientação de sustentar sua afirmativa por meio da apropriação da teoria de outros, 

caracterizando o argumento de autoridade. Assim, o produtor do artigo atribui a 

responsabilidade pelo dito às fontes dos saberes diversos do campo da enunciação. 

 
Exemplo 3 de A2 (p. 143) 
 
Sendo a modalização “a estratégia através da qual o falante expressa seu relacionamento 
com o conteúdo proposicional, avaliando seu teor de verdade, ou expressando seu 
julgamento sobre a forma escolhida para a verbalização desse conteúdo” (Castilho e 
Castilho 1996:217), acreditamos serem os textos de auto-ajuda um tipo de texto que apresenta 
alta incidência de modalização. Isto porque, em tais textos, os autores lidam constantemente 
com regras que devem ser seguidas pelos seus leitores ou ouvintes para que estes alcancem 
seus objetivos de maneira satisfatória. Koch (1984:74) considera as modalidades como atos 
ilocucionários, “já que revelam a atitude do falante perante o enunciado que produz” 
[grifo nosso]. 
 

No fragmento 3, observamos que ocorreu mais uma vez o fenômeno da 

mediação epistêmica, por meio da heterogeneidade da linguagem marcada. 

Verificamos que a Responsabilidade Enunciativa do conteúdo veiculado é atribuída 

aos autores Castilho e Castilho (1996), como também à pesquisadora Koch (1984).  

No primeiro momento, temos, no texto em análise, a definição do termo 

modalização por meio de uma citação direta sendo introduzida por aspas e, em 

seguida, faz-se a remissão bibliográfica com o ano de publicação da obra e a página. 

Neste exemplo, há a inserção de outra voz na proposição-enunciado, sem que o locutor 

(produtor do artigo) faça uso de marcadores linguísticos específicos da introdução de 

vozes alheias, como, “conforme” ou “de acordo”.  

Na sequência, observamos a identificação dos autores “Castilho e Castilho”, 

que no contexto são os enunciadores responsáveis pelo conteúdo veiculado. Logo 

após, há a indicação da autora “Koch” e, em seguida, o verbo dicendi “considera”. 

Também observamos a presença das aspas, para marcar o descomprometimento com o 

que foi dito. Constatamos aqui que a citação direta não foi comentada pelo produtor do 

texto e foi utilizada como recurso de autoridade, tendo em vista que os autores citados 
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no fragmento são especialistas no conteúdo veiculado. O fragmento mostra que o autor 

do artigo não se responsabiliza pelo dito, estabelecendo uma distância entre ele e os 

fatos reportados. Constatamos que há uma remissão explícita à autora Koch (1984) e 

aos autores Castilho e Castilho (1996). 

 
Exemplo 4 de A4 (p. 86-87) 
 
  Bronckart (1999) afirma que o agente produtor deve tomar três tipos de decisões para levar 
a termo a ação verbal: 1) a decisão quanto ao gênero, em que o agente tem à sua disposição 
um conjunto de gêneros possíveis para essa situação, devendo assim escolher o que lhe 
parecer mais adequado, tendo em vista seus objetivos específicos; 2) as decisões quanto ao 
tipo de discurso, em que três categorias de operações ou de procedimentos psicológicos atuam: 
a constituição de um mundo discursivo, a escolha quanto ao grau de implicação da situação 
material de produção, e a escolha das seqüências; e 3) as decisões relativas ao estabelecimento 
de coerência. (sic) em que três tipos de procedimentos de textualização atuam: os 
procedimentos de coesão e conexão, os procedimentos de modalização, e os procedimentos de 
planificação textual global (sic) [grifo nosso]. 
 

Nesse fragmento 4, mais uma vez há a presença da heterogeneidade marcada 

da linguagem e verificamos a ocorrência da mediação epistêmica, quando observamos 

que a Responsabilidade Enunciativa do conteúdo posto foi atribuída à fonte primeira 

do saber, no caso específico ao teórico Bronckart (1999). Notamos que o fragmento é 

introduzido por meio do discurso indireto, com o nome do autor, ano, verbo dicendi e, 

em seguida, o conteúdo, como podemos ilustrar por meio do fragmento textual: 

“Bronckart, (1999), afirma [...]”. 

Verificamos que o produtor do artigo é considerado um locutor, porque não se 

compromete com o dito, ou seja, não é um locutor enunciador. 

 

Exemplo 5 de A5 (p. 152) 
 
  Para Bakhtin “a estilização, habitualmente paródica, da linguagem (...) é quebrada, às 
vezes, pelo discurso direto do autor (geralmente patético ou idílico-sentimental), que 
personifica   diretamente   (sem   refração)   as   intenções   semânticas   e  axiológicas do 
autor. Mas o que serve como base da linguagem do romance “humorístico” é o modo 
absolutamente específico do emprego da linguagem comum. (...) essa linguagem é tomada 
pelo autor como a opinião corrente, a atitude verbal para com seres   e   coisas,   normal   para   
um   certo   meio   social,   o   ponto   de   vista   e   o   juízo correntes”(Bakhtin, 1993:78) 
[grifo nosso]. 
 

O fragmento 5 de A5, em análise, mostra a ocorrência da mediação epistêmica 

e a heterogeneidade da linguagem sendo representada por meio do fenômeno 

linguístico modalização em discurso segundo. Observamos, primeiramente, o uso do 

conector de conformidade “para” e em seguida o nome do autor Bakhtin; logo após, o 
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uso de aspas marca o discurso do outro e introduz uma citação direta. Verificamos, 

ainda, que Bakhtin é a fonte do saber que se responsabiliza pelo dito. O produtor do 

artigo nesse fragmento mostra-se como locutor e não como enunciador, pois não se 

compromete com a proposição-enunciado, uma vez que Bakhtin encontra-se na 

origem e é tido como a fonte do saber. 

No caso desse exemplo, o aluno utiliza um conector de conformidade para 

introduzir uma modalidade de discurso autorizado. O produtor de A5 utiliza o nome de 

Bakhtin para iniciar a discussão de um determinado assunto. O produtor do artigo cita 

um trecho da obra de Bakhtin o que implica que a responsabilidade do dizer recai, 

diretamente, sobre o autor citado, no caso Bakhtin, e não sobre o produtor do artigo 

que retomou o autor russo para fundamentar seu trabalho de pesquisa. 

Esse fragmento assinala a representação do discurso do outro. Embora não haja 

verbo introdutor de opinião ou de dizer, seguido do sinal de dois pontos ou da 

conjunção, é possível assinalar a presença da voz de outrem através do conector 

“para”, que a introduz.  Na sequência, aparece o trecho de autoria de Bakhtin marcado 

por aspas: “a estilização, habitualmente paródica, da linguagem (...) é quebrada, às 

vezes, pelo discurso direto do autor (geralmente patético ou idílico-sentimental), que 

personifica diretamente (sem refração) as intenções semânticas e axiológicas do autor. 

Mas o que serve como base da linguagem do romance ‘humorístico’ é o modo 

absolutamente específico do emprego da linguagem comum. (...) essa linguagem é 

tomada pelo autor como a opinião corrente, a atitude verbal para com seres e coisas, 

normal para um certo meio social, o ponto de vista e o juízo correntes”. 

 
Exemplo 6 de A6 (p. 23) 
 
O objetivo deste trabalho é fazer um relato sobre o minicurso “Quem está falando no texto?”, 
que está inserido no contexto do projeto (RE) pensando o ensino de português, coordenado 
pela Profª Angela Dionisio durante o segundo semestre de 2000, na disciplina de Prática de 
Ensino de Português 1. O tema da interação entre discursos tem uma grande relevância no 
ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, pois de acordo com os PCNs (1998:21), “todo 
discurso se relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos” [grifo nosso]. 

 

No fragmento 6 em destaque acima, podemos identificar o fenômeno da 

modalização em discurso segundo, evidenciando a heterogeneidade marcada da 

linguagem e a mediação epistêmica. O fragmento, na penúltima linha, é claramente 

delimitado por aspas, o que nos permite elucidar que o que foi relatado não é assumido 

pelo locutor.  
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A porção do texto em destaque foi introduzida por meio de uma citação direta 

com a presença do conector “de acordo com”, atribuindo a responsabilidade pelo dizer 

a uma outra fonte do saber: os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), ou seja, a 

um documento produzido pelo Ministério da Educação (MEC), que norteia ou deveria 

direcionar o ensino de Língua Portuguesa, no Brasil.  

A citação direta foi utilizada como recurso de autoridade por meio da qual o 

produtor do artigo tido como locutor se isenta da responsabilidade pelo que foi 

veiculado. Assim, verificamos que o locutor procura fundamentar seu dizer nos PCNs 

usando o fenômeno da citação do discurso alheio como recurso de autoridade. 

 

Exemplo 7 de A12 (p. 91) 
 
Citando Volochinov, Ziles e Faraco nos dizem que “o discurso citado não se esgota na 
citação, mas deve ser considerado como um ato que revela também uma apreensão apreciativa 
da palavra de outrem (...) quando citamos o dizer do outro no interior do nosso, essa citação 
não apresenta apenas as palavras do outro, mas o faz atravessando-as com nossa apreciação” 
(Zilles & Faraco, 2002:28) [grifo nosso]. 
 
 

No exemplo 7 de A12, observamos que ocorreu o fenômeno da mediação 

epistêmica, por meio da heterogeneidade marcada da linguagem. Verificamos que a 

Responsabilidade Enunciativa do conteúdo veiculado é atribuída inicialmente a 

Volochinov, que no caso é a fonte primeira do saber do dito, já que Ziles e Faraco 

fizeram uma citação ao referido autor e o produtor do artigo não tirou o fragmento 

citado do texto de Volochinov.  

Constatamos que o produto do artigo inicia o texto com a expressão “citando 

Volochinov”, logo em seguida apresenta os nomes dos autores “Ziles e Faraco” mais o 

verbo dicendi (dizem) e o conector “que” com a citação entre aspas. No primeiro 

momento, temos citação direta sendo introduzida por aspas; em seguida, observamos a 

remissão bibliográfica com o ano de publicação da obra e a página, conforme 

observamos em (Zilles & Faraco, 2002:28). Conforme outros trechos analisados, a 

presença das aspas marca o descomprometimento com o que foi dito, indicando 

recurso de autoridade pelo produtor. 

Notamos aqui, que a citação direta não foi comentada pelo produtor do texto e 

foi utilizada por recurso de autoridade, tendo em vista que os autores citados no 

fragmento são estudiosos das perspectivas teóricas de Volochinov. O fragmento 
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mostra que o autor do artigo não se responsabiliza pelo dito, estabelecendo uma 

distância entre ele e os fatos reportados.  

 

3.1.2 PdV/PDV Anônimo   
 

Exemplo 9 de A4 (p. 87) 
 
Tendo em vista que a decisão do produtor de texto quanto à escolha dos tipos de discurso está 
relacionada com a representação que ele tem da situação comunicativa em que o texto é 
produzido, faz-se necessário descrever o contexto de produção dos relatos em estudo [...] 
[grifo nosso]. 
 

No exemplo 9, constatamos a presença da terceira pessoa do singular + “se” 

(faz-se), verbo na forma impessoal. Verificamos que o locutor narrador afirmou o 

PdV, mas não assumiu o conteúdo. Ou seja, o PdV anônimo materializou 

linguisticamente a não assunção da Responsabilidade Enunciativa. 

 
Exemplo 10 A4 (p. 87) 
 
[...], admite-se ainda um tipo de discurso intermediário, o discurso interativo-teórico 
misto, que combina características tanto do discurso interativo quanto do discurso 
teórico. Além disso, há ainda uma outra subdivisão desses tipos de discurso: os discursos 
teóricos, os relatos e as narrações apresentam um caráter monológico ou monogerado e os 
discursos interativos podem apresentar-se tanto como monológicos, dialógicos ou poligerados, 
de acordo com o número de agentes envolvidos na produção do texto [grifo nosso]. 
 

No exemplo 10, coloca-se em evidência a não assunção da Responsabilidade 

Enunciativa: observamos a presença da forma verbal na terceira pessoa do singular 

seguida do pronome “se”, configurando um PdV anônimo, conforme visto por meio da 

forma verbal “admite-se”.  

Apesar do verbo “admitir” ter uma carga semântica de comprometimento com 

o dito, por meio do qual se reconhece como verdadeiro a asserção do dito, neste 

fragmento não identificamos a presença de objetos do discurso que nos possibilitem 

identificar o enunciador do PdV. No fragmento 10, o locutor afirma um PdV, todavia, 

não assume a responsabilidade pelo conteúdo. 

 
Exemplo 11 de A8 (p. 4) 
 
Em consequência, a idéia de homogeneidade que subjaz aos conceitos de texto e sujeito da 
linguística estrutural se reflete também nos estudos literários. Procura-se, até certo 
ponto, vislumbrar na estrutura da obra certos procedimentos homogêneos de composi- 
ção, bem como marcas de um único sujeito-autor concebido como o criador. Já quando se  
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trata de verificar as fontes de um determinado texto, costuma-se analisar a 
influência predominante de  um autor na obra do outro, ou seja, não se leva em conta 
ainda a multiplicidade de fontes, nem se trabalha com a idéia de constituição 
heterogênea da obra 
literária. É o que pode ser constatado, por exemplo, na obra de Harold Bloom, A angústia da  
influência (1973), na qual 
 se enfoca a relação basicamente bilateral e cheia de conflitos entre poetas fortes  
[grifo nosso]. 
 

No fragmento 11, acima destacado, evidenciamos o distanciamento entre o 

locutor e o PdV. Constatamos o uso das formas verbais na terceira pessoa do singular 

seguidas do pronome “se” : “procura-se” e “costuma-se”.  

Não são claras a quem pertencem as afirmações que constituem a proposição-

enunciado e o conteúdo relatado, nos quais essas formas verbais encontram-se 

presentes. Podemos questionar: Quem é a fonte do PdV? Nessa direção, constatar o 

enunciador requer averiguar sua presença nos objetos do discurso, todavia, o 

fragmento em evidencia não mostra objetos de discurso que materializem e facilitem o 

reconhecimento e a identificação de um enunciador. 

 
Exemplo 12 A2 (p. 146) 
 
  Voltando à nossa pergunta, podemos então dizer que é absurdo falar em uma cultura que 
“copia” outra. Se qualquer palavra que passa de uma língua para outra tem que ser, 
necessariamente, interpretada – e isso já a torna outra palavra – imagine- se então as “idéias” 
de um povo, de uma cultura, quantas alterações não sofrem, ao  serem traduzidas [grifo 
nosso]. 

 

O fragmento destacado em negrito no exemplo 12 mostra que o autor do artigo 

não assume a responsabilidade pelo conteúdo enunciado. O exemplo grifado no 

fragmento apresenta a ocorrência de PdV anônimo e da mediação perceptiva, ou seja, 

o fragmento caracteriza-se pela percepção do locutor que repousa numa focalização 

cognitiva, que no caso é exemplificado por “imagine-se”. Levamos em consideração o 

valor semântico do verbo imaginar, o qual se encontra na terceira pessoa do singular 

seguida do “se”, resultando, assim, em um PdV de mediação perceptiva. 

 
Exemplo 13 de A10 (p. 43) 
 
Assim, pode‐se dizer que o romance possui um alto grau de hibridização. No híbrido 
romanesco não é apenas um estilo que é misturado ao outro, mas visões de mundo que se cho-
cam e disputam a primazia da perspectiva. Note-se que os pontos de vista não se fundem, mas 
se justapõem dialogicamente [grifo nosso]. 
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O trecho destacado em negrito no exemplo 13 mostra que o autor do artigo não 

assume a responsabilidade pelo conteúdo enunciado, havendo, assim, a ocorrência do 

Pdv anônimo. Verificamos a presença da forma verbal na terceira pessoa do singular, 

seguida do pronome “se”, configurando um PdV anônimo, conforme visto por meio da 

forma verbal “pode-se”.  

 
Exemplo 14 de A10 (p. 45) 
 
[...] percebe‐se que o itálico é usado em expressões coloquiais,  quase  lugares comuns  da  
época  atribuídos  a  uma  voz  popular  ou indefinida.  Trata‐se  de  uma  expressão  
cristalizada  da  qual  o  autor  não  quer  se apropriar.  Araújo  Nabuco  optou  por  encobrir  
a  plurivocalidade  que  essas  
palavras possuíam, transformando o DIL em narração planificada, unívoca e, por conseguinte, 
superficial. Fúlvia Moretto manteve a bivocalidade também nesse caso, pois o itálico traduz 
esses múltiplos acentos, acima de uma tradução apegada só ao  léxico ou ao sentido  imediato. 
Encontra-se aqui um procedimento 
padrão em Araújo Nabuco: as vozes entendidas como indefinidas foram transformadas em  
narrativa, isto é, a voz do narrador, suprimindo-se a outra voz [grifo nosso]. 
 

O exemplo 14 mostra que o autor do artigo não assume a responsabilidade pelo 

conteúdo enunciado, ou seja, ele apaga sua voz. O exemplo apresenta a ocorrência do 

Pdv anônimo, ou seja, verificamos a presença de formas verbais na terceira pessoa do 

singular seguida do pronome “se”. Conforme as expressões verbais, no fragmento, em 

negrito: “percebe-se”, “trata-se” e “encontra-se”. 

Trata-se, também, da materialização da mediação perceptiva, ao mesmo tempo 

em que ocorre o Pdv anônimo, pois a expressão verbal “percebe-se” é um verbo que 

carrega em sua semântica um gesto perceptivo. Ratificamos, com esse fragmento, a 

concepção de Rodrigues (2010, p. 146-147), para quem o PdV anônimo materializado 

na terceira pessoa do singular pode ser um tipo de mediação perceptiva, dependendo 

do valor semântico da forma verbal que esteja na terceira pessoa do singular. Além 

disso, subsidiamo-nos pelos estudos de Guentchéva (1994) para dizer que o locutor 

não assume nenhuma garantia pelo conteúdo reportado. 
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3.2 A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA: 1) QUADRO 

MEDIATIVO ATRAVÉS DA MEDIAÇÃO PERCEPTIVA E 2) FORMAS 

VERBAIS DA 1ª. PESSOA DO PLURAL 

 

3.2.1 Formas verbais da 1ª. pessoa do plural 
 

Exemplo 15 de A2 (p. 146) 
 
Outro ponto que nos chamou a atenção diz respeito à incidência de modalizadores quanto ao 
tipo de texto, escrito ou falado. Este último mostra-se, visivelmente, menos modalizado. Não 
queremos dizer com isso que esses resultados sejam necessariamente válidos para todo e 
qualquer tipo de texto de auto-ajuda, pois devemos considerar o tamanho reduzido do 
nosso corpus. O autor dos textos falados, aqui utilizados, parece preferir a sugestão como 
estratégia lingüística (sic), mais do que a imposição, daí a ausência de modalizadores 
deônticos [grifo nosso]. 
 

No fragmento 15, identificamos a assunção do locutor, conforme observamos 

pela forma verbal na 1ª.  pessoa do plural “queremos” e “devemos”; além disso, 

verificamos a forma verbal “nos chamou a atenção”. O uso do advérbio de negação 

“não” seguida da locução verbal “queremos dizer” ratifica a assunção do locutor que 

se compromete com o dito, tornando o produtor do artigo, com base nos estudos 

rabatelianos, um enunciador. 

 
Exemplo 16 de A3 (p. 205-206) 
 
  Este poema, ao descrever o plástico, ressalta ainda mais as diferenças entre homens e 
máquinas, e soa como uma verdadeira conclusão do pensamento sobre o ser humano que 
Guilhermino Cesar expressa neste livro, se comparado ao que já vimos antes: somos uma 
raça de seres instáveis, diferentes de tudo o mais que há, com uma complexidade 
formidável – como bem demonstram os dificultosos avanços da Lingüística e da 
Psicanálise. Isso é perturbador, sem dúvida, mas é preciso pensar muito bem antes de 
tecermos elogios inquestionáveis a uma suposta superioridade da máquina, que pode parecer 
muito mais “tranquila”. Guilhermino nos mostra que essa forma de “acomodação” e 
previsibilidade mecânicas não são coisas tão desejáveis de ser copiadas, assim [grifo nosso]. 
 

O fragmento 16 é um exemplo de assunção do locutor/enunciador. O excerto 

em análise mostra um enunciador comprometido com o conteúdo veiculado e com o 

relato apresentado: um enunciador que assume a responsabilidade pelo dizer.  

Essa posição de enunciador que assume a responsabilidade pelo que é dito 

pode ser verificada por meio de marcas linguísticas como o uso da forma verbal na 

primeira pessoa do plural “vimos”, a qual evidencia um locutor que assume a noção 
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veiculada. Na perspectiva rabateliana, trata-se de um enunciador, uma vez que se 

compromete com o conteúdo relatado.  

Verificamos, também, lexemas avaliativos, como adjetivos: “instáveis”, 

“formidável”, “dificultosos”, “inquestionáveis”, “tranquila”, por exemplo. Há, nesse 

exemplo, um agir do enunciador, implicando envolvimento, comprometimento e 

participação. 

 
Exemplo 17 de A7 (p. 1) 
 
Nosso trabalho insere-se nos estudos sócio-interacionistas que concebem a língua como ativi- 
dade e privilegiam a abordagem da interação na construção do discurso. 
Nessa perspectiva, consideramos o discurso como uma prática social, de significação e 
Constituição (sic) do mundo, formado pelo texto e contexto discursivo. O  
texto é um evento comunicativo em que  podem  atuar  várias  linguagens  (verbal,  visual,   
etc.)  que  possibilita  ao  autor/locutor realizar  seu  propósito  comunicativo  e  ao  leitor/in- 
terlocutor  construir  sentidos.  Além  da situação imediata, outros fatores auxiliam na constru- 
ção do sentido do texto, como os papéis sociais  que  os  interlocutores  desempenham, o  pro- 
pósito comunicativo,  o  conhecimento  de mundo, as circunstâncias históricas ou sociais em  
que se dá a comunicação.  A esse conjunto de fatores que formam a situação na qual é 
 produzido o texto chamamos contexto discursivo. O discurso é formado pela reunião do 
texto e do contexto discursivo que o determinam [grifo nosso]. 
 

O fragmento 17 de A7 mostra a assunção do locutor. Tem-se a presença de um 

índice da 1ª. pessoa do plural, como observamos na marca linguística do pronome 

possessivo “nosso”.  

Convém destacar que o uso de formas verbais na 1ª. pessoa do plural, como, 

por exemplo, “consideramos” e “chamamos” configura um enunciador comprometido 

com o conteúdo veiculado e com o relato apresentado, um enunciador que assume a 

responsabilidade pelo dizer.  

 
Exemplo 18 de A9 (p. 1) 
 
O  objetivo  deste  trabalho  é  analisar  uma  das  estratégias  discursivas  utilizadas  nesse  
gênero, a  inter-relação das diversas vozes presentes no enunciado, ou melhor, a  
inter-relação entre  os  discursos  representados  e  o  contexto  narrativo  que  o  
introduz. Acreditamos   
que  o discurso do outro  funciona nesse gênero como meio de  respaldar ou não a   
inserção da obra resenhada em determinado meio [grifo nosso]. 

 

O fragmento 18 de A9 apresenta a assunção do locutor. Tem-se, assim, o uso 

da forma verbal na 1ª. pessoa do plural “acreditamos”, o que configura um enunciador 

comprometido com o conteúdo veiculado, ou seja, assume a noção veiculada. Nesse 

exemplo, temos um enunciador que assume a responsabilidade pelo dizer.  
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No fragmento, ora analisado, o produtor do artigo assume a Responsabilidade 

Enunciativa.  

 
Exemplo 19 de A10 (p. 42-43) 
 
O pioneirismo dos autores russos foi de lançar um novo olhar sobre o 
Discurso Reportado  (DR),  até  então  estudado  do  ponto  de  vista  formal.  Os  trabalhos  
de autores como Maingueneau, Authiez‐Revuz, Ducrot, Gaulmyn, aqui retomados sob a  
ótica  de  Cunha  (1992),  além  dos  estudos  da  própria  pesquisadora,  ampliaram  
consideravelmente  o  campo  tanto  do  ponto  de  vista  dos  tipos  de  DR  como  da  
função.  Esses  estudos  formam  o  que  concebemos  como  Discurso  Reportado.  
Entretanto, o mais importante é que entendemos – assim como Cunha – que o DR se 
constrói na  interação entre o sujeito que retoma um discurso [...][grifos nosso]. 
 

O exemplo 19 de A10 revela a assunção do locutor. Tem-se primeiramente um 

caso de mediação epistêmica quando trata do “pioneirismo dos autores russos” e, em 

seguida, apresenta “os trabalhos de autores 

como Maingueneau, Authiez‐Revuz, Ducrot, Gaulmyn, [...]”. Logo após, o produtor 

do artigo se compromete com o dito, de acordo com o uso das formas verbais na 1ª. 

pessoa do plural “concebemos” e “entendemos”, além da expressão avaliativa “o mais 

importante”, o que configura um enunciador comprometido com o conteúdo veiculado 

e o relato apresentado, um enunciador que assume a responsabilidade pelo dizer.  

No fragmento, ora analisado, o produtor do artigo assume a Responsabilidade 

Enunciativa.  

 
Exemplo 20 de A10 (p. 44) 
 
Considerarmos, portanto, com Taivalkoski‐Shilov (2002:85), que a tradução é  
uma “re‐emissão de um enunciado anterior e da mudança do quadro de enunciação  
[...]. Há a ‘voz do tradutor’, isto é, a presença discursiva do próprio tradutor no texto  
de  chegada  (tradução)”.  É  uma  re‐enunciação  um  discurso,  então  retirado  de  seu  
contexto  original  e  que,  portanto,  sofreu  modificações  (Cunha,  1994:1149).  Logo,  
concordamos  com  a  pesquisadora  finlandesa  quando  afirma  que  a  tradução  é,  ela  
própria, um discurso de segunda mão,  isto é, a tradução faz parte do DR  (Taivalkoski‐  
Shilov,  2002:85).  Nessa  perspectiva,  a  análise  do  DR  no  DR  do  tradutor,  que  é  o  
objeto  primordial  deste  estudo,  fornecerá  subsídios  para  o  campo  de  estudo  da  
enunciação, especialmente sobre a recepção do DR pelo tradutor [grifo nosso]. 
 

O exemplo 20 de A10 revela a assunção do locutor, logo é um locutor 

enunciador. Observamos um produtor que se compromete com o dito, de acordo com 

os usos das formas verbais na 1ª. pessoa do plural “consideramos” e “ concordamos”. 

No fragmento ora analisado, o produtor do artigo assume a Responsabilidade 

Enunciativa, quando elucida que concorda com a pesquisadora finlandesa. Vale 
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ressaltar que no exemplo 20 também temos um caso de mediação epistêmica quando o 

produtor do artigo atribui a responsabilidade do conteúdo veiculado aos autores 

Taivalkoski‐Shilov (2002, p. 85) e a Cunha (1994), citando esses autores como recurso 

de autoridade. 

 
Exemplo 21 de A11 (p. 38) 
 
Formulamos esse esquema com base em algumas “pistas” deixadas pela edição da revista 
na seção destinada à publicação de depoimentos de leitoras (“Escreva uma carta...” 
“Entraremos em contato.”). Não sabemos, no entanto, até que ponto a edição interfere na 
configuração final do texto levado ao público [grifo nosso]. 
 

O exemplo 21 de A11 mostra a assunção do locutor. Verificamos um produtor 

que se compromete com o dito, de acordo com os usos das formas verbais na 1ª. 

pessoa do plural “formulamos” e “sabemos”. Esse excerto materializa a assunção da 

Responsabilidade Enunciativa pelo produtor do artigo. 

 

3.2.2 Mediação perceptiva 

 

Exemplo 22 de A5 (p. 152) 
 
 Para Bakhtin (sic) “a estilização, habitualmente paródica, da linguagem (...) é quebrada, 
às vezes, pelo discurso direto do autor (geralmente patético ou idílico-sentimental), que   
personifica   diretamente   (sem   refração)   as   intenções   semânticas   e  axiológicas do 
autor. Mas o que serve como base da linguagem do romance “humorístico” é o modo 
absolutamente específico do emprego da linguagem comum. (...) (sic) essa linguagem é 
tomada pelo autor como a opinião corrente, a atitude verbal para com  seres   e   coisas,   
normal   para   um   certo   meio   social,   o   ponto   de   vista   e   o   juízo correntes” 
(Bakhtin, 1993:78). Não é de outra forma que se estrutura o texto lobatiano, voltando para a 
passagem marcada anteriormente, observa-se que só após esta passagem, a fala do 
reverendo, o autor-narrador irá inserir um comentário direto: “Ótima, a dona Inácia” 
(Lobato, p.78). Este comentário, assim como outros inseridos ao longo do texto, desempenha 
um papel regulador dentro da estrutura axiológica do conto, pois com o desenrolar da história 
percebemos o quão irônico é este comentário, e o quanto ele diz sobre as intenções do autor e 
sobre a própria composição ética e moral da personagem em questão [grifo nosso]. 
 

O fragmento 22 materializa a mediação epistêmica e perceptiva ao mesmo 

tempo, haja vista o autor remeter o texto a uma fonte do saber “Bakhtin” com a 

presença das aspas delimitando a alteridade, além do identificado gesto perceptivo, 

conforme a utilização da forma verbal “observa-se”. Nos termos de Adam (2008), o 

relato acima evidencia a posição do enunciador acerca da passagem relatada da obra 

lobatiana. Ratificamos, com esse fragmento, a concepção de Rodrigues (2010, p. 146-
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147), para quem o PdV anônimo materializado na terceira pessoa do singular pode ser 

um tipo de mediação perceptiva, dependendo do valor semântico da forma verbal que 

esteja na terceira pessoa do singular. Além disso, também, subsidiamo-nos pelos 

estudos de Guentchéva (1994) para dizer que o locutor não assume nenhuma garantia 

pelo conteúdo reportado. 

 

Exemplo 23 de A2 (p. 145) 

 
O trecho acima foi extraído do início de uma palestra. Podemos observar o uso de quatro 
modalizadores epistêmicos. Estes são usados para introduzir as várias possibilidades que 
levaram os ouvintes àquela palestra. O que parece ocorrer é uma 
alternância quanto ao uso de modalizadores. Ora ele se distancia das assertivas fazendo 
uso de modalizadores como possivelvente (sic), talvez; ora ele se compromete totalmente 
quando, por exemplo diz: “eu não duvido” [grifo nosso]. 
 

Constatamos que esse fragmento 23 de A2 é construído a partir de uma 

mediação perceptiva, que pode ser detectada pela construção verbal em destaque 

“parece ocorrer”. Destacamos que o locutor não se compromete com o dito, além de 

não ser nomeada a fonte do dizer.  

Nesse fragmento, verificamos a representação do PdV (mediação perceptiva) 

por meio da representação de percepções e pensamentos. Não identificamos pistas 

textuais que indiquem a asserção do conteúdo em contexto anterior, nem 

reconhecemos a fonte do dizer e nem a assunção do locutor com o dito. A 

representação do PdV, neste caso, ocorre  com distanciamento a respeito do conteúdo 

veiculado. Como já visto em outros trechos, o fragmento em análise evidencia a 

percepção do produtor do artigo, apesar de ele não assumir nenhuma garantia pelo 

conteúdo reportado (Guentchéva, 1994). 

Exemplo 24 de A2 (p. 145-146) 
 

Outro ponto que nos chamou a atenção diz respeito à incidência de modalizadores quanto ao 

tipo de texto, escrito ou falado. Este último mostra-se, visivelmente, menos modalizado. 

Não queremos dizer com isso que esses resultados sejam necessariamente válidos para todo e 

qualquer tipo de texto de auto-ajuda, pois devemos considerar o tamanho reduzido do nosso 

corpus. O autor dos textos falados, aqui utilizados, parece preferir a sugestão como 

estratégia lingüística (sic), mais do que a imposição, daí a ausência de modalizadores 

deônticos [grifo nosso]. 
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No fragmento 24, identificamos mais um exemplo de mediação perceptiva. 

Verificamos a percepção representada através da marca linguística textual (forma 

verbal) “mostra-se” e “parece”. A mediação perceptiva se efetiva através de um verbo 

de percepção/pensamento, apresentando uma suposta neutralidade com o dito, com 

descomprometimento do locutor. Vale destacar, além disso, que o produtor do artigo 

busca atribuir a assunção pelo dito na análise ao “autor dos textos falados”, atribuindo 

a outrem a Responsabilidade Enunciativa. 

 

3.3 SÍNTESE DAS ANÁLISES  
 

Os fragmentos analisados acima apresentaram as ocorrências da assunção e da 

não assunção da Responsabilidade Enunciativa manifestadas por meio do discurso 

direto, do discurso indireto e dos quadros mediadores, aspas e formas verbais.  

Em nossas análises, partimos do pressuposto de que a língua é 

constitutivamente heterogênea e que, de maneira geral, é possível identificar as 

diferentes vozes que atravessam um discurso. Também identificamos as vozes que 

estruturam o discurso do gênero acadêmico artigo científico. Foi possível reconhecer 

se o produtor do artigo assume ou não a responsabilidade pelo que enuncia, a partir 

das estratégias linguísticas disponibilizadas pela língua. 

Acrescentamos que o discurso de outrem nos artigos científicos analisados se 

apresentaram linguisticamente na maioria das vezes delimitados por meio das marcas 

linguísticas: “segundo”, “de acordo com”, “para” e pelas aspas. 

Verificamos que durante a escrita do gênero acadêmico artigo científico os 

produtores ora assumem, ora não assumem a Responsabilidade Enunciativa. Dessa 

maneira, concluímos que essa posição oscila ao longo desse gênero acadêmico. 

Diante disso, verificamos que a escrita dos artigos científicos encontra-se 

intrinsecamente relacionada às estratégias linguísticas da assunção ou da não assunção 

da Responsabilidade Enunciativa, uma vez que identificamos que os produtores dos 

artigos utilizam variados mecanismos para explicitar a alteridade presente no gênero 

acadêmico. Entretanto, mesmo com essa constatação, afirmamos que produtores de 

artigos tendem a usar, mais eficazmente, determinados tipos de vozes, a saber, a voz 

da mediação epistêmica, a qual foi mais evidente nas análises. 
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O resultado das ocorrências dos artigos analisados aponta para o fato de que os 

produtores (graduandos de Letras) dos artigos utilizam, principalmente, o fenômeno da 

mediação epistêmica em seus textos. Nesse tipo de fenômeno linguístico, a maioria 

dos casos analisados tinha a presença dos conectores de introdução da modalização em 

discurso segundo.  

Identificamos 267 ocorrências de mediação epistêmica. Observamos que a 

inserção de outras vozes tem o propósito de comprovar aquilo que diz, fundamentando 

as considerações teóricas a partir do uso de um discurso reconhecido, como o de uma 

“autoridade” em determinado assunto. 

É possível dizer que os produtores dos artigos, quando utilizam autores que 

embasam seus trabalhos, ficam apegados aos teóricos renomados enquanto autoridades 

para obter sucesso com o dito do outro. Trata-se de escrever algo que será aceito pelos 

leitores, por isso os produtores dos artigos, de maneira reprodutiva, retomam os 

discursos debatidos no ambiente acadêmico para “reforçar” o que está sendo 

veiculado.

Com base no quadro 4, reconhecemos que são diversas as marcas linguísticas 

que são usadas para apontar uma zona textual com a voz de outrem. Essas marcas são 

consideradas estratégias que cada produtor de artigo pode usar para se estabelecer 

como não responsável por aquilo que enuncia, marcando, desse modo, a voz de 

outrem.  

 O produtor do artigo responsabiliza outrem por alguma informação 

comprometedora e desse modo preserva a sua face. 

A seguir, apresentamos um gráfico e dois quadros para sintetizar as análises: 

 

Gráfico 1 - Ocorrências de Responsabilidade Enunciativa nos artigos 
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Constatamos, de acordo com o gráfico acima, que o maior número de 

ocorrências foi de não assunção da responsabilidade enunciativa, por meio da 

mediação epistêmica. Notamos 267 ocorrências de mediação epistêmica. Logo após, 

em segundo lugar, temos a assunção do locutor por meio do uso das formas verbais de 

1ª pessoa do plural. Esse gráfico permite a constatação das diversas formas do 

produtor do texto assumir ou não a responsabilidade enunciativa. O menor número de 

ocorrências foi da mediação perceptiva com 42 ocorrências e depois do PdV anônimo 

com 51 ocorrências. 

A predominância da mediação epistêmica pode ser justificada, pela 

necessidade do produtor do artigo tentar obter credibilidade pela informação que está 

sendo veiculada, já que ela, supostamente, encontra-se fundamentada na citação de 

pesquisadores renomados na área de desenvolvimento da pesquisa apresentada nos 

artigos. 

 

Quadro 4 Ocorrências de Responsabilidade Enunciativa nos artigos 

Código + Nº de 
ordem do artigo 

Mediação 
epistêmica 

Mediação 
perceptiva 

Formas verbais de 1ª. 
pessoa do plural 

PdV 
anônimo 

A1 17 1 13 1 
A2 9 4 6 0 
A3 14 1 16 2 
A4 11 3 20 8 
A5 16 3 5 11 
A6 19 1 22 0 
A7 31 6 28 0 
A8 29 4 20 3 
A9 21 1 13 3 

A10 17 4 15 10 
A11 12 2 26 1 
A12 35 5 13 3 
A13 19 6 14 6 
A14 17 1 5 3 

Total geral 267 42 216 51 
 

No quadro 4, destacamos que o artigo A12 teve o maior número de 

ocorrências de mediação epistêmica. Observamos que os artigos A7 e A13 tiveram o 

maior número de ocorrências de mediação perceptiva. Verificamos que o artigo A7 

obteve o maior número de ocorrências de formas verbais de 1ª pessoa do plural e já em 

relação ao PdV anônimo não teve nenhuma ocorrências. Constatamos que A5 obteve o 

maior número de PdV anônimo. 
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Quadro 5 – Estratégia(s) linguística(s) usada(s) para apontar(em) uma zona textual 
com a voz de outrem 

 

Identificação 
do artigo 

Estratégias linguísticas 

A1 Aspas, conectores, remissão ao nome do autor, verbo dicendi 
A2 Aspas, conectores, remissão ao nome do autor, ano de publicação da obra e 

página 
A3 Aspas, conectores, remissão ao nome do autor, ano de publicação da obra 
A4 Aspas, remissão ao nome do autor, ano de publicação da obra, verbo dicendi 
A5 Aspas, conectores, remissão ao nome do autor, ano de publicação da obra 
A6 Aspas, remissão ao nome do autor, ano de publicação da obra, verbo dicendi 
A7 Aspas, conectores, remissão ao nome do autor, ano de publicação da obra e 

página 
A8 Nome do teórico, verbo dicendi, nome das obras, conector, nome do autor, nome 

da disciplina teórica 
A9 Nome do autor, verbo dicendi e conector 

A10 Aspas, nome do autor, verbo dicendi e conector 
A11 Aspas, conector, nome do autor e recuo da citação 
A12 Aspas, remissão ao nome do autor, ano de publicação da obra, verbo dicendi, 

conector 
A13 Aspas, nome do autor, verbo dicendi 
A14 Aspas, remissão ao nome do autor, ano de publicação da obra, verbo dicendi, 

conector e recuo da citação 
 

Quanto às estratégia(s) linguística(s) usada(s) para apontar(em) uma zona 

textual com a voz de outrem, constatamos que predominou o uso de aspas. Tal uso não 

foi identificado apenas nos artigos A8 e A9. Observamos que os produtores dos artigos 

recorreram a diversas estratégias linguísticas para reportar o discurso de outrem 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossas análises focalizaram a assunção e a não assunção da 

Responsabilidade Enunciativa no gênero acadêmico artigo científico publicados em 

periódico destinado aos alunos do curso de Letras. 

É válido salientar que a escrita de gêneros acadêmicos implica a 

necessidade de leituras de referencial teórico anteriores para embasar a pesquisa, 

muitas vezes, usadas como recurso de autoridade. Assim, a análise revela uma 

natureza própria da escrita acadêmica, a saber, o uso de recursos linguísticos que, na 

maioria das vezes, podem marcar a assunção ou a não assunção do locutor pelo que é 

dito. 

Assim, diagnosticamos, com base nas análises, um conjunto significativo de 

diversas estratégias linguísticas que contribuem para a construção dos PdVs, tais como 

verbos introdutores de opinião/percepção, citações, paráfrases, modalizações ou aspas 

que introduzem, relatam ou reportam um dizer ou um pensamento. Nesse sentido, 

interessamo-nos pelas formas verbais que manifestam a presença da assunção do 

locutor e do discurso do outro e podem estar ou não acompanhadas de verbos de 

opinião ou marcas tipográficas de alteridade que contribuíram para a identificação da 

assunção e da não assunção da Responsabilidade Enunciativa. 

Notamos que, na parte do artigo destinada às discussões do referencial teórico, 

o produtor do texto recorre a outras vozes, apresentando-as por meio de diferentes 

modos de citação do discurso alheio, marcando sua (não) adesão, muitas vezes, a esses 

discursos.  

Baseando-nos nessas constatações, podemos dizer que há uma alta incidência 

de marcas preferenciais de introdução do discurso de outrem e a delimitação das 

vozes, a saber: 1) a recorrência ao uso do conector de conformidade; 2) o uso do verbo 

dicendi e 3) a utilização das aspas. Constatamos que o produtor do artigo usa o 

discurso alheio como argumento de autoridade para marcar sua linha teórica, 

apresentando, muitas vezes, uma delimitação por meio de aspas, acarretando um 

distanciamento ao discurso citado. 

Podemos considerar que o distanciamento do produtor do texto em relação ao 

conteúdo veiculado nos exemplos analisados revela que o uso do discurso citado se dá 
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para atenuar a responsabilidade do produtor do texto com o que é dito e ao mesmo 

tempo visa à construção de um discurso de autoridade para imprimir um caráter de 

cientificidade maior ao que se diz. Além disso, o discurso citado são “escolhas” feitas 

pelo próprio produtor do artigo para persuadir seu leitor da veracidade de suas ideias 

apresentadas no artigo científico.  

O fenômeno da mediação epistêmica, mostrado durante nossas análises, por 

meio de diversas marcas linguísticas, revela que uma citação ou paráfrase em um texto 

é um aspecto de autoridade acerca do que é dito, pois apresenta um conteúdo já aceito 

pela coletividade acadêmica e tido como referência nos estudos da área de Letras. 

Logo, quando o produtor do artigo cita um determinado autor, ele visa provocar em 

seu leitor um sentimento de credibilidade pela informação que está sendo veiculada, já 

que ela, supostamente, encontra-se fundamentada na citação de autoridade. 

Nesse sentido, verificamos que os produtores dos artigos analisados não se 

sentem “autoridades” para fazerem considerações de determinados pontos teóricos, 

seja ainda pela “imaturidade” acadêmica, seja pela busca da “preservação da face”, por 

isso usam a voz de outrem para embasar o conteúdo veiculado. Os produtores dos 

artigos não se sentem autorizados e nem seguros para apresentarem determinados 

conteúdos, por isso se distanciam do que está sendo dito, utilizando a voz de outrem 

para embasar o conteúdo veiculado. 

Conforme as análises, observamos que mesmo quando existe a assunção do 

locutor por meio da forma verbal em 1ª pessoa do plural, o eu não é um “eu sozinho”. 

De fato, o que ocorre é um “eu coletivo”, ou seja, é sempre um “eu” + o “tu” que é 

igual ao “nós”, buscando se eximir da responsabilidade de um “eu”. 

Concordamos, assim, com Cardoso (2003, p. 61) quando afirma que 

entre o discurso citado e o que cita produz-se um distanciamento 
[...]. Uma questão importante é a razão de um locutor introduzir uma 
citação de outro no seu discurso. O distanciamento entre o discurso 
citado e o que cita é normalmente ambíguo: pode-se dizer que o ‘o 
que eu digo é verdade porque não sou eu quem digo’, como também 
o contrário. Ao mesmo tempo em que o locutor citado é um ‘não-eu’ 
em relação ao locutor que cita, ele constitui também uma 
‘autoridade’ que protege o discurso do locutor responsável. 

Faz-se necessário um trabalho com os alunos estudantes de Letras para 

aprofundar o estudo de gerenciamento de vozes, para que esses alunos possam, por 

meio das estratégias enunciativas, gerenciar as diversas vozes presentes em seu texto, 
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entre elas: a do autor do texto-base, a dos autores com as quais o autor do texto-base 

cita e também a sua própria voz.  

Concordamos com Rodrigues (2010, p. 141) ao considerar que na 

qualidade de interlocutores, a expectativa de que o autor de um 
gênero discursivo, circunscrito ao domínio acadêmico-científico, 
traga alguma contribuição à memória discursiva da área, assumindo 
um ponto de vista, ou seja, tomando uma posição, demonstrando, 
pois, compreensão acerca do tema, interpretando o objeto de análise. 
 

 Acreditamos que esta pesquisa venha a contribuir com o ensino de Leitura e 

Produção de Textos, promovendo uma reflexão no que tange ao gerenciamento de 

vozes no discurso acadêmico. 

 Os resultados desta investigação nos permite pensar em pesquisas futuras que 

não puderam ser contemplados neste trabalho, como por exemplo, o estudo sobre a 

ensino, em sala de aula, das estratégias lingüísticas de (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa e do gerenciamento das vozes alheias, no discurso de 

outros gêneros textuais de diversas esferas sociais e no livro didático. 

Reiteramos as palavras de Rodrigues (2010, p. 141) que considera um desafio 

até para os mais experientes dos pesquisadores a produção de um gênero acadêmico, 

como, por exemplo, um resumo, um artigo, um relatório de estagio de prática de 

ensino, uma monografia, uma dissertação, uma tese, uma conferência entre outros. Tal 

desafio é maximizado, quando o autor é ainda um discente em formação acadêmica 

que, muitas vezes, tem pouco contato com produção de gêneros acadêmicos. 
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A polifonia na novela
“Com meus olhos de cão” de Hilda Hilst: uma aventura pela

Estilística da Enunciação

João Augusto Lira*

Resumo:
Este trabalho trilhará  alguns estudos elaborados por pesquisadores da Estilística da Enunciação

e da Filosofia da Linguagem, focalizando os conceitos, definições e classificações das vozes presentes no
discurso. Como  a polifonia será analisada em um texto literário, a nossa maior referência são os  escritos
teóricos de Mikhail Bakhtin sobre as vozes incidentes no discurso literário.  A escolha do texto da
escritora Hilda Hilst foi feita na tentativa de encontrar em uma obra característica da prosa moderna, rica
na utilização de múltiplas vozes, um material em que fosse possível verificar e experimentar o nosso
potencial analítico frente a um corpus repleto das manifestações que pretendíamos estudar.

Os teóricos da enunciação praticam os seus questionamentos e elaboram os

seus conceitos em níveis bastante distintos. Uns se preocupam com ocorrências
meramente lingüísticas, enquanto outros adentram em perspectivas ideológicas
inseparáveis do fenômeno da linguagem.

A enunciação está intimamente ligada à natureza do discurso. A partir desta
ligação entra em cena o papel das diversas vozes que se manifestam, cada uma dotada
de suas particularidades enunciativas, como uma rede tecida com as múltiplas
potencialidades da linguagem, do pensamento e das vivências sociais e individuais,
gerando um coro de perspectivas (em inglês, este sentido do termo ”vozes”, traduz-
se por perspectives) que podem se manifestar dentro do discurso. O sentido de
polifonia (múltiplas vozes) aparece quando observamos, segundo Martins (1989:192),
fato de um discurso geralmente incluir, de forma explícita ou implícita, perceptível
ou velada, palavras, expressões, enunciados tomados a outros discursos”. Interessa-
nos observar os tipos de discursos utilizados para incorporar uma série de outros
discursos intertextualizados; ou seja, como o produtor de um discurso cita ou refere-
se ao discurso de outros, à medida que elabora o seu próprio. Trata-se de “o discurso
dentro do discurso, a enunciação dentro da enunciação, mas ao mesmo tempo, um
discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação” (Bakhtin, 1924:82).

Em busca da palavra viva –Mikhail Bakhtin
“A palavra vai à palavra”.

Mikhail Bakhtin
A experiência de natureza sísmica que se experimenta frente ao discurso de

Bakhtin, certamente não é vã. Este pensador, com suas idéias e revelações clarividentes,
desmoronou as barreiras que nos separavam da natureza livre e viva da linguagem.

*Trabalho realizado na disciplina Língua Portuguesa VIII, sob orientação da Profª. Dóris Cunha, em 1999.1.
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As suas considerações acerca das forças centrípetas e centrífugas da linguagem dão
prova disto. Ao afirmar que o universo lingüístico é um conjunto plurilíngüe, onde
diversas línguas sócio-ideológicas coexistem interrelacionadas, ele demonstra que
estas línguas não podem ser observadas sob a modelos estruturais fixos, mas sim sob
o referencial das forças dinâmicas que ocorrem na dialogização mantida entre elas.
Este dinamismo estabelece um constante devir, um movimento vivo de sucessivas
centralizações e descentralizações verbo-ideológicas conduzidas por uma série de
fatores determinados pelo contexto histórico, social, político, econômico, cultural,
filosófico e ideológico. Daí a natureza viva e mutante de todas as línguas e suas
múltiplas vozes e consciências. Esta “implosão” provocada por Bakhtin liberta o estudo
da linguagem de sacralizados e uniformes conceitos, abrindo-lhe novos caminhos, ao
reconhecer o poder das suas forças potencialmente democráticas e libertárias.

A acuidade de Bakhtin em relação aos estudos da natureza lingüística reincide
nos seus questionamentos sobre a estilística do discurso literário. Baseado em estudos
feitos a partir da obra de Dostoievski e Rabelais, ele apresenta uma Teoria do Romance,
refletindo o caráter plural das suas estruturas e abrindo uma discussão sobre os métodos
de verificação aplicados pela Estilística tradicional. Segundo Bakhtin (1934:73), “o
romance, tomado comoconjunto, caracteriza-se como um fenômeno pluriestilístico,
plurilíngüe e plurivocal”. Ele afirma que a estilística tradicional falha quando quando
tenta associar o estilo às habilidades lingüísticas do escritor, pois a incidência de
múltiplas vozes, línguas e discursos, requer leis estilísticas distintas, para que sejam
constatados os diversos estilos processados na pluralidade do discurso romanesco.
Ao afirmar que “o romance é uma diversidade social de linguagens organizadas
artisticamente” (Bakhtin, 1924:71), o autor explicita que variados estilos acompanham
as particularidades das diversas vozes em diversos níveis da estratificação interna da
sua realidade. Cada voz possui o seu estilo, composto por uma série de informações
determinantes de características específicas, identificadas nos processos de
apresentação da enunciação e no conteúdo dos próprios enunciados. Nisto reside o
caráter socializante das pesquisas de Bakhtin. Cada voz deve ter a sua vez e seu lugar
garantido dentro do discurso. A forma como são introduzidas revela a sua face, ou
seja, uma ideologia através do seu próprio discurso.

Bakhtin, de forma reveladora, elabora um painel com as possíveis formas de
introdução do que ele chama de discurso citado, o discurso de outrem, levando em
conta as possíveis leituras feitas  por quem cita acerca do discurso citado, observando
os fatores sócio-ideológicos que regem estas relações internas. As regras aplicadas
na adaptação de um discurso dentro do outro (inclusão de vozes) estabelecem “uma
relação ativa de uma enunciação a outra”, passando pelo fundo perceptivo de um
narrador e são orientadas a uma terceira pessoa, o que reforça, nas próprias palavras
de Bakhtin, “a influência das forças sociais organizadas sobre o modo de apreensão
do discurso”(Baktin, 1929:122).

Na análise do corpus, serão abordados aspectos discutidos por Bakhtin no
discurso literário, observando no contato direto com o texto, as relações entre as
vozes dentro do discurso, juntamente com os traços estilísticos e estruturais dispostos
na novela Com meus olhos de cão da escritora e poeta brasileira Hilda Hilst.
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As vozes urgentes e as tênues fronteiras da intolerância

“Percebo, afundando, que a única verdade do homem
é ser uma súplica sem resposta”.

Georges Bataille

A primeira pergunta que nos ocorre quando lemos a prosa de Hilda Hilst é a
seguinte: o que se esconde por trás de uma prosa tão vertiginosa? Qual a razão do uso
de tanta sonoridade que hipnotiza pela sua profusão ininterrupta, típica do fluxo da
consciência (do inglês, stream of conciousness) ? Na perspectiva dos estudos
bakhtinianos, poderíamos responder: pode ser um conjunto de vozes e “línguas”
sobrepostas e comprimidas pela urgência assumida no discurso narrativo. A intensidade
desta urgência de dizer atropela qualquer tentativa de narrativa tradicional. Neste
sentido não podemos negar que a novela Com meus olhos de cão  é um exercício de
pura enunciação. Nela, Amós Keres, um renomado professor universitário de
matemática, passa a reavaliar a sua vida em um verdadeiro processo de desconstrução
dos conceitos, dos costumes, das instituições, do amor, do dia, da idéia de passado e
futuro, de Deus e de si mesmo. Neste jogo de descentralização estão implícitos os
ditames de uma fuga metafísica e filosófica em busca de uma verdade essencial,
concebida por forças de extrema simplicidade e naturalidade despojada. No percurso
destas “revelações”, entram em cena uma série de vozes e discursos que se cruzam,
não apenas dialogando com o discurso do protagonista, que conduz as “revelações”,
mas também brotando pelos viés do seu congestionado diálogo interior. Este discurso
interior poderia ser definido como uma Soliloquicidade Heteroglóssica, quando no
“corpo” deste discurso ocorrem a sobreposição e o entrecruzar de outros variados
discursos se fundindo na sua tessitura.

Na obra de Hilda Hilst, é comum encontrarmos a presença de diferentes
gêneros do discurso convivendo harmoniosamente. Este detalhe demonstra o caráter
plural que a autora pretende imprimir nos seus textos.  A novela aqui analisadal,
inicia-se com uma construção poética,  já anunciando o sentimento de decifração
impetrado pelo personagem principal, dando a entender que esta seja a linguagem
da sua mais íntima voz  interior:

“A cruz na testa
  Os dados do que fui
  Do que serei:
  Nasci matemático, mago
  Nasci poeta.
  A cruz na testa
  O riso seco
  O grito
  Descubro-me rei
  Lantejoulado de treva
  As facas golpeando
  Tempo e sensatez”.
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No início do texto propriamente dito, há um discurso indireto livre, que
podemos identificar pela permanência do verbo em terceira pessoa. Existe um narrador
muito sutil, que irá se confundir durante quase toda a novela com o personagem-
protagonista, que é também conarrador. É o que Bakhtin chama de estilo pictórico de
transmissão do discurso de outrem, quando o discurso do narrador se confunde com
o do personagem; ocorrência muito comum na prosa moderna:

“Deus? Uma superfície de gelo ancorada no riso. Isso era Deus. Ainda assim tentava
agarrar-se aquele nada, deslizava geladas cambalhotas até encontrar o cordame grosso
da âncora e descia descia em direção àquele riso. Tocou-se. Estava vivo sim.”/.../
“Amós Keres, quarenta e oito anos, matemático, parou o carro no topo da pequena
colina, abriu a porta e desceu. De onde estava via o edifício da Universidade. Prostíbulos
Igreja Estado Universidade. Todos se pareciam. Cochichos, confissões, vaidade,
discursos, paramentos, obscenidades, confraria.”/.../

Nos dois trechos anteriores, entrevemos a presença de elementos sócio-
ideológicos apresentados pelo discurso da voz  do personagem em um momento
mais objetivo, analítico, distanciando-se do discurso mais íntimo, apresentado na
construção poética colocada no início da novela. Observamos nestas passagens as
experiências sociais vivenciadas pelo personagem no contexto da sua realidade. É
possível identificar dúvidas, insatisfações, descréditos. O papel do narrador é tão
discreto, estando quase imperceptível frente à voz que protagoniza a narração.

Agora vejamos um exemplo de discurso direto:

“Quando menino perguntou a mãe: e o cachorro? A mãe: o cachorro morreu. Então
atirou-se à terra coalhada de abóboras, colou-se a uma toda torta, cilindro e cabeça
ocre, e esgoelou: como morreu? Como morreu? O pai: mulher, esse menino é idiota,
tira ele de cima dessa abóbora. Morreu. Fodeu-se disse o pai, assim ó, fechou os
dedos da mão esquerda sobre a palma espalmada da direita, repetiu: fodeu-se. (Assim
que soube da morte).”

Podemos notificar a presença de verbos de elocução, inseridos em estruturas
que identificam as condições de produção das enunciações, anunciando características
particulares dos personagens. Do filho, a estupefação e a sensibilidade com a
descoberta da morte. Da mãe, o descaso. Do pai, a rudeza e a estupidez. Na marca de
elocução “atirou-se à terra coalhada de abóboras” que se soma ao verbo de elocução
“esgoelou”, podemos inferir uma marca do contexto social em que vivem estes
personagens.

Vejamos agora um exemplo de discurso direto, em que Hilda Hilst estabelece
um diálogo entre dois personagens, condensado em um contexto único:

“O reitor: professor Amós Keres, certos rumores chegaram ao meu conhecimento.
Pois não. Quer um café? Não. O reitor tira os óculos. Mastiga suavemente uma das
hastes. Não quer mesmo um café? Obrigado não. Bem, vejamos, eu compreendo que
a matemática pura evite as evidências, gosta de Bertrand Russel, professor Amós?
Sim. Bem, saiba que jamais me esqueci de uma certa frase em algum de seus magníficos
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livros. Dos meus? O senhor escreveu algum livro professor? Não. Falo dos livros de
Bertrand Russel. Ah. E a frase é a seguinte: “a evidência é sempre inimiga da exatidão”:
Claro. Pois bem, o que sei sobre suas aulas é que não só elas não são nada evidentes
como... perdão, professor, alô alô /.../”.

Neste rico fragmento, encontram-se nas entrelinhas do diálogo e na força
ilocutória das vozes, diversos elementos que expõem as realidades dos locutores. O
reitor, frio e burocrático, preocupado com questões práticas do tipo, “o que fazer com
as reclamações dos estudantes?”, “e a opinião dos pais?”, “e a reputação da
Universidade?”, “sem falar da sua própria reputação!”. E o nosso Amós Keres,
distanciado, entediado, indiferente a problemas que parecem não mais importar.
Identifica-se, inclusive, um intertexto de Bertrand Russel, dando embasamento ao
universo acadêmico, onde naquele momento, eles “falam”. Embora Bakhtin (1929:18)
afirme: “a língua não é o reflexo das hesitações subjetivo-psicológicas, mas das relações
sociais estáveis dos falantes” e mesmo compreendendo as aspirações socializantes
do autor, é imprudente deixar de lado as tais hesitações subjetivo-psicológicas, pelo
fato de elas fazerem parte da totalidade das experiências humanas e serem essenciais
nas relações mantidas entre o homem e os seus semelhantes, dentro de qualquer
contexto em que estejam inseridos.

As questões em que se debate o personagem Amós Keres têm muito de
subjetividade e de fatores psicológicos, mas nem por isso a sua voz social ou subjetiva,
em nenhum momento nos aliena das relações sociais estáveis dos falantes. Esta idéia
deveria ter sido mais discutida por Bakhtin.

Despedindo-se do professor Amós Keres, vejamos mais um exemplo, construído
na maior parte em discurso indireto livre, com uma passagem de discurso direto (“fui
ali alimaisadiante, só isso”), onde é possível observar a subjetividade irmanada com o
social, a partir de abordagens e novas elaborações (alimaisadiante) sobre a própria
atividade da linguagem (Palavras...), sendo, inclusive, metalingüística:

“Tivera ilusões? Jovem, desejou uma não evidência demonstrada, uma breve e
harmoniosa equação que cintilasse o ainda não explicado. Palavras. Essas eram as
teias finíssimas que jamais conseguira arrancar perfeitas inteiriças da massa de terra
dura e informe onde jaziam. Não queria efeitos enganosos, nem sonoridades vazias.
Criança, nunca soube explicar-se. Um furacão de perguntas quando o passeio tinha
sido um nada, até mais ali adiante pra ver o cachorro do sítio vizinho ou o bando de
periquitos voltando naquele resto de tarde, fui até alimaisadiante, só isso”.

No decorrer da novela, acompanhamos Amós Keres seguindo o seu caminho,
focinhando, como um cão, as múltiplas realidades que o cercam. As vozes que se
fundem no seu discurso interior vão revelando e demarcando os limites de sua
intolerância. Ao espelhar-se na imagem que os outros fazem dele, ele vai se decifrando
e, com isso, Hilst cria um grande espiral de espelhos onde, dentro do discurso desta
voz interior, são ouvidas estas outras vozes. Só é possível criar uma imagem de si
mesmo, a partir da imagem que os outros fazem de nós. Existimos em função do
outro, sob um ponto de vista bakhtiniano, daí a nossa natureza essencialmente social.
O jogo que Hilst elabora no discurso do seu personagem Amós Keres nos dá um
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exemplo disto.

Conclusão
As conclusões que poderiam ser feitas, não só pelo trabalho em si, mas pela

pesquisa realizada para desenvolvê-lo, não caberiam nesta página, nem talvez no
mesmo número de páginas que compõem todo o trabalho. Elas são muitas. Algumas
imediatas, outras que se farão ao passo de novas descobertas.

As vozes de Ducrot, Anscombre, Kerbrat-Orecchioni, Austin, Martins, Koch,
Cervoni e Vogt (apud Martins, 1989), foram de extrema importância para a compreensão
da problemática de uma Estilística da Enunciação. Mas não como a de Mikhail Bakhtin,
sobre a dialogização inerente à linguagem.

A intimidade com a obra de Hilda Hilst, de importância imprescindível, foi um
digno material de suporte, à medida que permite descobrir que nela não existe um
estilo, mas sim, uma multiplicidade de estilos. As diversas vozes que ecoam em suas
páginas demonstram o caráter plural das nossas experiências sociais e lingüísticas,
revelando a variedade de consciências que interferem constantemente no discurso.
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A modalização nos textos de
auto-ajuda

Najin Marcelino Lima *

Resumo:
 Este trabalho examina o uso da modalização em textos escritos e falados de “auto-ajuda”.

Observamos de que maneira os autores fazem uso da modalização para alcançarem seus objetivos:
convencer os leitores de suas proposições, bem como levá-los a tomar atitudes específicas. No intuito de
verificar se há preferências quanto ao tipo de modalizador (epistêmico e deôntico), é feita  uma compa-
ração entre textos falados e escritos.

Sendo a modalização “a estratégia através da qual o falante expressa seu
relacionamento com o conteúdo proposicional, avaliando seu teor de verdade, ou
expressando seu julgamento sobre a forma escolhida para a verbalização desse con-
teúdo” (Castilho e Castilho 1996:217), acreditamos serem os textos de auto-ajuda um
tipo de texto que apresenta alta incidência de modalização. Isto porque, em tais tex-
tos, os autores lidam constantemente com regras que devem ser seguidas pelos seus
leitores ou ouvintes para que estes alcancem seus objetivos de maneira satisfatória.
Koch (1984:74) considera as modalidades como atos ilocucionários, “já que revelam a
atitude do falante perante o enunciado que produz”.

 São dois os tipos principais de modalização : “Os Modalizadores Epistêmicos
[...] expressam uma avaliação sobre o valor  de verdade e as condições  de verdade
da proposição.” “Os Modalizadores Deônticos indicam que o falante considera o con-
teúdo de p (proposição) como um estado de coisas que deve, que precisa ocorrer
obrigatoriamente” (Castilho e Castilho 1996:222 ).

Tendo em vista as funções que os modalizadores desempenham no texto, o
tipo de modalização escolhida pelo autor será determinada, segundo Koch(1984:81),
por, no mínimo, dois grupos de critérios: (1) as informações que o falante/autor pos-
sui a respeito da proposição e (2) o grau de engajamento deste com relação à propo-
sição .

Meurer (1998), no seu livro “Aspects of Language in Self-help Counselling”,
atenta para o status em que certos autores se colocam e colocam seu interlocutor
quanto ao conhecimento de determinadas “verdades”. Esses autores, não raramente,
lançam mão de conhecimentos “institucionalizados” para assegurar o caráter de vera-
cidade de suas assertivas. Isto é, se todos sabem que algo é verdadeiro, logo a assertiva
feita, baseada nessa verdade merece uma credibilidade considerável.
* Trabalho desenvolvido  no Projeto Integrado: “Fala e Escrita: Características e Usos II” e mais especificamente, no
subprojeto “Modalidades epistêmicas e deônticas na fala e na escrita como expressão de comprometimento ou
distanciamento”, sob orientação da Profª. Judith Hoffnagel, em 1998.2.
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 Nossa pesquisa se deteve no levantamento do uso de modalizadores em textos
de auto-ajuda na sua modalidade escrita, tais como livros, jornais e revistas e na sua
modalidade falada (palestras de um autor de livros de auto-ajuda). Feito isso, pude-
mos traçar um perfil de como os modalizadores deônticos e epistêmicos se compor-
tavam nesses textos. Concentramo-nos em observar qual a incidência de modalizadores
nos textos e descobrir se havia preferências quanto ao uso de modalizadores
epistêmicos ou deônticos. Tendo em mãos esse material, fizemos um estudo compa-
rativo entre os textos  escritos e falados.

Para ilustrar o uso da modalização em tais tipos de texto, analisamos quatro
exemplos, sendo dois provenientes de textos escritos (um deôntico e um epistêmico)
e dois provenientes de textos falados (dois epistêmicos).  Neste corpus restrito de
textos falados não foi encontrado nenhum exemplo de deôntico. Nos exemplos, os
modalizadores encontram-se sublinhados. A análise baseia-se na teoria exposta aci-
ma.

Texto Escrito: Deôntico
 (Ex.1). “Em primeiro lugar, você deve admitir para si mesmo que  cometeu
um erro. Depois, terá de confessar seu erro ao outro. Aí você terá de sentir um
certo arrependimento verdadeiro e transmitir  isso à pessoa  que magoou. Por
fim, terá de oferecer alguma forma de reparação.”

Podemos observar nessa curta passagem quatro ocorrências de modalizadores
deônticos (dever e ter de) .O autor usa essa estratégia lingüística para informar a seu
interlocutor quais as obrigações para obter sucesso. Devido à escolha desses verbos e
a força ilocucionária que eles transmitem, temos a impressão de que estamos diante
de leis, normas a serem cumpridas.

Texto Escrito: Epistêmico
(Ex.2).: “As doenças emocionalmente induzidas (...) podem ser evitadas.”

O exemplo 2 traz dois tipos de modalização epistêmica muito freqüentes.  O
advérbio (emocionalmente) que delimita a abrangência da palavra anterior e o verbo
poder no sentido de ser possível. Delimitando o campo de uma palavra e indicando
apenas uma possibilidade quanto a sua assertiva, o autor se resguarda de maiores
comprometimentos.

Texto Falado: Epistêmico

(Ex.3).: “...desde os arroubos da sua juventude você vem dando asas a sua
imaginação quem sabe visualizando ser bem sucedido...eu não duvido que
você tenha até projetado uma loja... possivelmente você tenha imaginado um
famoso profissional... ou talvez um descobridor...”
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O trecho acima foi extraído do início de uma palestra. Podemos observar o uso
de quatro modalizadores epistêmicos. Estes são usados para introduzir as várias possi-
bilidades que levaram os ouvintes àquela palestra. O que parece ocorrer é uma
alternância quanto ao uso de modalizadores. Ora ele se distancia das assertivas fazen-
do uso de modalizadores como possivelvente, talvez; ora ele se compromete total-
mente quando, por exemplo diz: “eu não duvido”.

(Ex.4).: “...a derrota começa na mente mas tenho certeza que isto não aconte-
cerá com você a realização dos seus projetos afirmo-lhe depende só de você
depende só de você...”

O exemplo 4 mostra dois usos de epistêmicos em que o autor se compromete
inteiramente com o que está dizendo. Mas, se observarmos atentamente, percebe-
mos que o autor remete ao ouvinte toda a responsabilidade de este ser bem sucedi-
do. Esse tipo de atitude é totalmente coerente com o tipo de texto que está sendo
produzido: auto-ajuda.

Houve uma grande diferença na freqüência dos modalizadores nos textos es-
critos e falados, pois enquanto, nos textos escritos, ocorreu um modalizador a cada 59
palavras, nos textos falados, ocorreu um modalizador a cada 278 palavras.  As tabelas
1e 2 mostram a distribuição dos tipos de modalizadores epistêmicos e deônticos nos
textos escritos e falados, respectivamente.

Tabela 1:  Freqüência dos modalizadores epistêmicos e deônticos em textos escritos

Textos escritos Ocorrência %
Epistêmicos         51  54
Deônticos         43  46
Total         94 100

Tabela 2:  Freqüência dos modalizadores epistêmicos e deônticos em textos falados
Textos falados Ocorrência           %
Epistêmicos                17          100
Deônticos                 0            0
Total                17          100

A princípio, esperávamos uma maior incidência de modalizadores deônticos,
já que os autores de tais textos visam dar normas, regras a serem seguidas pelos seus
leitores para obterem o sucesso de maneira eficaz. No entanto, uma pequena dife-
rença a favor dos modalizadores epistêmicos foi observada nos textos escritos. Já nos
textos falados, o resultado foi ainda mais surpreendente, pois não houve sequer uma
única ocorrência de modalizadores deônticos. Isso indica uma preocupação por parte
dos autores em manterem-se resguardados nas suas assertivas. Outro ponto que nos
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chamou a atenção diz respeito à incidência de modalizadores quanto ao tipo de texto,
escrito ou falado. Este último mostra-se, visivelmente, menos modalizado. Não quere-
mos dizer com isso que esses resultados sejam necessariamente válidos para todo e
qualquer tipo de texto de auto-ajuda, pois devemos considerar o tamanho reduzido
do nosso corpus . O autor dos textos falados, aqui utilizados, parece preferir a suges-
tão como estratégia lingüística, mais do que a imposição, daí a ausência de
modalizadores deônticos.
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A poesia de Guilhermino Cesar e a presença do outro:
questões surgidas na segunda metade do século XX

Vivian Ignes Albertoni da Silva*

Resumo:
As décadas de sessenta e setenta do século XX foram marcadas pelas teorias da Comunicação ,

que pretendiam alcançar a integração total do planeta através da informação, sem considerar
particularidades culturais.  Em 1977, Guilhermino Cesar lançou “Sistema do Imperfeito & Outros Poeams”,
obra na qual podemos perceber a preocupação com questões surgidas desta “revolução comunicativa”,
como as relações do ser humano com a Informática, da Lingüística com o processo de tradução, e da
influência externa sobre a cultura brasileira.

* Este trabalho faz parte do projeto de Iniciação Científica chamado Projeto Acervo Guilhermino Cesar, sob orientação
da professora Maria do Carmo Campos, subsidiado pela FAPERGS e vinculado ao Núcleo de Literatura Brasileira
Guilhermino Cesar, do Instituto de Letras da UFRGS.

Guilhermino Cesar nasceu em Eugenópolis, Minas Gerais, em 1908. Participou

do Movimento Modernista, foi professor universitário – recebendo, inclusive, títulos
como o de Doutor Honoris Causa da Universidade de Coimbra e de Professor Emérito
da UFRGS –, crítico, poeta, jornalista e historiador.

A sensibilidade histórica de Guilhermino, que lhe permitia enxergar e selecionar
os traços que formavam os complexos desenhos históricos de determinadas épocas,
também aparece em sua poesia. Nesse livro de poemas de 1977, Sistema do Imperfeito
& Outros Poemas, podemos encontrar reflexões sobre as transformações culturais
dos anos 60 e 70 espalhadas por vários textos. Vamos começar por este, que nos
parece exemplar para ilustrar nossas afirmações.

Súplica

não-senso da palavra
dou-te a palavra e o senso dá-se

à palavra doce com o agro
que nos damos

foi-se o equilíbrio
na cibernética impassível
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estamos
acorrentados ao possível

oh moscas de Sartre

que arte
em Paris ou confins

da Escandinávia
nos faria iberos – quero dizer

nos faria fidalgos no império onde nascemos
de tanga?

traga, Chomsky,
a Praga – Roman Jakobson

no ápice da palavra.

Na primeira estrofe do poema temos uma referência ao poder poético da palavra,
que não permite uma só interpretação, abre-se em diversos significados. Assim, uma
palavra lançada do escritor para o leitor, através do texto poético, está presa às conexões
que os outros elementos do texto sugerem mas, ao mesmo tempo, é “livre” para
significar coisas diferentes para leitores diferentes.

Na segunda estrofe temos um dado importantíssimo: a referência à “perda do
equilíbrio” pela “cibernética impassível”. A Cibernética foi a disciplina surgida do
estudo da linguagem e das mensagens tanto em seres vivos quanto em autômatos,
logo após a Segunda Guerra Mundial. Um dos conceitos básicos da Cibernética é o de
entropia, isto é, da tendência que todo o Universo tem a ser caótico. Dentro do Universo,
apenas duas figuras surgem como sistemas com organização, com regras internas
que lhes garantem o funcionamento e a estabilidade: essas figuras são os seres vivos
e as máquinas.

Mas como se pode perder o equilíbrio por causa da Cibernética, se ela tem
uma postura rigidamente científica, que deveria oferecer segurança, ao contrário da
“nebulosa” subjetividade poética? A questão é que a Cibernética encara o ser humano
e a máquina como coisas muito parecidas. Os teóricos da Cibernética propõem uma
comparação entre homem e máquina que ressalta os pontos em comum; a lírica de
Guilhermino Cesar, no entanto, é uma crítica contundente a essa aproximação.

Versos como “o estômago azedo do infalível computador” (do poema deste
mesmo livro chamado Animal do Tarde), já nos mostram a conexão entre infalibilidade
e azedume. Temos algo mais direto em outro poema, chamado Ode à Comunicação,
em que o trecho que vamos ler questiona o valor da regularidade e da mecanização,
no ser humano:

(...)
Querem que façamos, abaixo dos sapos,
o discurso sem solda, sem ímpeto, sem lume,
querem que sejamos o computador da neutralidade,
túmulo de sons inarticulados que ninguém penetre



Ao pé da letra, 201-206, 2000

20
3

completamente; (...)

Guilhermino nega a máquina como modelo a ser seguido pelo ser humano, e o
faz de diversas maneiras: por exemplo, intitula o livro de “Sistemas do Imperfeito”,
lembrando-nos de que o ser humano é um todo complexo e irregular – em oposição
ao caráter lógico e equilibrado de que a máquina necessita para funcionar. A segunda
estrofe de Súplica traz ainda a citação de Sartre, o filósofo existencialista, que defendia
a individualidade, e que na peça “As moscas” fala do valor da responsabilidade e da
iniciativa pessoais – o que contrasta fortemente com idéias de semelhança dos homens
com as máquinas, visto que elas são previsíveis (só não são quando estão com algum
defeito). Já o ser humano sem voz, vontade e iniciativa não passa, na bela metáfora de
Guilhermino, de um “túmulo de sons”.

A terceira estrofe de “Súplica” parece mudar completamente de assunto, e trazer
o centro da discussão para o nós, perguntando se seria possível que algo vindo de
fora – seja de Paris, seja dos confins da Escandinávia, seja da Península Ibérica, pudesse
se sobrepor ao que somos. A questão é: o Brasil é um país culturalmente nulo, cuja
arte é resultado de um início ibérico e uma sobrevivência baseada na cópia de padrões
europeus?

A última estrofe do poema nos remete à questão lingüística, ao citar Chomsky e
Jakobson. Vamos nos deter neste último.

Foi no Círculo Lingüístico de Praga, fundado em 1926, que Jakobson desenvolveu
sua teoria sobre a função poética da palavra – aquela capacidade de abrir-se em
diversos significados, à qual nos referimos quando comentamos a primeira estrofe
deste poema. Jakobson era um lingüista estruturalista – isso pode ser facilmente
lembrado pelo fato de que ele aparece lado a lado com o pensador de outra corrente
lingüística forte nesse século, Chomsky. Podemos então dar uma olhada na teoria
estruturalista da linguagem, pois ela pode nos sugerir uma resposta para aquela
pergunta sobre a arte brasileira que deixamos no ar há pouco, quando comentávamos
a terceira estrofe.

O estruturalismo saussureano vê cada língua como um sistema em que as
palavras se definem umas em relação às outras, graças a uma determinada maneira
de encarar e dividir o mundo. Por exemplo, falantes do português têm facilidade para
perceber que há  uma diferença semântica, como José Saramago comentou em um
de seus romances, entre “ver”, “olhar” e “observar”. Em outras línguas, é possível que
uma diferença como essa não exista, ou que existam mais diferenças, ou que seja
outra espécie de diferença; de qualquer forma, falar um idioma é ter determinada
maneira de encarar o mundo, de pensá-lo. Algumas teorias do conhecimento afirmam
que toda a nossa maneira de pensar está subordinada às estruturas do nosso idioma,
até porque pensamos através de um idioma. Vejamos o que nos diz George Steiner
sobre isso:

Estamos lidando, como expõe
a hipótese de Sapir-Whorf, com
uma situação em que cada uma
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das talvez 4 mil línguas hoje
em uso na terra exprime uma
segmentação da realidade
específica e em última
instância irredutível? Línguas
diferentes são modos
radicalmente diversos de
estruturação e experimentação
da realidade? Nesse caso,
mesmo a melhor das traduções
é uma espécie de aproximação
mimética ou transferência
ilusória.

(pág. 142)

Voltando à nossa pergunta, podemos então dizer que é absurdo falar em uma
cultura que “copia” outra. Se qualquer palavra que passa de uma língua para outra
tem que ser, necessariamente, interpretada – e isso já a torna outra palavra – imagine-
se então as “idéias” de um povo, de uma cultura, quantas alterações não sofrem, ao
serem traduzidas.

Na década de 60 temos ainda o americano Marshall McLuhan, que propõe a
comunicação como valor máximo para a sociedade. No entanto, ele entendia
comunicação como algo muito próximo do diálogo face a face; assim, ele considerava
qualquer conversa telefônica potencialmente mais comunicativa que qualquer palavra
escrita. Ele ignorava justamente a complexidade envolvida no ato de ler – que, de
alguma forma, tem a mesma complexidade do processo de tradução, só que feita
dentro da própria língua, pelo leitor.

Traduzir, como já vimos, está bem mais próximo de “interpretar” do que de
“copiar”. Essa complexidade já está destacada no início do poema Súplica, pois a
primeira estrofe é toda dedicada a essa questão da poética da palavra. É como se o
processo de leitura e interpretação envolvesse universos culturais que vão englobando
uns aos outros: do universo pessoal de cada leitor ao universo em comum dos falantes
de um mesmo idioma, passando por outras variantes, como a do conjunto dos
compatriotas, por exemplo.

Os  criadores de softwares têm investido arduamente, há anos, para criar um
programa que permita que os computadores realmente “entendam” a fala humana. O
uso que fazemos da linguagem, no entanto, é muito sofisticado, e as máquinas têm
feito avanços lentíssimos. A linguagem é apontada, aliás, por Guilhermino, no poema
Animal do Tarde, como o grande diferencial entre o homem e os outros animais. A
Cibernética acreditaria que, graças às semelhanças entre homens e máquinas, um dia
os computadores seriam capazes de fazer o que nós fazemos – assim como nós
poderíamos imitá-los, em determinados aspectos; no entanto, ao fiar-se nisso, ela
estaria não só se dispondo a encarar obstáculos que parecem intransponíveis, mas a
buscar algo extremamente indesejável.
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A lírica de Guilhermino Cesar provoca – através de todo o Sistema do Imperfeito,
mas também de maneira condensada, em poemas muito significativos – a reflexão
pessoal de cada um de seus leitores que, independente de serem seus contemporâneos
ou não, podem ser levados a fazer determinadas relações. Assim, traços que parecem
muito distantes entre si – como as teorias da Comunicação de Marshall McLuhan, o
trabalho do lingüista Jakobson, o existencialismo de Sartre, as teorias da Cibernética,
a velha discussão sobre o valor e a originalidade da cultura brasileira – são
reorganizados por Guilhermino César dentro do poema Súplica, formando um quadro
a partir de fragmentos da realidade histórica que o rodeava nos anos 60 e 70, enfocando
principalmente a relação homem-máquina, assunto, aliás, de inegável atualidade.

Antes de encerrar este trabalho, vamos ver mais um poema de Guilhermino
César, que nos remete também a essa relação entre as máquinas e os seres humanos.

O Sangue no Plástico

Ora bem, o plástico
tem o império da geometria,
tem sua própria ciência do raro.
Quer um tempo, outro,
no impassível do espaço.
Quieto, sem nervos, sem cheiro, domado.

Não adianta pedir-lhe
a seiva, o aroma;
despreza o pão,
não se enternece nunca,
repele aqueles lábios.

Não adianta injetar-lhe
o sangue do homem.

  Mais uma vez temos a postura extremamente crítica da voz que surge do poema,
dessa vez afirmando categoricamente a impossibilidade de que uma máquina possa
um dia vir a agir como um ser humano, sob qualquer ponto-de-vista. Se encararmos o
sangue como uma metáfora da linguagem, teremos então esses dois últimos belos
versos “Não adianta injetar-lhe/o sangue do homem.” como um lembrete aos que
apostam na humanização da máquina através da captação da capacidade humana para
a fala.

Este poema, ao descrever o plástico, ressalta ainda mais as diferenças entre
homens e máquinas, e soa como uma verdadeira conclusão do pensamento sobre o
ser humano que Guilhermino Cesar expressa neste livro, se comparado ao que já
vimos antes: somos uma raça de seres instáveis, diferentes de tudo o mais que há,
com uma complexidade formidável – como bem demonstram os dificultosos avanços
da Lingüística e da Psicanálise. Isso é perturbador, sem dúvida, mas é preciso pensar
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muito bem antes de tecermos elogios inquestionáveis a uma suposta superioridade
da máquina, que pode parecer muito mais “tranquila”. Guilhermino nos mostra que
essa forma de “acomodação” e previsibilidade mecânicas não são coisas tão desejáveis
de ser copiadas, assim.
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Resumo:

Este artigo tem como objetivo verificar os tipos de discurso presentes nos relatos de experiência
publicados na revista Linha d’Água. A observação de dez desses relatos publicados entre os anos de 1995
a 1999 está ilustrada na análise de dois relatos que são representativos dos dois grupos de relatos
identificados.

Os estudos sobre formação de professor têm defendido a prática de leitura
e de escrita sistemática do relato de experiência como instrumento que permite o
distanciamento e a reflexão sobre a escrita e sobre a prática docente desse profissio-
nal em formação (LIBERALI, 1996 & SANTOS et alii, 2000). Nessa perspectiva, torna-se
relevante que o professor domine esse gênero, a fim de que, conhecendo-o, possa
melhor produzi-lo durante sua formação acadêmica e, posteriormente, na prática pro-
fissional. Por isso, salientamos a necessidade de se elaborar um modelo didático do
gênero relato de experiência, para que o professor-formador tenha um modelo de
referência desse gênero, a partir do conhecimento obtido com a sua descrição.
Com a preocupação de fornecer subsídios para a descrição do relato de experiência,
este estudo tem como objetivo classificar os relatos de experiência da revista Linha
d’água, segundo o tipo de discurso.

1. PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS
Como objeto de estudo, foram escolhidos relatos publicados na seção Diário

de classe  da revista “Linha d’Água”, publicação da APLL (Associação de Professores
de Língua e Literatura). Trata-se de uma publicação legitimada pela comunidade pro-
fissional de ensino de língua e literatura, podendo servir de referências para a cons-
trução de um modelo didático do gênero relato de experiência, que venha a ser
objeto de apropriação pelo professor em formação.

O corpus que serviu de base para análise está constituído de dez textos que
podem ser reconhecidos socialmente como pertencentes ao gênero relato. Os crité-
rios de seleção desses textos se deu a partir da variação encontrada no plano global
dos relatos nos diferentes números dessa mesma revista, publicados entre os anos
1995 e 1999, conforme discriminação a seguir:

* Bolsista de Iniciação Científica do PIBIC - CNPq/ UFPB. Esse texto retoma, com algumas modificações, parte do
relatório de pesquisa apresentado ao PIBIC (CNPq/UFPB), sob a orientação da Profª. Drª Mª Augusta G. de M.
Reinaldo,intitulado A planificação textual do relato de experiência na revista Linha d‘Água (agosto de 2000 a junho
de 2001). A preocupação central foi conhecer  modelos de referência existentes na produção  desse gênero

destinada ao professor.
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2. MODELO DE ANÁLISE

A análise está orientada pelas contribuições da teoria do funcionamento do
discurso proposta por Bronckart (1999), que concebe a organização de um texto em
três níveis superpostos e, em parte, interativos, chamados de estratos do folhado tex-
tual: a infra-estrutura do texto; os mecanismos de textualização; e os mecanismos
enunciativos. A infra-estrutura do texto é constituída pelos seguintes componentes: o
plano mais do texto, os tipos de discurso, as modalidades de articulações entre esses
tipos de discurso e as seqüências que nele podem figurar. Considerando os objetivos
do trabalho, descreveremos a seguir apenas dois desses componentes, quais sejam:

· Tipos de discurso – expressão que designa os diferentes segmentos que o texto
comporta;
· Articulações entre tipos de discurso – mecanismos que podem tomar diferentes
formas. Uma delas é constituída pelo encaixamento (conjunto de procedimentos que
explicitam a relação de dependência de um segmento em relação ao outro). Outra
forma de articulação é a fusão, em um mesmo segmento, de dois tipos de discurso
diferentes.

Bronckart (1999) afirma que o agente produtor deve tomar três tipos de deci-
sões para levar a termo a ação verbal: 1) a decisão quanto ao gênero, em que o
agente tem à sua disposição um conjunto de gêneros possíveis para essa situação,
devendo assim escolher o que lhe parecer mais adequado, tendo em vista seus
objetivos específicos; 2) as decisões quanto ao tipo de discurso, em que três catego-
rias de operações ou de procedimentos psicológicos atuam: a constituição de um
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mundo discursivo, a escolha quanto ao grau de implicação da situação material de
produção, e a escolha das seqüências; e 3) as decisões relativas ao estabelecimento
de coerência. em que três tipos de procedimentos de textualização atuam: os proce-
dimentos de coesão e conexão, os procedimentos de modalização, e os procedimen-
tos de planificação textual global

Ainda com relação aos tipos de discurso, Bronckart postula quatro grandes
tipos, com os quais se podem construir diferentes e ilimitados tipos de texto: Interativo
e teórico – que estão no eixo do EXPOR; e Relato interativo e Narração – que estão no
eixo do NARRAR. Vejamos a seguir:

· O discurso interativo se caracteriza pela constituição de um mundo discursivo con-
junto ao da interação social em curso, com referências explícitas aos parâmetros da
situação material de produção;
· O discurso teórico também se caracteriza pela constituição de um mundo conjunto
ao da interação, mas sem integrar as referências da situação material de produção (o
aqui e o agora);
· O relato interativo se caracteriza pela constituição de um mundo discursivo disjunto
ao da interação, integrando referências aos parâmetros da situação material de produ-
ção;
· A narração se caracteriza também pela constituição de um mundo disjunto, não
integrando as referências aos parâmetros da situação material de produção.

É interessante ressaltar que, no eixo do EXPOR, admite-se ainda um tipo de
discurso intermediário, o discurso interativo-teórico misto, que combina característi-
cas tanto do discurso interativo quanto do discurso teórico. Além disso, há ainda uma
outra subdivisão desses tipos de discurso: os discursos teóricos, os relatos e as narra-
ções apresentam um caráter monológico ou monogerado e os discursos interativos
podem apresentar-se tanto como monológicos, dialógicos ou poligerados, de acordo
com o número de agentes envolvidos na produção do texto.

Tendo em vista que a decisão do produtor de texto quanto à escolha dos tipos
de discurso está relacionada com a representação que ele tem da situação comunica-
tiva em que o texto é produzido, faz-se necessário descrever o contexto de produção
dos relatos em estudo, o que será feito em 4.

3. DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DE PRODUÇÃO DOS RELATOS
Os relatos de experiência objeto de estudo são publicações da revista Linha

d’água, financiada pela Associação dos Professores de Língua e Literatura (APLL), en-
tidade cultural, de âmbito nacional, que tem como objetivos básicos o apoio e o estí-
mulo à docência e à pesquisa em linguagem e literatura, bem como a troca de idéias
e experiências no campo do ensino e criação literária (Vargas,1997).

 A APLL possui um público de leitores constituído por dois tipos de professor
de língua e literatura do ensino fundamental e médio. O primeiro é um professor
“interessado” que está a procura de questões que o levem a reavaliar sua prática. O
segundo, por sua vez, é um professor cansado e explorado que está buscando respos-
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tas para facilitar suas atividades pouco satisfatórias quanto aos aspectos educacionais
e financeiros. Em ambos os casos,  trata-se de um professor que se interessa por
publicações de sua área, questionando as respostas prontas e buscando novas suges-
tões de ensino (Mariano, 1988)

Portanto, com a publicação da revista Linha d’Água, a APLL mantém-se fiel ao
objetivo central que define sua especificidade: a integração entre professores-pes-
quisadores do ensino universitário e os de ensino fundamental e médio. Em razão
disso, tem-se tornado respeitada como entidade séria que contribui para a formação
dos professores e para a melhoria do ensino paulista e brasileiro, norteando-se sem-
pre pela formação, através do intercâmbio de experiências entre professores dos três
níveis e pelo diálogo contra a vulgarização e a massificação do ensino e em prol da
reflexão do professor sobre sua própria prática, tendo em vista a mudança de pers-
pectiva.

As publicações da Linha d’Água são escolhidas por um Conselho Editorial pre-
ocupado com o perfil do seu leitor, contando, para isso, com uma Comissão de Publi-
cação. O agente-produtor é representado pelo professor do ensino superior, que está
preocupado em divulgar seus trabalhos e em contribuir para a melhoria das práticas
de leitura e produção de textos no ensino fundamental e médio ou pelo professor de
ensino fundamental e médio em processo de pós-graduação. Revela-se, dessa forma,
a importância e o reconhecimento da revista Linha d’Água como instrumento de apoio
ao professor e como fonte de referências bibliográficas dos currículos escolares.

Compõe-se a revista basicamente de quatro partes: a) entrevista com profes-
sores de reconhecida atuação no ensino de língua e literatura; b) artigos e ensaios de
professores e pesquisadores de reconhecida importância nos meios acadêmicos e
perante a sociedade; c) diário de classe, que consiste num espaço em que o professor
relata experiências importantes na prática da sala de aula; d) resenhas e inéditos.

Os relatos de experiência publicados na seção Diário de Classe, refletem a
realidade do mundo físico e sócio-subjetivo relacionado com o processo de ensino-
aprendizagem do professor, objetivando transmitir e construir conhecimentos. Algu-
mas vezes, a publicação desta seção não tem a denominação de relato, o que mostra
ser este um gênero em que os critérios de classificação ainda são muito móveis e/ou
divergentes.

4.CLASSIFICAÇÃO DOS RELATOS QUANTO AOS TIPOS DE DISCURSO
Conforme explicitados em 3, o modelo de Bronckart (1999) apresenta quatro

tipos de discurso: interativo, teórico, relato interativo e narração. De acordo com o
autor, em cada tipo, há subconjuntos de unidades lingüísticas que aparecem regular-
mente e que têm um valor discriminativo, possibilitando-nos o reconhecimento e a
diferenciação desses tipos presentes nos textos.

Nesta perspectiva, a observação dos relatos que constituem o corpus da pes-
quisa permitiu-nos distribuí-los do seguinte modo: sete (R1, R2, R4, R5, R6, R7, R8)
apresentam discurso predominantemente teórico, dois (R9 e R10), discurso narrativo,
um (R3) manifesta discurso misto, denominado interativo-teórico. A constatação de
uma freqüência maior dos discursos teórico e narrativo levou-nos a selecionar para a
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presente análise dois relatos, um do eixo do expor- O ensino de língua materna: as
atividades de análise lingüística (R6), representativo do grupo teórico, e outro, do
eixo do narrar, A leitura do e no cotidiano (R9), representativo do grupo narrativo.

4.2.1. Relatos  com discursos predominantemente teóricos
Dentre os vários subconjuntos de unidades lingüísticas, citados por Bronckart,

que podem caracterizar o discurso como teórico, destacamos as seguintes categorias:
o tempo verbal, os organizadores lógico-argumentativos, os segmentos de outros tex-
tos e a alta densidade sintagmática. Os relatos deste grupo estão aqui representados
por R6, cuja análise passamos a apresentar.

Quanto ao uso do tempo verbal neste relato, detectamos que, de 112 verbos
encontrados, 97 estão no presente do indicativo (simples e composto), 7 no pretérito
perfeito (simples e composto) e 8 no futuro (presente e pretérito), demonstrando,
assim, que o tempo verbal predominante é o presente do indicativo.

Ex.1:
a) A bibliografia nas áreas de produção e recepção de textos é bastante nume
    rosa. (parágr.1)
b)Infelizmente, não podemos dizer o mesmo a respeito das atividades de aná
    lise lingüística. (parágr.1)
c)...na reescritura do texto, podemos considerar os aspectos citados... podemos
    pedir aos alunos... podemos solicitar aos alunos a reescritura... (parágr.16)
d) Como sabemos nos comunicarmos através de textos. (parágr.5).
e) As propostas curriculares de ensino de língua portuguesa centram as atividades
    de ensino/aprendizagem de língua materna em três blocos... (parágr.1).
f)  Itens lexicais que podem ser usados como sinônimos de navio... (parágr.7)

Como podemos perceber, todos os verbos, grifados nos exemplos acima, es-
tão no presente do indicativo no seu valor atemporal, marcando assim a primeira
característica do discurso teórico.

A segunda característica do discurso teórico, presente no relato em estudo, é
a presença de organizadores com valor lógico-argumentativo, conforme podemos
ver nos exemplos a seguir.

Ex.2:
a) Além da utilização de apenas o mecanismo da substituição por “ele”, o texto
    apresenta também muitas repetições. (parág.8)
b) Além do aproveitamento desses itens, o texto ainda fornece pistas para o
    estudo dos seqüenciadores oracionais. (parág.9)
c) Além das relações existentes entre os elementos que fazem parte do texto,
    existem outros tipos de relações.  (parág.10)
d) O autor narra em terceira pessoa. No entanto, no momento em que se inicia
    a ação, o narrador deixa o distanciamento e se engaja no texto. (parág.12)
e) Estes são os dois únicos parágrafos de iniciar a ação... No parágrafo seguinte,
    que marca o início da ação, há a mudança de foco narrativo... (parág.13)
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f) Depois dessas observações, na reescritura do texto podemos considerar os
    aspectos citados, ou seja, o foco narrativo ou mesmo a estruturação dos dis
    cursos direto e indireto. (parág.15)

Neste conjunto de exemplos, estão ilustrados alguns organizadores lógico-
argumentativos que são responsáveis pela coesão e coerência textual. Os organizadores
“além de” e “depois dessas” estabelecem relação gradativa entre as partes do texto;
já o conectivo “no entanto” estabelece relação de oposição entre frases; e “no pará-
grafo seguinte” assinala uma informação nova no texto.
Uma outra característica encontrada em R6 é a focalização de outros segmentos de
textos, isto é, referência a outros textos lidos pelo autor, por exemplo:

Ex.3:
a) As propostas curriculares afirmam que as atividades de análise lingüística vão
    substituir os exercícios de natureza gramatical e estrutural (parágr. 1)
b) “Por meio da análise lingüística, o professor poderá mostrar ao seu aluno
    como o texto se organiza” (Proposta curricular do estado do Paraná, p.56) –
    (parágr.1)
c) Poderíamos lembrar, por exemplo, três enfoques possíveis no trabalho com a
    linguagem (Halliday, 1976) - (parágr. 4).
d) Muitos estudiosos conceituaram texto. Uma das conceituações mais simples
    é a que diz que “o texto é uma unidade de sentido” (parágr.5).
e) Na função interpessoal, Halliday analisa as relações que se estabelecem ent
    re autor-texto-leitor. (parágr.12).

Neste conjunto de exemplos, o autor de R6 apresenta várias focalizações de
outros textos que se mostram de diferentes formas: a partir de referências nominais a
autores, como em c e e, nos quais o autor expõe aspectos teóricos de Halliday acerca
do trabalho com a linguagem, fazendo referência explícita; e de referências nomi-
nais a documentos, no caso do exemplo b, quando cita, entre parênteses, o documen-
to específico de onde a citação foi retirada.

A partir de referências genéricas a estudiosos da área, como em d, já que não
é revelada com precisão a origem efetiva do conceito de texto, e em a, que não
especifica o documento das propostas curriculares. Em ambos os casos, há uma
quantificação indefinida, expressa, respectivamente, pelos termos “muitos estudio-
sos” e “as propostas curriculares”.

A última característica observada diz respeito à densidade sintagmática do
texto, marcado pela presença freqüente de conectivos, formando orações subordina-
das, que se encaixam de diversas formas, conforme ilustramos a seguir.

Ex.4:
a) O que percebemos no contato com professores da rede pública de ensino é
   que nosso professor não se encontra instrumentalizado para realizar “as
   atividades de análise lingüística”.
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b) Além dessa visão ideacional, em que se focaliza o conteúdo proposicional,
    podemos analisar a linguagem, também através de sua função interpessoal e
    de sua função textual.
c) Os elementos que fazem parte de um texto têm que estar relacionados for
    mando uma unidade, um todo.
d) Pode ainda achar que aquilo que está escrevendo é possível...

Nestes exemplos, podemos verificar que em todos os segmentos, há inser-
ções de orações subordinadas, tornando o enunciado complexo. No exemplo a, en-
contramos uma oração subordinada adjetiva, “que percebemos no contato com pro-
fessores da rede pública de ensino”, e uma substantiva, “que nosso professor não se
encontra instrumentalizado para realizar”. Nos exemplos b e c, há inserção de ora-
ções adjetivas, respectivamente: “em que se focaliza o conteúdo proposicional” e
“que fazem parte de um texto”. No fragmento d, por sua vez, encontramos uma ora-
ção subordinada substantiva, “que aquilo é possível”, na qual se insere uma oração
adjetiva, “que está escrevendo”.

4.2.2. Relatos  com discursos predominantemente narrativos
Assim como fez com o discurso teórico, Bronckart (op.cit.) também assinala

algumas características do discurso narrativo que nos permitem diferenciá-lo dos ou-
tros tipos de discurso. Dentre as características, selecionamos as categorias tempo
verbal, organizadores temporais e anáforas pronominais e nominais, para a análise do
relato A leitura do e no cotidiano (R9), que representa o grupo dos relatos predomi-
nantemente narrativos.

A observação do sistema dos tempos verbais, no relato em estudo, fez-nos
perceber que, de 71 verbos encontrados, 41 estão no passado (35 perfeito e 4 imper-
feito), com presença maior de formas simples, 27 no tempo presente do indicativo
(composto e simples) e 3 no futuro (2 do presente e 1 do pretérito). Isso significa que
há uma predominância do tempo passado, que marca a natureza cronológica da rela-
ção de anterioridade e posterioridade entre os enunciados, comprovando que esse
texto é formado basicamente por segmentos de discurso da ordem do narrar, o discur-
so da narração. Vejamos alguns exemplos da freqüência do tempo passado.

Ex.5:
a) ...a determinação não foi suficiente para livrar-me da reputação de professora tor
    turante... (parágr.3).
b) Era visível o impacto causado pelas informações adquiridas... (parágr.9).
c) Na verdade, tínhamos produzido, sem saber o cenário perfeito para a comunica
    ção... (parágr.7).
d) O primeiro contato dos meus alunos da 6ª série... foi precedido  pela decisão de
    alterar a disposição das carteiras. (parágr.7).
e) ... a turma, constituída em grande parte por meninas, fundamentava todas as suas
    opiniões. (parágr.9).
f) O passo seguinte foi a leitura da entrevista de uma jovem que se confessava arre
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    pendida por ter abandonado seu bebê... (parágr.10).

A exposição destes fragmentos exemplifica a freqüência do tempo pretérito
no relato em estudo. Observamos que há uma predominância do tempo verbal sim-
ples. Além disso, temos casos do pretérito perfeito como “foi”. “tínhamos produzido”,
“foi precedida”, e casos do pretérito imperfeito como “fundamentava” e “confessava
arrependida”. Isso explica , neste tipo de relato, o grande número de informações
referentes aos fatos da experiência do agente produtor do texto.

Outra característica freqüente neste tipo de relato é a presença de
organizadores temporais. Observem-se os dados a seguir:

Ex.6:
a) Há sete anos, removi-me para a escola de primeiro grau Antônio Manoel
    Alves de Lima... (parágr.1).
b) A partir de 1995, a escola Antônio Manoel Alves de Lima passou a integrar o
    Projeto Qualidade no Ensino... (parágr.4)
c) durante a introdução do trabalho com o jornal na sala de aula, no ano passado
    (parágr.6)
d) ...a posição dos alunos em sala de aula... (parágr. 7)

No conjunto de exemplos acima, encontramos a presença de organizadores
temporais expressos por advérbios ou expressões adverbiais. O primeiro excerto apre-
senta organizador temporal expresso em “há sete anos” e espacial, “para a escola”.
Nos fragmentos b e c, detectamos exemplos de organizador apenas temporal, “a par-
tir de 1995”, “durante a introdução do trabalho” e “no ano passado”. E, no último caso,
excerto d, temos um organizador de espaço, “em sala de aula”.

Quanto à última categoria de análise, anáforas pronominais e nominais, estas
tiveram presença saliente em R9, como pode ser visto a seguir:

Ex.7:
a) ... qualquer semelhança entre mim e a Torturuga, a “professora” personagem
   da novela de Lewis Carroll em Aventuras de Alice no país das maravilhas...
   afinal, segundo uma de suas alunas, aprender com ela era uma tortura...
   (parágr.2)
b) O Projeto de Qualidade no Ensino, patrocinado por empresas privadas da
    região de Santo Amaro ... o projeto também oferece aos professores de Ma
    temática sessões de capacitação... A meta do projeto é fazer com que mais
    de 75% dos alunos dominem mais de 70% dos conteúdos... (parágr. 4)
c) Achei oportuno aproveitar o auge do debate para propor outros textos sobre
    o mesmo tema. O primeiro deles... poderia ser caracterizado como “difícil”,
    mas o interesse possibilitou o empenho em descobrir a mensagem veiculada
    e nem o desconhecimento de alguns vocábulos, a longa extensão do texto
    ou as idéias subentendidas impediram a sua compreensão. (parágr.10).

No fragmento a, temos uma retomada conjunta de anáfora nominal e de anáfora
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pronominal, isto é, o nome “Torturuga” é retomado pelo sintagma nominal “a profes-
sora” e, em seguida, no mesmo parágrafo, pelo pronome “ela”. Já no fragmento b, há
uma retomada anafórica nominal, o sintagma “Projeto Qualidade no Ensino” é substi-
tuído pelo item lexical “projeto”, retomada essa que ocorre várias vezes no texto. No
último fragmento, c, detectamos novamente a retomada conjunta de anáfora nominal
e pronominal. O sintagma “outros textos” é primeiramente retomado pelo pronome
“deles” e depois pelo nome “texto”.

4. CONCLUSÃO
Quanto ao tipo de discurso dos relatos de experiência, observamos que a

análise dos dados da presente pesquisa revela que há uma diferenciação no grau de
complexidade observado na construção dos relatos selecionados. O relato de discur-
so teórico apresenta em sua organização maior número de reflexões conceituais se-
guida de análise de dados. Tais reflexões e análise são marcadas pela presença de
organizadores lógico-argumentadores, focalização de outros segmentos de textos e
alta densidade sintagmática.

O relato de discurso narrativo tem sua organização marcada pela presença de
procedimentos metodológicos usados na experiência de sala de aula. Apresenta um
registro centrado basicamente na narração de procedimentos metodológicos usados
na experiência em sala de aula, ou de fatos relacionados à experiência profissional
do autor. Essa narração é construída basicamente no tempo verbal do pretérito, com a
presença de organizadores de natureza espaço-temporal e de pronomes anafóricos.

Salientamos, por fim, a importância do conhecimento desse gênero para a
formação inicial do professor. O acesso a relatos de experiência de ensino dos tipos
aqui analisados conduz o aluno professor, por um lado, a não assimilar os conteúdos
vistos nas disciplinas como verdadeiros e acabados e, por outro lado, a não aplicá-los
em sala de aula, como se “a realidade social se encaixasse em esquemas pré-estabe-
lecidos do tipo taxonômico ou processual” (Gómez, 1992 – apud Magalhães, 1998).
Por sua vez, o alcance da condição de professor reflexivo poderá favorecer ao profis-
sional em serviço, já egresso da universidade, o acesso a novas informações e expe-
riências sobre o ensino de língua e literatura.
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A estilística do olhar de outrem - Incursões no dialogismo
bakhtiniano

Viviane A. Aragão*

Universidade Federal de Pernambuco

Resumo:
Este ensaio versa sobre a estilística no texto literário e aborda, através da concepção dialógica

bakhtiniana, a pluralidade do universo discursivo no conto Negrinha, de Monteiro Lobato. Fugindo a um
enquadramento rígido da teoria empregada por Bakhtin, utiliza-se sua concepção de dialogismo para
apresentar como o discurso instaurado no gênero literário constitui-se, em essência, da tessitura de
vários discursos e fazem ecoar múltiplas vozes numa situação ininterrupta de enunciação, levando-nos a
reconhecer, não apenas estilisticamente, a dificuldade de desenvolver-se uma autoria discursiva.

“Quando contemplo um homem situado fora de mim e à minha frente, nossos horizontes concre-
tos, tais como são efetivamente vividos por nós dois, não coincidem. Por mais perto de mim que
possa estar este outro, sempre verei e saberei algo que ele próprio, na posição que ocupa, e que
o situa fora de mim e a minha frente, não pode ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu
próprio olhar – a cabeça, o rosto, a expressão do rosto -, o mundo ao qual ele dá as costas, toda
uma série de objetos e de relações que, em função da respectiva relação em que podemos situar-
nos, são acessíveis a mim e inacessíveis a ele. Quando estamos nos olhando, dois mundos diferen-
tes se refletem na pupila de nossos olhos”(Bakhtin, 1997:43).

Debruçar-se sobre o texto literário é poder ver ao mesmo tempo, como assiná-
la Bakhtin, este homem situado fora de mim e a mim mesmo. É poder enxergar, pela
(re)-presentação que a linguagem possibilita, o outro encerrado no nosso espaço es-
pecular: é a possibilidade de iluminar as partes inacessíveis do corpo alheio e, no
reflexo desta luminosidade, contemplar as partes inacessíveis do nosso próprio cor-
po.

O homem que pára diante de outro, e reconhece um mundo estranho aprisio-
nado no olhar alheio, é o mesmo homem que instaura diante de si todo um universo
de discurso possível, que se abre a partir do contato com o mundo que lhe é inaces-
sível, mas que se revela à imagem que se projeta na retina de outrem. A partir do
momento em que se fala, não do mundo imediatamente percebido, mas do mundo
que é percebido na pupila alheia, apodera-se também da fala alheia e o olhar que
fundamenta esta fala, ao ser apreendido pelo outro, fundamentará também a sua pró-
pria fala. Assim, a voz instauradora do discurso no mundo é o produto da intersecção
desses dois olhares.

O universo da enunciação literária é o lugar onde os olhares se intersectam e
todas as vozes ecoam numa situação ininterrupta de enunciação. O discurso instaura-

* Trabalho conclusivo da disciplina de Língua Portuguesa 8, do curso de Letras da UFPE, ministrada pela profes-
sora Dóris A. Cunha, no período de 2000.2.
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do neste gênero constitui-se, em essência, da tessitura de vários discursos. Este
traspassamento do discurso instaurado pelo discurso alheio, ou discurso de outrem, é
um dos aspectos preponderantes da teoria bakhtiniana.

Bakhtin considera que este tipo de discurso, denominado por ele de discurso
citado “é o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo
tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre uma enunciação. (...) O
discurso citado é visto pelo falante como enunciação de uma outra pessoa, completa-
mente independente na origem, dotada de uma construção completa, (...). É a partir
dessa existência autônoma que o discurso de outrem passa para o contexto narrativo”
(Bakhtin,1992:144).

No âmbito da teoria dialógica da linguagem, a essência do discurso é
enriquecida a partir do momento em que o conteúdo discursivo não é mais conside-
rado isoladamente, mas integra um todo orgânico, vivo, do qual os enunciados que o
compõem são apenas uma parte. Ninguém, absolutamente, está isento da força
orientadora do discurso alheio para o objeto. Apenas um indivíduo dotado de uma
linguagem original estaria livre da influência dialógica. Pode-se notar ainda que o
fenômeno não se esgota nisso. Há uma bipolaridade dentro da qual o discurso está
inserido; ele é pronunciado, não apenas sob influência daquele campo discursivo
que é de domínio comum, mas está também à espera de um outro discurso que traz
consigo a sua resposta. Esse discurso-resposta futuro é o outro pólo do fenômeno
dialógico, tão determinante quanto o primeiro; pois a enunciação surge também como
atendendo ao chamado desse discurso-resposta, como se fosse por ele convocado a
existir.

É importante percebermos como os componentes textuais são capturados pela
malha teórica bakhtiniana e como o autor articula os conceitos desenvolvidos com a
forma de atuação destes mesmos conceitos e suas respectivas funções textuais. Ao
voltar-se para a linguagem literária, Bakhtin foge de concepções reducionistas que
apontam para formas como discurso direto, indireto ou indireto livre e preocupa-se
principalmente com a “dinâmica estabelecida entre o contexto narrativo e o discurso
citado (...) - expressa pela inconstância – (...) das fronteiras que separam a palavra
citada da palavra que cita”(Marinho,1997:249), sistematizando, assim, uma relação de
aproximação ou distanciamento entre o narrador e esta voz alheia. Outro aspecto a
destacar diz respeito à forma como este discurso é apropriado; ou seja, como, por
exemplo no discurso bivocal, irá aparecer a voz do outrem.

É neste sentido que na concepção bakhtiniana “o romance, tomado como um
conjunto, caracteriza-se como um fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal.
(...) o estilo do romance é uma combinação de estilos; sua linguagem é um sistema
de “línguas”. (...) é uma diversidade social de linguagens organizadas artisticamente,
(...) E é graças ao plurilinguismo social e ao crescimento em seu solo de vozes dife-
rentes que o romance orquestra todos os seus temas, todo seu mundo objetal, semân-
tico, figurativo e expressivo” (Bakhtin,1993:73-74). Desta forma, a especificidade da
forma literária, pautada na perspectiva dialógica, concebe que a dialogicidade interna
do discurso, tal qual fala Bakhtin, não comporta elementos externos de “composição”,
não pode pretender ascender a uma dada realidade e empregar elementos alheios a
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esta situação, pois não pode existir de forma dissociada de seu objeto. É exatamente
por adentrar na forma composicional do texto, nas essencialidades semânticas e ex-
pressivas, que a inter-relação desencadeada por esta dialogicidade interna do discur-
so fundamenta e condiciona toda carga estilística do texto literário.

Assim, enxergar o romance estilisticamente dialogicizado é perceber de que
modo a identidade social das personagens se reflete em suas falas, bem como sua
relação com outros discursos e as formas de discursos que veiculam as vozes das
personagens. É importante ressaltar que nesta teoria a voz de outrem não é apreendi-
da tal qual é emitida, mas esta voz, no momento da apreciação, é reformulada pelo
discurso interior daquele que a utiliza, recebe um acento apreciativo, é voz social
internalizada e individualizada.

“É nos lábios e no tom amoroso deles (da mãe e dos próximos) que a criança ouve e começa a
reconhecer seu nome, ouve denominar seu corpo, suas emoções e seus estados internos; as
primeiras palavras, as mais autorizadas, que falam dela, as primeiras a determinarem a sua pessoa,
e que vão ao encontro da sua própria consciência interna, ainda confusa, dando-lhe forma e nome,
aquelas que lhe servem para tomar consciência de si pela primeira vez e sentir-se enquanto coisa-
aqui, são as palavras de um ser que a ama”(Bakhtin,1997:67).

No conto de Monteiro Lobato a criança não tem nome, chamam-na de Negrinha.
Não há nos lábios alheios o tom amoroso, o que domina seu corpo são os castigos e
por vezes o sofrimento da fome. Suas emoções emudecem no choro, as primeiras
palavras predicam sua danação ao mesmo tempo em que exterminam sua consciên-
cia, na qual a confusão não se faz apenas temporária, mas dá-lhe a forma, o nome e
sensação não de sentir-se enquanto mas de ser coisa.

Em Negrinha, o plurilinguísmo está presente por todo o texto. Trata-se de um
conto que paira sobre o dialogismo. É já em seu título que podemos identificar as
nuanças do discurso alheio: não é um nome, é uma classificação. O texto diz: “Negrinha
era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, mulatinha, escura, de cabelos
ruços e olhos assustados”(Lobato, p. 78). Percebemos que o autor-narrador chama
uma voz social, sem identidade aparente, uma voz que ecoa pela sociedade, que já
se estratificou socialmente, para tecer a denominação da personagem e como conse-
qüência descompor sua possível identificação: sua identidade é a não-identidade.
Assim, a própria palavra em si, Negrinha, estigmatiza a personagem, traz em seu
cerne a marcação social do preconceito, é uma personagem que ao mesmo tempo
não é ninguém: a voz do todo social é chamada para anular um ente individual. Des-
velando a voz do autor poderíamos escutar: é uma negrinha, uma “fusca”, uma
“mulatinha”, uma dessas de “cabelos ruços” e “olhos assustados”: um ninguém.

Em contraposição com a classificação de Negrinha, o autor constrói as caracte-
rísticas da personagem em oposição. Para anunciar dona Inácia são predicadas as
mais distintas denominações : “Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do
mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado
no céu (...) –“dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral”,
dizia o reverendo”(Lobato, p.78). Enquanto sobre Negrinha recai uma voz
descaracterizada socialmente, pois todos podem predicar Negrinha, sobre dona Inácia
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recai vozes socialmente definidas. Não é qualquer pessoa que pode predicar sobre
ela a característica de ser “patroa, rica, dona do mundo, a mimada dos padres...”; da
mesma forma como ela própria não é qualquer pessoa.

Ao delimitar as vozes que predicam sobre as personagens, demarcando soci-
almente a classe de onde elas ecoam, o autor-narrador estabelece pelo dialogismo
interno do discurso a construção estilística das personagens: a que voz social recorre
o autor para predicar sobre Negrinha e a que voz ele apela para tecer a identidade de
dona Inácia? É o padre, “senhor de Deus”, que atesta as virtudes apostólicas, religio-
sas e morais da grande dama. A identidade de dona Inácia não só é construída pelo
que dela se predica no texto, mas também por se contrapor a identidade de Negrinha
e contribuir para o seu processo de caricaturização, pois, no caso da “fusca”,  a
descaracterização é a sua característica primordial.

Para Bakhtin “a estilização, habitualmente paródica, da linguagem (...) é que-
brada, às vezes, pelo discurso direto do autor (geralmente patético ou idílico-senti-
mental), que personifica diretamente (sem refração) as intenções semânticas e
axiológicas do autor. Mas o que serve como base da linguagem do romance “humorís-
tico” é o modo absolutamente específico do emprego da linguagem comum. (...) essa
linguagem é tomada pelo autor como a opinião corrente, a atitude verbal para com
seres e coisas, normal para um certo meio social, o ponto de vista e o juízo
correntes”(Bakhtin, 1993:78). Não é de outra forma que se estrutura o texto lobatiano,
voltando para a passagem marcada anteriormente, observa-se que só após esta passa-
gem, a fala do reverendo, o autor-narrador irá inserir um comentário direto: “Ótima, a
dona Inácia” (Lobato,p.78). Este comentário, assim como outros inseridos ao longo do
texto, desempenha um papel regulador dentro da estrutura axiológica do conto, pois
com o desenrolar da história percebemos o quão irônico é este comentário, e o quan-
to ele diz sobre as intenções do autor e sobre a própria composição  ética e moral da
personagem em questão. Trata-se de um comentário tão pontual, marcando até mes-
mo o ritmo de apresentação da personagem, que só depois dele é mostrada para o
leitor a verdadeira face de dona Inácia. Assim, no meio da opinião corrente, do senso
comum de um meio social bastante distinto, o autor insere seu discurso, sua voz,
como que para conceder estilísticamente um tom ao seu texto, ao mesmo tempo em
que este estilo dialogiza sobre suas intenções semânticas e axiológicas.

“Brinquem! Brincar! Como seria bom brincar!”(Lobato, p.81). Nesta passagem ,
Negrinha apropria-se da fala alheia e nitidamente percebemos o anseio por tornar-se,
um dia, também autora-legítima desse discurso apropriado.  “Brinquem!” - Esta é a
fala de Dona Inácia e Negrinha, ao repeti-la, toma consciência de uma permissão da
qual ela está excluída, sabe que a voz não se dirige a ela. Para Negrinha, a ação
permitida - “Brincar!” - jamais poderá ser conjugada em primeira pessoa, numa voz
autônoma. Notemos que dentro do discurso de Negrinha, a primeira fala é tomada de
um individuo apenas, de Dona Inácia, mas com consciência de que esta fala não lhe
é dirigida; a segunda fala é o reconhecimento de um grupo do qual ela não faz parte:
o grupo dos que podem brincar, das meninas ricas, louras e de olhos azuis: das meni-
nas anjos. Das meninas demarcadas socialmente como anjos. Ora, “anjos” não
estratifica o universo discursivo de Negrinha.
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A última fala expressa no conto é de autoria de Negrinha: salienta seu desejo
em vir a integrar este grupo que ela própria reconhece como lhe sendo fechado:
“como seria bom brincar!”(Lobato, p.84), expressando seu desejo de ser permitida,
ser ouvida,  deter o mínimo de autoria discursiva. Neste conto, preponderantemente,
as falas confluem para formação de um universo discursivo que se pauta nos limites
da exclusão, da marginalização. Mesmo quando é concedida a Negrinha a permissão
de adentrar neste discurso de outrem, de brincar com as meninas ricas, ela reconhe-
ce a distância de seu posicionamento discursivo, da nulidade social daquilo que fala
ou sente. Assim, se por algum instante vê-se permitida em um universo que sempre
lhe fora negado, Negrinha reconhece a estranheza do discurso alheio: as meninas
ricas só deixam ela brincar com a boneca de porcelana para poder ridicularizá-la –
“como é boba esta Negrinha”(op.cit.). O discurso dominante proclama seu poder,
impera sobre as falas sem identidade definida e instaura a ordem discursiva vigente.

Não há saída para Negrinha. A identidade de Negrinha, longe de afirmá-la, é
uma identidade negativa. Ao confrontar-se com o outro, os “anjos do céu” chegados,
percebeu que não era uma criança simplesmente, a quem tudo era vetado, como a
qualquer outra criança, mas era Negrinha, a criança negra, “fusca”, que não era “anjo”,
nem “loura”, que não podia brincar: sentira o peso do nome. Não que sua identidade
a negasse, antes, era pela negação que esta identidade era possível.

“As palavras amorosas e os cuidados que ela recebe (a criança) vão ao encontro da sua percepção
interna e nomeiam, guiam, satisfazem – ligam ao mundo externo como a uma  resposta, diríamos,
que demonstra o interesse que é concedido a mim e à minha necessidade – e, por isso, diríamos
que dão uma forma plástica ao infinito “caos movediço” da necessidade e da insatisfação no qual
ainda se dilui todo o exterior para a criança, no qual se dilui e afoga também a futura díade de sua
pessoa confrontada com o mundo exterior.”(Bakhtin,1997:68)

A privação de Negrinha do discurso amoroso instaura-a definitivamente no
“caos movediço”. Reconhecida a impossibilidade de legitimação social de seu discur-
so, rompe-se a ligação dela com o mundo externo: não há esperança de resposta, a
personagem vê seu discurso diluído na insatisfação permanente: não afirma seu dis-
curso e, por sua vez, não consegue reformular o discurso alheio e acentuá-lo com sua
individualidade discursiva. Na “díade de sua pessoa confrontada com o mundo exte-
rior” fratura sua consciência e termina diluindo-se nas vozes de outrem: “O delírio
rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis. E de anjos... E bonecas e
anjosredemoinhavam-lhe em torno, (...)” (Lobato,p.83).
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Resumo:
O objetivo deste trabalho é fazer um relato sobre o minicurso “Quem está falando no texto?”,

que está inserido no contexto do projeto (RE) pensando o ensino de português, coordenado pela Profª
Angela Dionisio durante o segundo semestre de 2000, na disciplina de Prática de Ensino de Português 1.
O tema da interação entre discursos tem uma grande relevância no ensino-aprendizagem de Língua
Portuguesa, pois de acordo com os PCNs (1998:21), “ todo discurso se relaciona, de alguma forma, com os
que já foram produzidos.”

Este trabalho, que está inserido no contexto do projeto (RE) pensando o ensi-
no de português, coordenado pela Profª Angela Dionisio durante o segundo semestre
de 2000,  na disciplina de Prática de Ensino de Português 1, tem como principal objetivo
fazer um relato sobre o que foi o minicurso “Quem está falando no texto ?”1 , obser-
vando as contribuições deste minicurso na formação profissional dos alunos do curso
de Letras. O minicurso (6 horas) foi realizado nos dias 13 e 14 de dezembro de 2000,
durante o “I Encontro de Estudos Lingüísticos da UFPE” e teve como público-alvo pro-
fessores do Ensino Fundamental e Médio, assim como alunos da Graduação e da Pós-
Graduação em Letras.

Neste artigo, para que possamos compreender melhor como foi elaborado e
organizado o minicurso Quem está falando no texto?,  apresentaremos, na seção Os
primeiros passos: alguns pressupostos teóricos, as principais obras que nortearam
nosso posicionamento teórico. Depois, na seção A elaboração dos planos de aula,
explicaremos como organizamos cada um dos tópicos que foram trabalhados durante
o minicurso. Na seção Análise das atividades propostas, mostraremos alguns dos
exercícios que foram realizadas  durante o evento, analisando o objetivo e o resultado
alcançado em cada um deles. Na conclusão, pontuaremos os aspectos considerados
mais relevantes do ponto de vista teórico e prático. Esperamos que este relato possa
auxiliar, de alguma forma, aqueles que desejam aplicar as teorias aqui apresentadas à
sua sala de aula, bem como, aqueles que, mesmo trabalhando outros conteúdos, de-
sejam tornar suas aulas mais participativas e produtivas.

1. Os primeiros passos: alguns pressupostos teóricos
A primeira atitude do grupo foi reunir o maior número possível de fundamen-

tação teórica para o trabalho. Como o nosso minicurso tinha como principal objetivo

* Trabalho realizado na disciplina Prática de Ensino de Língua Portuguesa I, ministrada por Angela Dionisio.
1 Participaram da elaboração e realização deste minicurso: Ana Paula Gouveia, Claúdia Virgínia Freitas, Daniely
Lopes Campos, Edvânia Gomes da Silva, Fabiana Morais da Hora e Lizane Prudêncio de Freitas.
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refletir sobre a importância das diferentes “vozes” presentes no texto para o ensino
do português, estabelecemos como nossa primeira fonte bibliográfica Bakhtin
(1997,1998). Segundo o autor, “em todos os seus caminhos até o objeto, em todas as
direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de
participar, com ele, de uma interação viva e tensa” (Bakhtin, 1988:88). Dessa forma,
estudar as vozes do texto é analisar a relação existente entre os diversos “falares” que
nos rodeiam, buscando compreender e explicar as diferentes formas de introdução
do discurso de outrem. Além disso, cada vez que retomamos o discurso alheio,
reformulamos este discurso com nossas próprias palavras e, por isso, todo processo
de representação do discurso alheio é um processo de retomada-modificação.

A idéia de fazer um minicurso sobre este tema surgiu da constatação de que
um dos motivos que atrapalha o desenvolvimento da leitura proficiente nos alunos do
ensino médio e fundamental é a falta de conhecimento sobre o fenômeno da interação
entre discursos. Isso porque os manuais didáticos limitam-se a fornecer ao aluno
algumas regras gramaticais a respeito da diferença entre discurso direto e discurso
indireto. Porém, segundo Cunha (2000 :5), “o fenômeno da interação entre discursos
não se esgota nos modelos gramaticais”, afinal, a orientação dialógica é naturalmente
um fenômeno próprio a todo discurso. Esse dialogismo estudado por Bakhtin é o que
alguns teórico s (Authier-Revuz, 1990; Mainguenau, 1997) chamam de heterogeneidade
discursiva. Isso significa que todo discurso é perpassado por outros discursos que o
rodeiam e que dialogam com ele num contínuo hibridismo dialógico. A
heterogeneidade presente no discurso pode ser (I) mostrada marcada, isto é, ela pode
ser facilmente percebida na superfície do discurso. É o que ocorre no uso das aspas,
nas citações, nos comentários metadiscursivos. Além disso, essa heterogeneidade
também pode ser (II) mostrada não marcada, ou seja, a voz do locutor pode se mistu-
rar a do outro sem deixar marcas facilmente perceptíveis, como ocorre, por exemplo,
no caso do discurso indireto livre.

Assim, quando estudamos a interação entre discursos, precisamos observar o
que o falante/escritor faz com a palavra do outro. Esse tema tem uma grande relevân-
cia no ensino-aprendizagem de língua portuguesa, uma vez que, de acordo com os
PCN (1998:21), “todo discurso se relaciona, de alguma forma, com os que já foram
produzidos”.

Além disso, discutir sobre as diferentes formas de introdução da voz do outro
e sua contribuição no processo de ensino/aprendizagem é uma forma de unir o co-
nhecimento teórico com a prática pedagógica. E é essa relação entre a teoria e a
prática que tem sido “negligenciada” nos nossos cursos de Letras. Ou seja, “a pouca
freqüência (quando não ausência) do conhecimento de pesquisa sobre ensino-apren-
dizagem na área da linguagem leva os professores egressos a não encontrarem saí-
das para sua prática cotidiana com base no conhecimento teórico que vêem na
universidade” (Reinaldo, 2001:2).

Nessas discussões, além da leitura de textos relacionados à formação profissi-
onal de professores de língua portuguesa, como por exemplo os PCN, refletimos
sobre o papel do educador enquanto mediador que tem por função “planejar e dirigir
as atividades didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de
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ação e reflexão do aluno (...)” (PCN de Língua Portuguesa, 1998:22). Nessa perspecti-
va, “descobrimos” que, através de atividades e de discussões  pedagógicas, é possí-
vel transformar as salas de aula, fazendo com que elas deixem de ser um ambiente de
“tortura” para os alunos e passem a funcionar como um lugar que favoreça a aprendi-
zagem e estimule o senso crítico. Assim, a partir de discussões teóricas e da observa-
ção de algumas aulas de língua portuguesa no Ensino Fundamental e Médio, estabele-
cemos, em nossa turma de Prática de Ensino de Português I, alguns temas que consi-
deramos de grande relevância para a formação profissional dos professores de língua
portuguesa. O estudo sobre as vozes do discurso foi um deles.

2. A elaboração dos planos de aula
O grande problema que encontramos na elaboração do minicurso foi a deli-

mitação dos assuntos. Ou seja, como o tema das vozes do discurso é muito abrangente,
houve uma grande preocupação em priorizarmos os tópicos que estivessem relacio-
nados à educação e, conseqüentemente, às Novas Leis de Diretrizes e Bases e às
inovações sugeridas pelos PCN. Assim, foi de fundamental importância a elaboração
de um plano de unidade no qual estivessem definidos os passos da realização do
minicurso. É importante esclarecer, porém, que esse plano de unidade não tinha o
objetivo de estabelecer regras que deveriam ser seguidas, afinal teríamos sempre
que contar com os imprevistos e, além disso, nem os ministrantes nem os participan-
tes eram robôs para serem “comandados” por um manual de instruções. Dessa forma,
procuramos tornar nosso plano de unidade uma “bússola” que estaria sempre pronta
para nos indicar o caminho.

Os principais objetivos trabalhados durante o minicurso foram (1) debater
sobre o conceito de vozes sociais ; (2) discutir alguns aspectos da teoria bakhtiniana
(plurilingüísmo, dialogismo e plurivocalidade); (3) identificar, através da leitura de
vários gêneros textuais, a presença do discurso direto, indireto e indireto livre ; (4)
discutir sobre a abordagem desses fenômenos nos livros didático de Língua Portugue-
sa à luz dos PCN. Para cada objetivo, foram elaboradas atividades que iam desde a
montagem de quebra-cabeças até a criação de propagandas, focalizando diferentes
gêneros textuais, tais como provérbios, artigos de opinião, letras de músicas, propa-
gandas, entre outros. Ao partirmos do prático para o teórico, buscávamos reafirmar a
concepção de um conhecimento co-construído, no qual o aluno não é um mero es-
pectador, mas um ser atuante, capaz de contribuir ativamente no desenvolvimento do
seu aprendizado. Nessa perspectiva, foi de fundamental importância, para a realiza-
ção desse minicurso, a contribuição dada pela nossa professora de Prática de Ensino
de Português, Angela Dionisio. Isso porque, quando as atividades começaram a ser
elaboradas, a tendência de todas as equipes era realizar uma aula expositiva, na qual
os participantes pouco, ou nada, falassem. Entretanto, a professora sempre deixou
muito claro que não estávamos ali para “ensinar” aos professores  como se dá uma
boa aula de português. O objetivo dos minicursos, portanto, não era apresentar soluções,
mas discutir/testar possibilidades. Afinal, segundo nos afirma Reinaldo (2001:2), a
sala de aula não é o lugar da certeza, mas um espaço de busca do conhecimento.
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3. Análise das atividades propostas
Após mais de três meses de preparação, chegou o dia da realização do even-

to. No dia que antecedia a realização do minicurso, passamos a tarde inteira preparan-
do a sala que abrigaria os vinte participantes. A sala foi decorada com um “painel de
textos” que continha a maioria dos textos que iríamos usar durante o minicurso.

No primeiro dia, procuramos apresentar alguns dos principais conceitos esta-
belecidos por Bakhtin, bem como estabelecer a diferença entre as diversas formas de
interação entre discursos (intertextualidade, discurso reportado (discursos direto e
indireto) e polifonia). Realizamos várias atividades que favoreceram a interação entre
ministrantes e participantes e ajudaram na compreensão de algumas teorias. Em uma
das atividades elaboradas para aquele dia, os participantes deveriam montar uma es-
pécie de quebra-cabeça cujo resultado seria um provérbio popular. Os provérbios
mais conhecidos eram facilmente postos em ordem pelos participantes. Porém,  al-
guns dos provérbios escolhidos, por não serem muito conhecidos, proporcionaram
algumas respostas interessantes e engraçadas. Vejamos um exemplo:

Análise da atividade 1

P.O “ Vão-se os gatos e passeiam os ratos”2

P. A. “Vão-se os ratos e os gatos passeiam”

Neste exemplo, a ordem do provérbio original (P. O.) foi invertida. Dessa
forma, o participante criou um novo provérbio (P. A.). A “confusão” foi desfeita duran-
te a correção da atividade quando os participantes perceberam que a ordem do pro-
vérbio havia sido alterada mudando, assim, o sentido do “dito popular”.

Após a realização dessa atividade, os participantes foram motivados, a partir
da leitura dos “Provérbios do Planalto” de Jô Soares e da música “Bom Conselho” de
Chico Buarque,  a  criar seus próprios provérbios. Vejamos alguns provérbios que
foram elaborados durante a realização da atividade:

Análise da atividade 2

“Quem espera sempre alcança” (Provérbio original)
“Quem espera nunca alcança” (Provérbio do Planalto)
“Quem espera sempre cansa” (Provérbio do participante)

“Mais vale um pássaro na mão do que dois voando” (Provérbio original)
“Mais vale um pássaro na mão do que dois tucanos” (Provérbio do Planalto)
“Mais vale um namorado na mão do que dois voando” (Provérbio do participante)

2 De acordo com esse provérbio, quando os “patrões” saem, os “empregados” setem-se à vontade para fazer
bagunça.
3 Estamos adotando, aqui, a noção de texto defendida pelos Parâmetro Curriculares Nacionais. Segundo essa noção,
“texto é o produto da atividade discursiva oral ou escrita. Em outras palavras, um texto só é um texto quando pode
ser compreendido como unidade significativa global” (PCNs, 1998: 21).
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Essas atividades tinham o objetivo de mostrar que os diversos textos3  existen-
tes, assim como os ditos populares, são o resultado de um constante diálogo com o
discurso de outrem. Ou seja, “a produção de discursos não acontece no vazio /.../,
pois os textos, como resultantes da atividade discursiva, estão em constante e contí-
nua relação uns com os outros” (PCN, 1998: 21).

A última atividade proposta foi a leitura do artigo de opinião  Cristóvam, os
carangueijos e o poder de Tânia Barcelar de Araújo (ver anexo). Os participantes
tiveram que observar a presença da “vozes” no gênero jornalístico.

No segundo dia do minicurso, foram realizadas algumas atividades que ti-
nham o objetivo de promover a discussão sobre a presença da polifonia em propa-
gandas, músicas e contos. A primeira atividade proposta para este dia foi a análise das
músicas4  Pra que mentir?, de Vadico e Noel Rosa e Dom de iludir, de Caetano Veloso.
Vejamos as letras dessas duas canções:

Análise da atividade 3

Pra que mentir?

(Vadico e Noel Rosa)

            Pra que mentir

Se tu ainda não tens

Esse Dom de saber iludir

Pra quê? Pra que mentir

Se não há necessidade

De me trair?

Pra que mentir

Se tu ainda não tens

A malícia de toda mulher?

Pra que mentir, se eu sei

Que gostas de outro
           Que te diz que não te quer?

Pra que mentir tanto assim

Se tu  não sabes que eu sei

Que tu não gostas de mim?

Se tu não sabes que eu te quero

Apesar de ser traído

Pelo teu ódio sincero

Dom de iludir

(Caetano Veloso)

           Não me venha falar da malícia

de toda mulher,

Cada um sabe a dor e a delícia

de ser o que é.

Não me olhe como se a  polícia

Andasse atrás de mim.

Cale a boca, e não cale na boca

Notícia ruim.

Você sabe explicar

Você sabe entender, tudo bem.

Você está, você é, você faz,

Você quer, você tem.

Você diz a verdade e a verdade

é seu dom de iludir.

Como se pode querer que a  mu-

lher

Vá viver sem mentir.

4 As duas músicas foram retiradas do livro Platão & Fiorin. Lições de texto: leitura e redação. p. 53 (cf. bibliogra-
fia)
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Nesta atividade, os participantes deveriam observar a relação de
intertextualidade entre as duas músicas. Nessa perspectiva, a música de Caetano é,
até certo ponto, uma resposta à “cobrança” que Vadico e Noel Rosa fazem na letra da
música Pra que mentir?.

Outra atividade proposta para este dia foi a análise de algumas propagandas
afixadas nas paredes da sala. Neste exercício, os participantes deveriam observar a
forma como os anunciantes utilizam as vozes sociais nos textos publicitários. Vejamos
um exemplo dessa atividade:

Análise da atividade 4

“Para arranjar marido, você não precisa saber cozinhar. Precisa saber comer” (Propa-
ganda da Nutrilatina, publicada na revista Marie Claire, maio de 2000).

Nesta propaganda, encontramos a negação da voz social de alguns machistas
para os quais toda mulher, para conseguir um casamento, tem que saber cozinhar. A
propaganda, que tem o objetivo de vender uma sopa para regime (Sopa Lev), também
utiliza-se do consenso atual de que as mulheres magras são mais bonitas e, por isso,
tem mais facilidade em encontrar um parceiro.

Em uma outra atividade, os participantes refletiram sobre o Discurso Reporta-
do (Discurso Direto e Discurso Indireto), a partir da comparação das propostas dos
PCN com o que é apresentado nos livros didáticos de língua Portuguesa. Nesta atividade,
pudemos perceber que muitos LD (livros didáticos) “tratam o Discurso Reportado no
nível visual e formal” (Cunha, 2001: 106). Por isso, a maioria dos exercícios apresen-
tam enunciados do tipo “Transforme o discurso direto em indireto; use seu caderno”,
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“Reescreva os textos abaixo empregando o discurso indireto”. Essa abordagem con-
tradiz totalmente as propostas dos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa, pois,
de acordo com essas propostas, não se pode limitar o Discurso Reportado aos mode-
los gramaticais, uma vez que “todo texto se organiza dentro de determinado gênero
em função das intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos
discursos, aos quais geram usos sociais que os determinam” (PCN, 1998: 21).

A última atividade do minicurso consistiu na  reprodução do filme Branca com
fome e os sete anões (Turma da Mônica –Maurício de Souza). Neste filme, os partici-
pantes foram descobrindo os vários Contos de Fadas (Alice no país das maravilhas;
Branca de Neve e os sete anões; A bela adormecida, entre outros) que serviram como
intertexto para a história criada por Maurício de Souza.

4. Considerações Finais
A elaboração e aplicação do minicurso contribuiu para formação didático/

pedagógica dos ministrantes e participantes, pois favoreceu discussões a respeito da
relação professor/ aluno, bem como, proporcionou subsídios para regência de Prática
de Ensino de Português 2, realizada durante o primeiro semestre de 2001. Além dis-
so, esse minicurso favoreceu a união entre teoria e prática, proporcionando assim
“uma reflexão crítica sobre o trabalho do professor, tendo em vista o desenvolvimen-
to de uma atitude de pesquisa em relação a sua prática docente” (Reinaldo, 2001:2).

Quanto aos assuntos trabalhado, percebemos que muitos dos participantes,
mesmo os que já tinham concluído a graduação, não tinham conhecimento de muitas
das teorias sobre o discurso. Alguns, inclusive, não sabiam a diferença entre polifonia
e intertextualidade. Nessa perspectiva, o minicurso foi de grande valia, pois ajudou a
elucidar muitas dúvidas, contribuindo assim para a formação teórica de todos os en-
volvidos no evento. Ainda no que diz respeito a relação existente entre os diferentes
discursos, pudemos constatar que a diversidade no modo de apreender o discurso de
outrem contribui essencialmente para a compreensão e interpretação dos diferentes
gêneros textuais. Portanto, é necessário que o professor de língua portuguesa do
ensino fundamental e médio tenha subsídios para trabalhar assuntos como discurso
direto e indireto dentro de uma perspectiva dialógica. Dessa forma, estaremos contri-
buindo para uma concepção de “linguagem enquanto fenômeno social de interação
verbal” (Cunha, 2001: 112).

Os resultados obtidos revelam que atividades como as desenvolvidas neste
minicurso são muito proveitosas para a formação profissional  dos futuros professores
de língua portuguesa, uma vez que contribuem para união entre teoria e prática,
favorecendo, assim, a realização das práticas pedagógicas.
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A CONSTITUIÇÃO DIALÓGICA DO GÊNERO 
DEPOIMENTO 

Ludmila Kemiac * 

Universidade Federal de Campina Grande 

Resumo 
No presente trabalho, propomos uma análise da constituição dialógica do 
gênero depoimento que figura em revistas femininas. Para isso, analisaremos 
um exemplar publicado na revista Marie Claire, adotando o conceito de 
gêneros do discurso proposto por Bakhtin (1992 [1953]). Duas questões 
norteiam essa pesquisa: 1) O gênero “depoimento” constitui-se como uma 
reação-resposta a quê e a quem? 2) Qual (is) a (s) influência (s) da revista na 
constituição dialógica do gênero? As análises indicam que esse gênero parece 
ser resultado de uma complexa cadeia dialógica na qual há uma importante 
mediação da revista. 
Palavras-chave: Gênero. Depoimento. Dialogismo. 

Abstract 
In this work, we attempt to analyze the dialogic structure of the “personal 
report” genre found in women's magazines. With this in mind, we will analyze a 
sample published in the magazine Marie Claire, basing our analysis on Bakhtin's 
( 1992 [1953] ) concept of discourse genre. Two questions guided this 
research: 1) Is the “personal report” genre a response-reaction to what and 
whom? and 2) What influence ( or influences ) does the magazine have on the 
dialogic structure of the genre in question? The analyses indicate that this genre 
seems to be the result of a complex dialogic chain which is mediated by the 
magazine. 
Key-words: Genre. Personal report. Dialogical Structure. 

* Este artigo constitui um recorte de um trabalho maior, intitulado “Estudo do gênero depoimento: da teoria 
à sala de aula”, que foi desenvolvido pela autora como atividade de pesquisa do PET – Letras / UFCG 
(Programa de educação tutorial – MEC/SESU), sob a orientação da professora Denise Lino de Araújo.
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1. Introdução 

A linguagem, segundo Bakhtin (1992 [1953]), existe na forma 
de um fluxo comunicativo contínuo – sem um começo preciso ou um 
fim absoluto – no qual um enunciado surge como resposta a 
enunciados precedentes e como motivador de respostas que podem 
se constituir em novos enunciados. O dialogismo constitui, assim, a 
realidade fundamental da língua. Partindo dessas considerações, 
analisaremos, no presente trabalho, a constituição dialógica do 
gênero “depoimento” que figura em revistas femininas. Nossa análise 
recai sobre em um exemplar específico, publicado na revista Marie 
Claire (n 27, jun 1993, cf. ANEXO) 1 . Esta pesquisa procura responder 
às seguintes questões: 1) O gênero “depoimento” constitui-se como 
uma reação-resposta a quê e a quem? 2) Qual (is) a (s) influência (s) 
da revista (veículo de publicação) na constituição dialógica do gênero? 
Nosso objetivo central é descrever e analisar as relações dialógicas 
que constituem o gênero, atentando para o papel da revista enquanto 
mediadora do processo de interação autor-leitor. Para uma melhor 
interpretação dos dados, adotamos uma abordagem de análise 
descritivo-interpretativa, de natureza qualitativa, uma vez que o 
enfoque reside na descrição de algumas das características do gênero 
em estudo e na interpretação da funcionalidade dessas características 
em relação à esfera social na qual o gênero emerge. 

1 Ressaltamos que um depoimento apenas não pode sustentar uma análise de constituição de gênero. De 
fato, este trabalho é um recorte de uma pesquisa na qual analisamos vários outros depoimentos além do que 
é por ora apresentado. Assim, as conclusões expostas resultam da análise desses depoimentos.  Devido às 
limitações de espaço, um único exemplar foi selecionado para ilustrar as categorias de análise do presente 
artigo.
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2. Alguns conceitos 

Para analisar a constituição dialógica de um gênero é preciso 
reforçar a idéia citada na seção precedente, segundo a qual “um 
enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação verbal de 
uma dada esfera” (BAKHTIN, 1992 [1953]). Cada enunciado, 
surgindo como resposta a enunciados precedentes, motiva uma 
resposta no destinatário. Nesse processo dialógico, o locutor 
incorpora os enunciados que antecedem o seu, refutando-os ou 
assimilando-os a seu dizer. 

Outros autores, filiando-se a diversas linhas teóricas, 
desenvolveram tese semelhante à apresentada por Bakhtin, a 
partir de conceitos como interdiscursividade, heterogeneidade 
constitutiva ou mostrada, intertextualidade. 

A interdiscurividade, segundo Maingueneau (1987) é a relação 
de um discurso com outros discursos, a partir de um processo de 
re-configuração e de incorporação de elementos pré-construídos, 
produzidos fora de um posicionamento discursivo, em um jogo de 
construção de identidades a partir da alteridade. 

O conceito de heterogeneidade proposto por Authier-Revuz 
(1982), por sua vez, desdobra-se em “heterogeneidade mostrada” 
e “heterogeneidade constitutiva”. Aquela entendida como formas 
de inscrição do Outro em um dizer, que podem ser marcadas (o 
discurso direto, o aspeamento, etc) ou não-marcadas (o discurso 
indireto livre, a ironia, a metáfora, etc); esta vista como 
característica inerente a todo discurso, que, no entanto, não 
aparece marcada lingüisticamente, pois pertence ao nível do 
inconsciente do locutor, à sua própria formação discursiva.
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Koch (1997), analisando o conceito de intertextualidade – tão 
freqüente na literatura lingüística – faz uma distinção entre a 
intertextualidade em sentido restrito e a intertextualidade em 
sentido amplo. Segundo a autora, a intertextualidade em sentido 
amplo é a condição de existência do próprio discurso, e pode ser 
aproximada do que a análise do discurso denomina 
interdiscursividade ou heterogeneidade constitutiva. Já a 
intertextualidade em sentido restrito pode ser caracterizada como 
a relação de um texto com outros textos previamente existentes, 
isto é, efetivamente produzidos. 

Bakhtin (1992 [1953]), no entanto, ao que nos parece, não se 
detém a fazer tantas distinções entre aquilo que compreende uma 
relação dialógica no nível mais amplo da condição de existência do 
próprio discurso e o dialogismo no interior do enunciado, como 
sugere o conceito de intertextualidade ampla e restrita definido 
por Koch (1997). Para esse autor, se cada enunciado ocupa uma 
posição definida numa dada esfera da comunicação verbal em 
relação a um dado problema, “não podemos determinar nossa 
posição sem correlacioná-la com outras posições”. É por isso que 
todo enunciado é repleto de reações respostas que assumem as 
mais variadas formas. 

A heterogeneidade de um enunciado (reação-resposta a 
outros enunciados) pode não ser perceptível, já que um enunciado 
pode parecer monológico. No entanto, esse enunciado 
aparentemente monológico é resultado de relações dialógicas, que 
podem também não estar explícitas. 

Fiorin (2006), analisando o conceito de dialogismo em 
Bakhtin, examina se é possível distinguir, a partir das idéias do
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teórico russo, os conceitos de interdiscursividade e de 
intertextualidade. Esses conceitos atrelar-se-iam, por sua vez, a 
uma diferenciação entre “texto” e “enunciado”, este entendido 
como interdiscurso e aquele como “manifestação do enunciado”. 
A interdiscursividade consistiria em relações de sentido entre 
enunciados, ao passo que a intertextualidade compreenderia um 
processo da “relação dialógica não somente entre duas ‘posturas 
de sentido’, mas também entre duas materialidades lingüísticas”. 
As relações intertextuais e interdiscursivas seriam formas 
externas, visíveis de dialogismo. 

Não se deve, porém, reduzir o dialogismo bakhtiniano a essa 
formas (externas ou não), mas entendê-lo como pressuposição 
para a própria existência da linguagem enquanto fluxo 
comunicativo ideológico e social. Nesse sentido, o dialogismo 
bakhtiniano parece ser um conceito muito mais amplo, que 
recobriria todos os demais conceitos expostos acima 
(heterogeneidade, interdiscursividade, intertextualidade). O 
dialogismo – pressuposto para a existência da linguagem – é o 
aspecto responsivo que caracteriza as línguas humanas. Assim, 
enquanto os conceitos supracitados parecem delimitar um campo 
específico da linguagem para analisar a interação inerente à língua 
(a intertextualidade delimitaria o texto, a relação entre textos; a 
interdiscursividade delimitaria a constituição de sentidos, etc.), o 
conceito de dialogismo abarca a língua enquanto uma cadeia de 
relações responsivas. Por conseguinte, o dialogismo articula-se à 
noção de interação entre enunciados e enunciadores. Se 
considerarmos que o dialogismo – e é com esse conceito que 
trabalharemos – abarca todos os demais, é válido dizer que só 
existem relações interdiscursivas, intertextuais, polifônicas e
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heterogêneas porque existe o fenômeno dialógico, ou seja, porque 
a linguagem é dialógica em essência. 

Em síntese, assim pode ser resumido o pensamento 
bakhtiniano acerca da linguagem enquanto fluxo dialógico: todo 
enunciado surge no seio de uma dada esfera, integrando uma 
cadeia comunicativa. A materialidade do discurso pode ou não 
refletir (assimilar em diferentes graus e de diferentes formas) os 
enunciados precedentes que motivaram um determinado 
acontecimento discursivo. Mesmo que certos discursos não sejam 
perceptíveis em um enunciado, o discurso que é efetivamente 
materializado constitui-se em relação a outros discursos, em um 
embate constante, que transforma a linguagem em uma arena 
ideológica. 

Dada a complexidade das sociedades, complexos também são 
os gêneros do discurso que mediam as interações verbais. Na 
próxima seção, analisaremos essa complexidade e diversidade de 
ações de linguagem que às vezes se esconde em um enunciado 
aparentemente monológico. 

3. O acontecimento discursivo do depoimento e a mediação 
da revista 

O gênero “depoimento” que figura em revistas femininas tem 
seu horizonte temático voltado para a expressão de uma 
experiência pessoal de seu autor. No entanto, essa experiência 
pessoal pode voltar-se para um acontecimento social de amplas
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repercussões. Neste caso, a voz que narra uma experiência de 
vida apresenta uma visão singular de um fato conhecido. Ao 
apresentar essa visão singular, o autor não o faz diretamente para 
o leitor, mas através da mediação da revista que publica o texto, e 
que, fazendo parte de uma determinada esfera, refrata a realidade, 
semiotizando-a em uma linguagem específica. 

Para entender o papel de mediadora exercido pela revista, 
observemos a chamada feita pela revista Marie Claire, no 
depoimento intitulado “Sou feia demais”, que se constitui como 
objeto de análise deste trabalho: 

Este espaço é dos leitores de Marie Claire. Se você 
tem uma história fora do comum, escreva contando 
para: Revista Marie Claire “Eu”, leitora” Rua do 
Cuntume, 665, 5˚ andar, São Paulo, SP, CEP 05065- 
001. Mande seu endereço e telefone. Se sua carta for 
escolhida, entraremos em contato. 

Analisando essa chamada da revista podemos entender o que 
motiva o acontecimento discursivo do depoimento. 

Inicialmente, a revista evidencia quem pode ter um depoimento 
publicado: leitores da Marie Claire. Esses leitores escrevem para a 
revista contando suas histórias pessoais após lerem depoimentos 
nos quais outros leitores narram suas próprias histórias. Assim, 
institui-se uma primeira relação dialógica: um depoimento surge 
como reação-resposta a depoimentos precedentes, numa atitude 
responsiva ativa do leitor-autor. O depoimento pode, portanto,
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ser visto como uma reação-resposta na forma de um enunciado 
através do qual um enunciador, geralmente anônimo ou pouco 
conhecido, expõe sua experiência pessoal para outros leitores da 
revista. Esse enunciado, por sua vez, motiva uma atitude 
responsiva ativa em seus leitores – atitude essa que pode 
manifestar-se sob a forma de um novo depoimento. Teríamos, 
então, o seguinte esquema: 

... Depoimento (1) à leitor lê esse depoimento da revista e 
produz um novo à Depoimento (2), numa atitude responsiva- 
ativa, motivando outras respostas, que, por sua vez, podem 
originar um outro à Depoimento (3) .... e assim 
sucessivamente 

Todavia, insistimos no fato de que esse fluxo dialógico não 
acontece de forma direta entre aquele que é alçado à posição 
social de autor e o leitor, mas através da mediação da revista, que, 
em certos momentos, constitui-se ela própria como autora. 

Para os leitores, o depoimento publicado assume um tom 
monológico, uma vez que a voz posta em destaque é a voz daquele 
que é alçado à posição de autor, que conta sua história em 
primeira pessoa. No depoimento em análise, não encontramos a 
revista contando a história de outro (salvo no breve resumo que 
introduz o depoimento; resumo esse que funciona como uma 
chamada para que o leitor leia aquele texto), mas esse outro 
narrando fatos de sua vida. Essa narrativa “monológica”, porém, 
constitui um efeito discursivo – efeito necessário para a 
continuidade do fluxo dialógico que propicia o surgimento de um
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novo depoimento, afinal, este gênero (especificamente o que 
figura em revistas femininas) parece surgir a partir de uma 
identificação entre o leitor com o autor do texto, este último 
geralmente representado por uma “pessoa comum”, cuja história 
poderia ter acontecido com qualquer um (inclusive com aquele 
que lê um depoimento em uma revista e que resolve também 
escrever para essa revista, a fim de contar a sua história). 

Esse efeito discursivo parece ser criado pela revista, que, 
intencionalmente, “apaga” ou dissimula a sua voz no texto final 
levado a público. No entanto, esse texto final passa por uma 
edição, que não somente rotula uma seção (na Marie Claire, seção 
“Eu”, leitora [a vida ao vivo]), previamente dotada de certo acento 
valorativo (o que entra na configuração dos efeitos de sentido 
produzidos pelo enunciado), publica o texto nessa mesma seção, 
mas também participa do fluxo dialógico ao qual nos referimos. 

Observemos que, na chamada destacada acima (uma das 
poucas vezes em que a revista expõe a sua voz), os editores 
convidam aquelas leitoras que têm uma “história fora do comum” 
para narrarem-na. O leitor, supostamente após ler um 
depoimento com o qual se identifica e após ler esse “convite”, 
escreve para a revista, esta escolhe uma carta, dentre tantas, e 
decide se vai publicá-la. 

Ao que parece, o enunciado “inicial” (antes da publicação 
final) assume a forma do gênero “carta” (“Se sua carta for 
escolhida, entraremos em contato”). Se essa carta for 
interessante, a revista entra em contato com o autor e um 
jornalista toma o depoimento dessa pessoa que escreveu a carta. 
Logo, o depoimento publicado, em uma análise mais profunda,
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não se constitui apenas como uma reação-resposta a outros 
depoimentos e a uma chamada da revista, mas como o produto 
final de um processo dialógico do qual participam vários 
enunciadores e no qual há a intermediação de outros gêneros 
(além da carta, poderíamos citar uma entrevista que a revista 
porventura possa fazer com o leitor que escreveu para a redação, 
a conversa com os editores e o autor, etc). 

De forma simplificada, assim poderia ser esquematizado o 
“processo dialógico” do gênero: 

Leitor escreve uma → carta para → revista (escolhe a 
carta) entra em contato com → leitor, que presta um 
→ depoimento para um jornalista, que expõe o texto 
para → o público. 

Formulamos esse esquema com base em algumas “pistas” 
deixadas pela edição da revista na seção destinada à publicação de 
depoimentos de leitoras (“Escreva uma carta...” , “Entraremos em 
contato.”). Não sabemos, no entanto, até que ponto a edição 
interfere na configuração final do texto levado a público. Uma vez 
que a Marie Claire solicita que suas leitoras escrevam-lhe cartas 
contando “histórias fora do comum” para a revista, inferimos que 
o depoimento é o produto final de uma complexa cadeia dialógica 
que, inicialmente, toma a forma de um gênero privado (a carta) e, 
por fim, assume a forma de um gênero público (o depoimento), 
que “apaga” ou dissimula todo o processo que lhe deu origem, em
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prol de uma aparente unicidade e autonomia, afinal, a seção “Eu 
leitora”, desde o título, impõe uma forma particular de produção/ 
recepção do texto ali publicado: (produção) a “leitora-autora” 
que, assumindo a responsabilidade pelo seu dizer, desabafa para as 
outras leitoras, conta-lhes segredos de sua vida que nem sua mãe 
sabe (no depoimento “Sou feia demais”, lemos a seguinte 
confidência da autora: “Até hoje minha mãe não tem idéia de 
quanto aquela frase me queimou por dentro. Ela nunca soube que 
eu ouvi aquela conversa”), propondo-lhes (recepção) uma 
aceitação do que está sendo dito, uma reflexão em torno da 
história narrada. 

Haveria, assim, uma relação (aparentemente) direta entre 
essa leitora-autora e as demais leitoras da revista, uma vez que 
todo o processo que culmina com a publicação do depoimento, no 
texto final, é apagado, dando-se relevância sobretudo à voz 
daquele que é alçado à posição de autor. Constrói-se, por 
conseguinte, o efeito monológico citado anteriormente. Todavia, 
se considerarmos esse processo dialógico que resulta em um texto 
aparentemente monológico, uma série de questões ainda sem 
respostas emergem, problematizando a forma como concebemos 
as interações humanas, e, portanto, a linguagem, produto dessas 
interações. 

Em primeiro lugar, devemos considerar que, no depoimento 
“Sou feia demais”, segundo analisamos anteriormente, uma leitora 
escreve uma carta para a revista Marie Claire contando sua 
história, e a revista, posteriormente, entra em contato com essa 
leitora que presta um depoimento para um jornalista. Este leva o 
texto para o público da revista após um processo de edição.
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Haveria, então, dois destinatários (totalmente distintos) para a 
história: o jornalista, que ouviu, anotou o depoimento e os leitores 
da revista? E quanto ao enunciador, pode-se considerar a revista 
como enunciadora? Bronckart (2003) afirma que o enunciador é 
uma entidade única, salvo em casos de co-autoria. 

O processo de produção do depoimento (assim como o 
processo de produção de outros gêneros jornalísticos, como a 
carta do leitor, por exemplo), no entanto, envolve não apenas um 
co-autor, mas enunciadores outros que interferem e influenciam a 
configuração de sentidos do enunciado, e que, apesar disso, pouco 
se revelam na publicação do texto final. O destinatário (ou seriam 
destinatários?) também se apresenta de forma complexa, 
considerando as relações dialógicas que estão por trás da 
produção do gênero. 

As questões esboçadas acima são de difícil resposta e não 
constituem, aqui, devido às limitações de espaço, objeto de 
análise. Consideramos, porém, que o produto desse efeito 
discursivo monológico é o texto que apresenta uma função 
pedagógica, através da qual o autor procura passar uma “lição de 
vida” para o destinatário. Ademais, a função pedagógica é também 
resultado de uma relação dialógica: a relação do enunciado e do 
enunciador com os enunciados que lhe sucedem na cadeia da 
comunicação verbal e com os destinatários. Vejamos, a seguir, 
como isso acontece, a partir da análise de depoimento “Sou feia 
demais”.
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4. A manifestação da função pedagógica e a constituição 
dialógica 

O depoimento publicado na Marie Claire inicia-se com a 
autora posicionando-se acerca do discurso de algumas revistas 
femininas. Ela apresenta um movimento dialógico de 
distanciamento desses discursos, trazendo para o interior de seu 
texto a voz das “revistas femininas”: 

Se existe uma coisa que não suporto são essas 
reportagens de beleza nas revistas femininas. Dizem 
coisas como: ‘Basta se sentir bonita por dentro para ser 
bonita também por fora; é tudo uma questão de 
personalidade, confiança em si mesma, criatividade, a 
beleza depende da inteligência; a beleza está ao alcance 
de qualquer uma, saber se arrumar e usar cremes e 
loções resolvem tudo’. Quanta hipocrisia! Quero 
distância dessa conversa. Sou uma mulher feia e ser 
que nunca vou conseguir mudar isso. 

A autora destaca veementemente seu discurso do discurso 
das revistas femininas, através do aspeamento. Além disso, esse 
discurso alheio ao seu apresenta um caráter de indeterminação, já 
que não se aponta uma revista em específico (revista Marie Claire, 
Cláudia, Uma, etc), mas as “revistas femininas” em geral. Trata-se, 
conforme afirmamos acima, de um movimento dialógico de 
distanciamento, utilizado pela autora para sobrepor sua opinião 
(sua verdade) em detrimento da opinião alheia – opinião essa
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evocada para a constituição de uma imagem (a imagem de mulher 
feia) que funciona como eixo central para o desenrolar de uma 
história. 

Essa história apresenta dois momentos principais. 
Inicialmente, a infância, quando se dá a descoberta da imagem do 
outro sobre si (a mãe que considera a filha feia), e todas as agruras 
que essa descoberta acarreta; em seguida, a fase adulta, fase de 
conquistas profissionais e de independência, mas sofrida em 
decorrência da culpa e da vergonha sentidas pela protagonista por 
ser uma mulher feia. Esse quadro de culpa e de vergonha é 
revertido a partir da convivência da narradora com uma paciente 
muito bonita, que a ajuda a expelir todo o rancor sentido pelas 
pessoas belas e felizes. 

Dois aspectos são muito enfatizados pela autora: sua 
aparência física e o ódio que ela sentia pela felicidade e pela beleza 
alheias. Vejamos, por exemplo, dois momentos nos quais a autora 
descreve a si mesma: 

(I) Aos 13 anos, eu tinha 1,40 metro e pesava 
quase 60 quilos. Minha pele era gordurosa, onde 
floresciam espinhas. Os cabelos eram sempre secos e 
cheios de caspa. Se os deixasse crescer, caiam 
escorridos nos ombros, interrompidos apenas pelas 
saliências das minhas orelhas de abano. O nariz era 
achatado, carnudo, e, no meu rosto largo, parecia um 
calombo. Meus colegas de escola me chamavam de 
‘cara de batata’, ‘escorpião’, ‘bola de gordura’. Mais ou 
menos o que na gíria de hoje é definido como um 
bagulho. O que fiz? Era necessário sobreviver.
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(II) Amei Serena como talvez nunca tenha mado 
alguém na minha vida. Talvez porque através dela 
tenha conseguido expelir o veneno que corria em 
minha alma. Lógico que não terminou como nos contos de 
fada. Se me tornei boa, não me transformei 
absolutamente numa mulher bonita. Sou como sempre 
fui: atarracada, gorducha, com um corpo que 
humilharia os esforços de qualquer estilista de moda. 
Uso óculos e tenho mais dentes postiços que minha 
mãe que tem 60 anos. Às vezes, me dá vontade de 
atirar pedras nos espelhos. (grifos nossos). 

Seus “defeitos estéticos” são muito enfatizados não apenas 
pela descrição da aparência, mas pela reação que essa aparência 
indesejada provoca (“me dá vontade de atirar pedras nos 
espelhos”). Essa ênfase constitui um meio de convencer o leitor 
sobre os fatos narrados, como se a autora quisesse dizer “Vejam 
como sou realmente feia”, e, por conseguinte, “essa história 
realmente aconteceu comigo”. Implicitamente, a descrição de sua 
aparência física configura-se como um recurso para dar 
credibilidade ao que foi narrado, suscitando uma atitude 
responsiva ativa no leitor. 

Para ratificar essa opinião, observemos que, nas transcrições 
acima, há dois trechos destacados em itálico (“O que fiz?”  e 
“Lógico que não terminou como nos contos de fada”) que 
sugerem uma relação dialógica entre enunciador-destinatário. No 
primeiro, a pergunta “O que fiz?” aparece logo após uma 
descrição pormenorizada da “feiúra” física da autora. A pergunta é 
como uma antecipação a uma provável pergunta do leitor, que 
poderia questionar: “Mas, o que você fez passando por uma 
situação tão terrível?”.
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No segundo destaque, há, inicialmente, uma seqüência na qual 
a autora relata uma profunda transformação interior a partir de 
uma experiência com a morte de sua paciente. Essa seqüência 
parece assemelhar-se ao desfecho de uma história – o desfecho de 
um conto de fadas como “O patinho feio”, que depois de uma vida 
infeliz repleta de rejeições, se descobre um cisne. No entanto, a 
autora interrompe essa perspectiva, que porventura poderia ser 
criada no leitor, com a frase “lógico que não terminou como nos 
contos de fada”. Essa frase também aparece como uma espécie de 
antecipação a uma possível pergunta do leitor, que poderia 
entender que, com a transformação interior da autora, a história 
chegaria ao fim e “todos viveriam felizes para sempre”. A frase 
destacada interrompe esse desfecho, apresentando outro muito 
mais realista: “Se me tornei boa, não me transformei 
absolutamente numa mulher bonita”. 

Esse “outro desfecho” está em consonância com o início da 
narrativa, em que se criticava o discurso das revistas femininas, 
segundo o qual “Basta se sentir bonita por dentro para ser bonita 
também por fora”. A autora passou a ser uma pessoa bonita por 
dentro, já que, através do contato com sua paciente, conseguiu 
“expelir o veneno” que a fazia gostar de desgraças e detestar as 
pessoas bonitas.  Todavia, sua beleza interior em nada modificou a 
aparência externa. Apesar disso, a autora aprendeu uma profunda 
lição tendo em suas mãos o objeto de seu ódio (uma mulher 
bonita), mudando sua forma de ser e de agir. Sua história constitui, 
portanto, uma fábula moderna – a fábula do patinho feio que 
continua patinho feio, mas que já não sente tanto rancor por sua 
condição. Neste sentido, o depoimento analisado possui forte 
caráter pedagógico – e essa lição pedagógica centra-se na narração
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de uma vida transformada a partir de uma situação marcante. O 
sujeito da história narrada, tendo passado por um grande martírio, 
enfatiza como conseguiu superar seus problemas, sua mágoa 
interior. Assim, o depoimento, sendo publicado em uma revista, 
acaba assumindo certo tom de “auto-ajuda” para as suas leitoras. 

5. Considerações finais 

O gênero “depoimento”  que figura em revistas femininas 
constitui-se como uma reação-resposta a outros depoimentos e 
como motivador de respostas que, por sua vez, podem assumir a 
forma de um novo depoimento, integrando-se a uma cadeia 
dialógica ininterrupta. Todavia, essa “cadeia dialógica” torna-se 
ainda mais complexa se considerarmos a mediação da revista que 
publica o depoimento de suas leitoras, mas que, apesar disso, se 
“esconde” na publicação final.  Considerar a mediação de outrem 
no processo de produção de um enunciado singular implica uma 
série de questões de difícil resposta, uma vez que essas questões 
(levantadas acima) conduzem-nos a uma reflexão e a uma 
desconstrução da forma como tradicionalmente (e ingenuamente) 
concebemos a linguagem e as interações humanas – forma essa 
marcada pela transparência dos sujeitos envolvidos no processo 
interativo.
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OS DISCURSOS DIRETO E INDIRETO À LUZ DA 
ENUNCIAÇÃO 

Márnei Consul * 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

Resumo: 
Ao lermos um texto jornalístico, vemos as citações que nele são colocadas. 
Percebemos que se trata de vozes inseridas no texto, a fim de construí-lo. O 
repórter, para relatar a fala das pessoas, serve-se de algumas modalidades 
discursivas. Três se destacam: discurso direto, discurso indireto e modalização em 
discurso segundo. Reproduzindo textualmente as palavras de alguém (ou supondo 
reproduzir), o jornalista usa a modalidade direta. Transmitindo com suas próprias 
palavras, vale-se da indireta. Uma forma mais sutil, formada com grupos 
preposicionais do tipo “conforme fulano”, é a modalização em discurso segundo. 
Palavras-chave: enunciação; texto jornalístico; discursos direto e indireto. 

Abstract: 
Upon reading a journalistic text, we see the citations that are included in the 
text.  We perceive that the citations are voices inserted into the text with the 
purpose of constructing it.  The reporter, in order to relte the speech of other 
people, makes use of some discursive modes.  Three of which are highlighted: 
direct discourse, indirect discourse and modality of a secondary discourse. 
Textually reproducing the words of someone (or supposing to reproduce), the 
journalist uses the direct mod;. using his own words, he makes use of the 
indirect mode. A more subtle form, using prepositional groups such as 
“according to so-and-so” is modalization of a secondary discourse. 
Key-words: enunciation; journlistic text; direct and indirect discourses. 

* Artigo feito durante a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II, do curso de Letras – Português/Inglês 
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), no segundo semestre de 2008, com orientação da 
professora mestra Silvana Silva.



Revista Ao pé da Letra – Volume 10.2 - 2008 

 88  

1. Introdução 

Como podemos citar as vozes de outrem num texto 
jornalístico? Quais as melhores formas de se fazer isso? Como a 
enunciação é entendida neste contexto? Essas são perguntas que são 
respondidas ao longo deste artigo. Seu objetivo é explanar os 
discursos direto e indireto, bem como a modalização em discurso 
segundo, abordando tais formas de citação na ótica da enunciação. 

Toda enunciação é um acontecimento único; tem enunciador, 
destinatário, tempo e lugar só seus. Juntas, essas condições jamais se 
repetirão. Encontramos em Benveniste a definição clássica de 
enunciação: “o colocar em funcionamento a língua por um ato 
individual de utilização” (Benveniste 1989:82). O enunciado, por sua 
vez, é o produto textual desse ato e, por conseguinte, também é 
único. 

Um jornalista, ao criar suas matérias, vale-se das citações de 
outrem. Essas citações dão credibilidade ao fato reportado, bem 
como, em outras ocasiões, isentam, em parte, o repórter de ser o 
responsável pelos escritos. A forma de representação desses 
discursos pode ser direta ou indireta. Além disso, temos também a 
modalização em discurso segundo. É quase impossível encontrar, na 
imprensa brasileira, os discursos indireto livre e direto livre, nos quais 
as vozes do enunciador citante e do enunciador citado se fundem, 
desaparecendo, para o leitor, suas fronteiras. 

Nesse sentido, é de se perceber que o jornalismo é produtor e 
interpretador de um conjunto de enunciados, por meio do qual o 
jornal impresso toma corpo. As notícias em um jornal podem ser 
subjetivas ou objetivas; tudo depende do jornalista ao redigir seu
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texto. A mídia impressa permite a transmissão de informações em 
função de interesses e expectativas. 

2. Texto jornalístico 

O texto jornalístico tem um intervalo breve de textualização e 
interpretação, já que segue adaptado às circunstâncias cotidianas, aos 
fatos da realidade que nos circunda, bem como ao interesse dos 
leitores. A linguagem precisa ser acessível a todos os leitores, mesmo 
que o jornal pretenda destinar-se a determinado público. Essa 
linguagem compreensível facilita a comunicação e a relação escritor- 
leitor. Além disso, hoje em dia, tudo é rápido, tudo vira notícia. 
Quando conclui que entendeu o assunto da edição de ontem, o leitor 
já é surpreendido com os acréscimos de hoje. Por isso, sua 
interpretação parece ser sempre breve, pois, a todo momento, fatos 
surgem que o fazem repensar sobre um tema. 

Sendo reprodutor de fatos da atualidade, o jornalismo 
comunica os acontecimentos. E faz isso por meio da elaboração de 
enunciados. A enunciação jornalística realiza uma seleção dos 
acontecimentos e também das enunciações; o jornalista – enquanto 
sujeito – julga a relevância de fatos do seu interesse para o público. 
Dessa forma, ao enunciar, o jornalista parte do pressuposto de que a 
audiência (o público) tem interesse em conhecer o que ele enuncia. 
Nesse sentido, em síntese, a enunciação jornalística consiste em um 
trabalho de transformação dos fatos por meio da sua enunciação ao 
público. 

O discurso jornalístico se mostra como enunciador dos 
acontecimentos, mesmo que, de forma frequente, tenha outras 
funções, como ditar costumes, estabelecer gostos e criar emoções,
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enfim, mostrar a identidade do veículo, fazendo transparecer seu 
posicionamento imparcial. 

As fontes contribuem para o sucesso do jornal. As outras vozes 
juntam-se à do veículo para criar o resultado final, o qual vai para a 
sociedade como atrativo de informação. 

3. Discurso reportado e enunciação 

O discurso reportado é tanto uma enunciação na enunciação, 
quanto uma enunciação sobre a enunciação. Isso significa que o 
discurso reportado inclui – além de um redizer do dizer de outra 
pessoa – uma atitude avaliativa. “Essa atitude avaliativa pode recobrir 
o dizer reportado em uma ou várias de suas diferentes dimensões. 
Nesse sentido, o foco da enunciação ‘sobre’ a enunciação pode ser 
tanto o conteúdo das palavras de outrem (...), quanto as 
características lexicais, fonológicas e/ou sintáticas de sua fala” (Zilles 
& Faraco 2002:16). 

Com razão, o locutor, seguidamente, pode adaptar seu 
enunciado de modo a reproduzir as propriedades que seu olhar 
percebe. Ele pode encaixar as falas de outrem em seu discurso, às 
vezes, reformulando essas falas. 

Zilles e Faraco atestam que é difícil transpor a fala de uma 
pessoa para a representação escrita. Para os autores, há “dificuldades 
inerentes a qualquer tentativa de transposição do discurso oral para a 
representação escrita, dificuldades que se multiplicam quando temos, 
como no caso do discurso reportado, enunciação dentro da 
enunciação transcrita.” (Zilles & Faraco 2002:17). É por isso que se 
pode afirmar que os discursos direto e indireto não representam
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exatamente a fala de outrem, tal qual ela foi feita. Mas isso será 
tratado mais adiante, de forma específica. 

Ainda dentro da relação entre enunciação e discurso reportado, 
podemos falar em discursos reais e hipotéticos. Para os autores acima, 
há um contraste entre os discursos reportados reais (que são os que 
foram efetivamente ditos) e os discursos reportados hipotéticos 
(aqueles em que o falante apresenta um discurso imaginado, como se 
ele tivesse de fato ocorrido). No segundo, tratar-se-ia de uma 
enunciação somente se o pensamento fosse externado. Um exemplo 
disso é o seguinte: Então, pensei: ‘o melhor para minha filha seria ir à 
escola’, relatou o morador da Cohab. Aqui se nota que o conteúdo 
posto depois dos dois pontos foi tratado pela fonte (o morador da 
Cohab) como um pensamento, o qual foi externado quando da 
entrevista feita pelo jornalista. 

Citando Volochinov, Zilles e Faraco nos dizem que “o discurso 
citado não se esgota na citação, mas deve ser considerado como um 
ato que revela também uma apreensão apreciativa da palavra de 
outrem (...) quando citamos o dizer de outro no interior do nosso, 
essa citação não apenas apresenta as palavras do outro, mas o faz 
atravessando-as com nossa apreciação” (Zilles & Faraco 2002:28). 

Com isso, os autores afirmam que reportar não é 
fundamentalmente reproduzir, repetir. É principalmente estabelecer 
uma relação ativa entre o discurso que reporta e o discurso 
reportado. Trata-se de uma interação. Mais do que uma enunciação 
na enunciação, o discurso citado é uma enunciação sobre a 
enunciação. Isso ocorre muito no jornalismo, ao passo que o repórter 
avalia as falas de seus entrevistados para, depois, lançá-las na forma 
escrita. Nesse processo, ele pode mesclar sua voz com a da fonte, 
criando um texto interessante.
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4. Discurso direto 

O discurso direto (DD) propõe-se a reproduzir a fala do 
personagem exatamente como ela foi proferida. Numa reportagem, 
é como se o jornalista expressasse o seguinte ao leitor: “Foi o 
entrevistado quem disse isso; eu somente passei para o papel; não 
me responsabilizo pelo que ele afirma; as palavras são as dele”. 

Maingueneau (2002) recorda que o discurso direto não se 
satisfaz em eximir a responsabilidade sobre o que está sendo dito 
pelo enunciador, mas também simula reproduzir as falas citadas e 
caracteriza-se por dissociar claramente as duas instâncias da 
enunciação: a do discurso citante e a do discurso citado. 

Os limites entre os discursos citante e citado são marcadas por 
elementos tipográficos – como travessão ou aspas – e pelos 
chamados verbos ilocutórios ou dicendi, que podem preceder o 
discurso citado, intercalá-lo ou vir em seu final. 

No discurso direto, os embreantes (envolvidos) têm como 
referência o discurso citado, porém quem fornece as informações 
sobre a situação de enunciação reproduzida no texto é o enunciador 
citante. “Enquanto os embreantes do discurso citante são, por 
definição, diretamente interpretáveis na situação de enunciação, os 
do discurso citado só o podem ser a partir das indicações fornecidas 
por esse discurso citante” (Maingueneau 2001:106). 

O autor afirma que tais informações podem não aparecer 
completas no texto. Assim, por exemplo, uma palavra não entendida 
pelo leitor num parágrafo pode ter sido explicada no parágrafo 
anterior, já que o jornalista usa termos referentes para não provocar 
repetições em seu texto. Um exemplo hipotético seria o seguinte: 
num parágrafo, o repórter noticia que as escolas de determinado
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município passaram a fazer parte de um projeto de literatura. Num 
parágrafo seguinte, ele lança uma citação direta do prefeito desta 
cidade: Foi uma conquista para nós. Para o leitor desatento, a palavra 
“conquista” pode soar estranha. No entanto, se ele voltar ao texto, 
verá que ela se refere ao projeto de literatura. O prefeito está 
comemorando a contemplação do município. 

Reproduzir diretamente a fala de um entrevistado é uma 
maneira de o repórter mostrar que ele não é responsável por tais 
informações. Se, no futuro, elas se revelarem falsas, provavelmente, 
quem perderá a confiança do leitor será o sujeito cuja voz está 
inserida no enunciado do jornalista. 

Há algumas razões para que se use o discurso direto num texto 
jornalístico. De acordo com Maingueneau (2002), elas podem ser as 
seguintes: mostrar autenticidade, ou seja, indicar que as palavras são 
aquelas realmente proferidas; distanciar-se do que é dito, ou porque 
o jornalista não concorda com tais palavras, ou porque quer usar 
citação de autoridade; demonstrar objetividade e seriedade; e dar 
caráter oral ao trecho. 

Ainda com relação ao DD, merecem exposição os escritos de 
Fiorin e Savioli. Tais autores nos falam que, num texto, entram “em 
cena personagens que falam, dialogam entre si, manifestam, enfim, o 
seu discurso” (Fiorin & Savioli 2006:181). 

Nesse sentido, no DD, os autores dizem que tudo ocorre 
como se o leitor ouvisse literalmente a fala dos personagens em 
contato direto com eles. Além disso, eles contam que há marcas 
importantes em tal modalidade discursiva: a) o DD vem introduzido 
por um verbo anunciante da fala do personagem/sujeito; b) antes de 
tal fala, normalmente, há dois pontos e travessão; e c) o tempo
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verbal, pronomes e palavras são ordenadas de acordo com o 
momento da fala. 

Mas o aspecto mais interessante abordado por Fiorin e Savioli é 
a questão da funcionalidade dos modos de reproduzir ou citar o 
discurso alheio. Para eles, “cada tipo de citação assume um papel 
distinto no interior do texto, e a escolha de um ou de outro, 
processada pelo narrador, pode revelar suas intenções e sua própria 
visão de mundo” (Fiorin & Savioli 2006:184). 

Como se vê, eles escrevem sobre intencionalidade, ou seja, o 
poder de escolha de quem escreve para optar por um discurso ou 
outro. Optando pelo discurso direto, segundo os autores acima, 
quem escreve cria um efeito de verdade, passando a impressão de 
que manteve a integridade do discurso citado e a autenticidade do 
que reproduziu. Temos aqui a ideia de fidelidade, que será mais 
largamente abordada adiante. 

A partir dos dizeres de Fiorin e Savioli, concluímos que o DD 
tenta simular a enunciação. É como se as palavras em destaque (por 
meio de travessão ou aspas) fossem as realmente proferidas por uma 
fonte, fazendo com que o leitor percebesse claramente a mudança de 
voz. Porém as palavras destacadas podem ter sido manipuladas. 
Afinal de contas, o “senhor” do texto é o jornalista. Aos olhos do 
leitor, entretanto, isso não será percebido. Ademais, reproduzir a 
enunciação não é possível, isso porque ela é um ato único. O eixo 
“aqui, agora” de uma fonte falando não é o mesmo das palavras ditas 
por ela transpostas no jornal. Por isso, o termo “simulação” é bem 
indicado, pois se trata de uma tentativa. 

Com o discurso direto, tem-se a impressão de exata 
reprodução das palavras do enunciador citado, há a impressão de 
fidelidade absoluta do que está grifado, marcado ou entre aspas e
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travessões com as falas alheias às do jornalista. No entanto, conforme 
Maingueneau, o DD não relata necessariamente falas pronunciadas. 
Segundo ele, “mesmo quando o DD relata falas consideradas como 
realmente proferidas, trata-se apenas de uma encenação, visando 
criar um efeito de autenticidade: eis as palavras exatas que foram 
ditas, parece dizer o enunciador” (Maingueneau 2001:141). 

O mesmo autor nos diz que não tem como comparar uma fala 
efetiva (com sua entonação, gestos, etc.) com um enunciado citado 
entre aspas num outro contexto. Isso porque, “como a situação de 
enunciação é reconstruída pelo sujeito que a relata, é essa descrição 
necessariamente subjetiva que condiciona a interpretação do discurso 
citado. O DD não pode, então, ser objetivo: por mais que seja fiel, o 
discurso direto é sempre apenas um fragmento de texto submetido 
ao enunciador do discurso citante, que dispõe de múltiplos meios 
para lhe dar um enfoque pessoal” (Maingueneau 2001:141). 

Com isso, percebemos que o quesito fidelidade – atribuído ao 
DD – não pode ser tido como absoluto. Por certo que há citações 
realmente pronunciadas. Entretanto, há também as encenações de 
fala atribuídas a uma outra fonte de enunciação, como trata 
Maingueneau. 

Outra linguista fala sobre a falta de fidelidade do discurso 
relatado direto. Para Authier-Revuz, o DD não é nem objetivo nem 
fiel: “Mesmo quando cita textualmente (...), ele não pode ser 
considerado como ‘objetivo’, na medida em que reproduzir a 
materialidade exata de um enunciado não significa restituir o ato de 
enunciação” (Authier-Revuz 1998:134). 

A autora afirma que o que um discurso relatado (DR) retrata 
não é uma frase ou um enunciado, mas sim um ato de enunciação. 
Assim sendo, “há em DD uma ficção de apagamento, uma ostentação
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de objetividade no ‘eu cito’ (...); esta será sempre, 
inevitavelmente, parcial e subjetiva” (Authier-Revuz 1998:149). 

Em outras palavras, a linguista nos diz que é praticamente 
impossível reproduzir um ato de enunciação tal como ele 
ocorreu, isso porque o tempo e o lugar da fala não são passíveis 
de reprodução exata. A enunciação de um entrevistado, por 
exemplo, na segunda-feira à tarde, não é a mesma posta em texto 
pelo repórter na terça-feira pela manhã, ou seja, lugar e tempo 
são distintos. 

Mesmo querendo, com o uso do discurso direto, dar a 
impressão de que apenas escreveu as palavras do entrevistado, 
tal qual elas foram ditas, o jornalista é o responsável por essas 
palavras quando as passa para o papel. É ele que vai escolher o 
fragmento a ser encaixado em sua reportagem e em que ponto 
do texto será inserido. 

Por isso, por mais que tente passar objetividade, o discurso 
direto deixa clara a subjetividade do enunciador do discurso 
citante, que manipula as falas dos seus personagens de acordo 
com o que deseja contar ao seu leitor. Até porque, não se pode 
esquecer que essas falas são de fato colocadas sob a 
responsabilidade do autor que as cita, da mesma maneira que 
todos os outros elementos de sua história. Dessa forma, 
Maingueneau sintetiza: “Como a situação de enunciação é 
reconstruída pelo sujeito que a relata, é essa descrição 
necessariamente subjetiva que condiciona a interpretação do 
discurso citado” (Maingueneau 2001:89).
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5. Discurso indireto 

Uma outra forma de relatar o discurso citado é através do 
discurso indireto (DI). Ao usá-la, o enunciador citante não se propõe a 
reproduzir as palavras do locutor exatamente como elas foram ditas, 
mas somente a passar o conteúdo do pensamento, escrevendo-o 
com suas próprias palavras. Maingueneau diferencia o DD do DI: 
“Enquanto o discurso direto supostamente repete as palavras de um 
outro ato de enunciação e dissocia dois sistemas enunciativos, o 
discurso indireto só é discurso citado por seu sentido, constituindo 
uma tradução da enunciação citada. (…) Como o discurso indireto 
não reproduz um significante, mas dá um equivalente semântico 
integrado à enunciação citante, ele apenas implica um único ‘locutor’, 
o qual se encarrega do conjunto da enunciação” (Maingueneau 
2001:108). 

Como une o discurso citado ao seu, o enunciador citante passa 
a ter mais responsabilidade por ele. No texto jornalístico, o repórter 
não está tão somente escrevendo o que ouviu do entrevistado, 
exatamente da forma como ouviu, como tenta convencer o leitor de 
que faz no discurso direto, mas sim está colocando no papel o que 
apreendeu do que ouviu, usando seu próprio discurso. “(…) a voz de 
EGO 2 é embutida na voz de EGO 1. (…) Indiretamente, é a fala de 
EGO 2 que é apresentada, mas sob a perspectiva do jornalista. Ele 
compartilha com o sujeito falante parte da responsabilidade pelo 
‘tom’ que imprime ao enunciado” (Chiavegatto 2001:241). 

Tentemos exemplificar o exposto até aqui, escrevendo um 
mesmo trecho em DD e, em seguida, em DI: 

(1) “Neste momento, a Administração não possui recursos para 
iniciar a Operação Tapa-Buracos”, explicou o prefeito Daiçon.
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(2) Depois de muitas reclamações de munícipes, o prefeito 
Daiçon explicou que a Administração não possuía recursos para 
iniciar a Operação Tapa-Buracos. 

Em (1), temos um discurso direto. Em (2), um discurso 
indireto. Pode até ser que, aos olhos do leitor, as formas não tenham 
distinção. Entretanto, analisando-as mais a fundo, percebemos a 
intenção do jornalista de reproduzir (ou fingir reproduzir) a exata fala 
do prefeito no DD. No DI, no entanto, vemos que o repórter usou 
outros termos para expressar a fala de Daiçon. Além de dizê-la 
indiretamente, ele criou um contexto (o prefeito se pronunciou 
depois das reclamações dos munícipes). 

Como vemos em (2), também de acordo com Maingueneau 
(2002), o enunciador citante tem, com o discurso indireto, uma 
infinidade de maneiras para traduzir as falas citadas, eis que não são 
as palavras exatas que são relatadas, mas o conteúdo do pensamento. 

Como existe somente uma situação de enunciação, no discurso 
indireto, os embreantes referem-se apenas à situação de enunciação 
do discurso citante. “No discurso indireto, não há uma debreagem 
interna, o que significa que o discurso citado está subordinado à 
enunciação do discurso citante. Não há dois eu, mas há uma fonte 
enunciativa que não diz eu (locutor), responsável por parte da 
enunciação de um eu. (…) Como há uma única enunciação, todos os 
traços enunciativos da enunciação desse interlocutor, que foi 
subordinada à enunciação do narrador, e que, assim, tornou-se um 
locutor são apagados. Dessa forma, os embreantes são referidos à 
situação de enunciação do discurso citante” (Fiorin 2002:75). 

Em outras palavras, a fala do outro é introduzida na do 
jornalista, tornando-se, assim, uma única enunciação apenas.
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No discurso indireto, a estrutura sintática é fixa: “As falas 
relatadas no DI são apresentadas sob a forma de uma oração 
subordinada substantiva objetiva direta, introduzida por um verbo 
dicendi. (…) é o sentido do verbo introdutor que mostra haver um 
discurso relatado e não uma simples oração subordindada substantiva 
objetiva direta” (Maingueneau 2002:150). 

Vale ressaltar que, diferentemente do que expressa o autor, às 
vezes, a oração pode ser substantiva indireta, eis que tal classificação 
depende da transitividade do verbo. 

Assim como no discurso direto, o sentido dos verbos dicendi 
vai demonstrar o envolvimento do narrador com o discurso que ele 
reporta. Maingueneau (2002) relata que a escolha do verbo 
introdutor é muito significativa, já que condiciona a interpretação, 
dando um certo direcionamento ao discurso citado. Para afastar o 
comprometimento com a fala que reporta indiretamente, o jornalista 
– assim como faz na introdução do discurso direto –, prefere o 
neutro “dizer”. Os verbos descritivos revelam a opinião do jornalista. 
Exemplifiquemos: 

(3) “Queremos conscientizar as pessoas de que a paz começa 
com uma atitude de cada um”, afirmou a secretária municipal de 
Educação, Maria Milanezi. Segundo ela, a violência em torno da 
escola não é o maior motivo de preocupação. Ela reclama das 
brincadeiras violentas e do hábito de pegar sem pedir objetos dos 
colegas. 

Ao escolher o verbo “reclamar” para introduzir o discurso 
citado, na reportagem acima, o jornalista deixou clara a sua opinião 
sobre o que disse a entrevistada: ela estava se queixando da situação. 

Algumas vezes, o verbo dicendi é substituído por um verbo de 
pensamento, como “acreditar”, “querer” e “desejar”. Em vez de
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escrever que sua fonte “diz acreditar” em algo, por exemplo, o 
repórter escreve simplesmente que o entrevistado “acredita”. O 
trecho a seguir serve para exemplificar: 

(4) Com o projeto, a Secretária de Educação acredita na 
redução da violência. 

Em (4), o verbo “acreditar” introduz o suposto pensamento da 
secretária por meio de uma oração subordinada substantiva indireta. 

Assim como citamos Fiorin e Savioli (2006) na parte relacionada 
ao DD, fazemos o mesmo agora tocante ao discurso indireto. Eles 
falam de marcas típicas do DI. São elas: a) o discurso indireto é 
introduzido por um verbo dicendi, assim como o DD; b) o DI não 
vem separado da fala do narrador/sujeito por sinais de pontuação, 
mas sim por uma partícula introdutória, geralmente, a conjunção 
‘que’ ou ‘se’; e c) os pronomes, o tempo verbal e elementos que 
dependem de situação são determinados pelo contexto em que se 
inscreve o narrador e não o personagem. 

Notemos que os autores usam a terminologia “narrador e 
personagem”. Para nós, neste trabalho, a mais adequada seria 
“jornalista e fonte”. 

Com relação ao dito acima, percebemos que se trata de uma 
definição simplificada, que aborda tão somente as formas de se 
redigir o DI em oposição ao DD. No entanto, Fiorin e Savioli também 
escrevem sobre a funcionalidade do discurso indireto. Para eles, 
escolhendo tal modalidade, podem-se criar diferentes efeitos de 
sentido num texto. Isso porque eles acreditam existirem dois tipos de 
discurso indireto: “o que analisa o conteúdo e o que analisa a 
expressão. O primeiro, ao eliminar os elementos emocionais ou 
afetivos presentes no discurso direto, bem como as interrogações,



Revista Ao pé da Letra – Volume 10.2 - 2008 

 101  

exclamações ou formas interpretativas, cria um efeito de sentido de 
objetividade analítica” (Fiorin 2006:184). 

Trata-se de apreender o conteúdo do discurso, e não a forma. 
Tem-se a impressão que quem redige o texto analisa o discurso 
citado de forma racional e sem envolvimento. Nesta situação, o DI 
“não se interessa pela individualidade do falante revelada no modo 
como ele diz as coisas” (Fiorin & Savioli 2006:185). Isso é muito 
utilizado no jornalismo, especialmente quando o repórter usa verbos 
de elocução neutros, como “dizer”, “contar” e “relatar”. Ao fazer 
isso, o profissional cita a fonte, sem julgá-la. 

O segundo modelo de discurso indireto, de acordo com Fiorin 
e Savioli, serve para analisar as palavras e o modo de dizer dos 
outros, e não apenas o conteúdo de sua comunicação. Desta forma, 
palavras e expressões realçadas vêm entre aspas. “O narrador o faz 
para dar relevo a uma expressão típica do personagem. Nesse caso, o 
discurso indireto analisa o personagem por meio das formas de falar 
e manifesta a posição do narrador em relação a elas” (Fiorin & Savioli 
2006:185). 

O trecho hipotético “O morador disse que o prefeito era um 
‘mentiroso’, pois não cumpriu a promessa de campanha” é um 
exemplo desta modalidade, eis que o termo “mentiroso” vem entre 
aspas, marcando bem que foi um dizer do morador, não do jornalista. 

6. Modalização em discurso segundo 

Outra maneira de atribuir ao locutor – ao entrevistado, no caso 
do texto jornalístico, – a responsabilidade pelo que está sendo dito é 
a modalização. Reza Maingueneau (2002) que, neste caso, o 
enunciador mostra, de modo mais simples e mais discreto que no
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discurso direto, que não é responsável pelo enunciado: ele indica que 
está se apoiando em outro discurso, por meio da modalização em 
discurso segundo. Essa indicação se dá por meio dos chamados grupos 
preposicionais (segundo A, para X, de acordo com Y). O exemplo 
abaixo ilustra o dito: 

(5) A exposição do problema ao Departamento de Esportes, 
até agora, não resultou em repasses financeiros. Segundo o diretor 
Pedro Souza, o departamento encaminhou ofício solicitando ajuda. 

Em muitos casos, o jornalista utiliza duas modalizações: atribui 
o enunciado a alguém por meio de um grupo preposicional e usa um 
verbo no condicional (futuro do pretérito do indicativo, 
ocasionalmente acompanhado de particípio) ao transcrever a 
afirmação atribuída àquela pessoa. É uma maneira de, além de não se 
responsabilizar perante o leitor pelo que está sendo dito, não se 
comprometer nem mesmo com o seu entrevistado, caso ele reclame 
que não disse exatamente aquilo que está escrito. Ninguém afirma: 
nem o enunciador citante nem o enunciador citado. É o caso abaixo: 

(6) Conforme o morador, o crime teria sido cometido pelo 
proprietário da indústria de calçados. 

O que foi descrito é comumente utilizado em matérias policiais, 
onde o repórter opta por deixar o verbo do discurso modalizado 
como condicional. 

Mesmo não existindo uma pessoa específica a quem se atribui o 
discurso, a modalização pode atribuí-lo a entidades abstratas, como, 
por exemplo: polícia, moradores, testemunhas, etc. Neste caso, o 
jornalista não tem alguém de “carne e osso”, com nome e 
sobrenome, para responsabilizar pelo que está dizendo, mas, pelo 
menos, deixa claro que ele – o jornalista – não é o responsável, que 
ouviu o que está dizendo de alguém.
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Maingueneau (2002) revela que há outros modalizadores, os 
quais têm outras funções, além de remeterem ao discurso de outra 
pessoa. Ele diz que “talvez”, “provavelmente”, “de alguma forma”, 
“digamos” são exemplos de modalizadores. 

(7) Mesmo não sendo um sucesso, o festival de dança, de certa 
forma, contribuiu para a interação das escolas. 

Acima, as palavras destacadas constituem um comentário do 
enunciador acerca de seu próprio discurso, apresentando o festival 
de dança como não tendo sido sucesso absoluto, mas que, 
entretanto, serviu para algo: para que as escolas interagissem. 

7. Considerações finais 

Diante de tudo que foi exposto neste capítulo, podemos 
sintetizar que três formas de se reproduzir o discurso relatado (de 
incluir na voz do jornalista as vozes de outrem) foram abordadas: 
discurso direto, discurso indireto e modalização em discurso 
segundo. Com a primeira forma, temos a impressão de estar 
reproduzindo as falas tal qual ocorreram, fato que não ocorre na 
segunda, tida como manipulação por parte do jornalista. A terceira 
forma – a modalização – é entendida como mais discreta e simples, 
além de contribuir para o distanciamento do que está escrito com o 
profissional da imprensa. 

DD e DI são mais semelhantes do que percebemos. Isso 
porque é impossível que o DD seja fiel, tendo em vista que a voz de 
um locutor num texto não é igual quando de seu proferimento. 
Parece que a distinção entre DD, DI e MDS se dá mais no campo das 
formas, evitando repetição de estilos numa mesma notícia.
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As citações (sejam em DD, DI ou MDS) lidam com atos de fala. 
E o enunciado é um ato de fala. Assim sendo, é compreendido como 
discurso e é produzido dentro de um dado contexto, para que seu 
sentido tenha uma relação de significação entre os interlocutores. 
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“Um galo sozinho não tece uma manhã 
ele precisará sempre de outros galos”. 

(João Cabral de Melo Neto) 

Resumo: 
Ao escrever um texto o nosso discurso pode travar um diálogo direto 
com outro(s) preexistente(s), de maneira que estamos sempre refutando 
ou ratificando dizeres de outrem. O objetivo do presente trabalho é 
observar o dialogismo composicional existente em O Santo e a Porca, do 
dramaturgo Ariano Suassuna, ligado à comédia latina de Plauto, A Marmita. 
Partindo de excertos comuns a ambas as obras, analisaremos os 
segmentos nos quais esse diálogo se revela mais evidente. Para a nossa 
fundamentação teórica, as seguintes leituras foram imprescindíveis: Fiorin 
(2006), Faraco (2005) e Barros e Fiorin (2003). 
Palavras-chave: autoria; dialogismo; discurso; polifonia. 

Abstract: 
As we write a text our discourse can engage in direct dialogue with other 
preexisting texts, so that we are always refuting or ratifying others’ 
words.  The object of this paper is to observe the compositional dialogism 
that exists in O Santo e a Porca, from the playwright Ariano Suassuna, 

* Este artigo foi parte da avaliação da disciplina de Língua portuguesa 3, ministrada pela Profª Drª Siane Gois 
Cavalcanti Rodrigues, no curso de graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
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which is connected to the Latin comedy of Plauto, A Marmita. Starting 
from excerpts common to both plays, we analyze the segments in which 
this dialogue is most evident. For our theoretical base, the following 
readings were necessary: Fiorin (2006), Faraco (2005) e Barros e Fiorin 
(2003). 
Key-words: authorship; dialogism; discourse; polyphony. 

1. Introdução 

Neste trabalho, iremos discutir a questão do dialogismo 
presente na obra O Santo e a Porca, do dramaturgo Ariano 
Suassuna. Essa questão é perceptível antes mesmo da leitura 
inicial da peça, uma vez que Suassuna dá à sua obra o subtítulo de 
Imitação Nordestina de Plauto, deixando, assim, visível a origem da 
sua inspiração. 

Mikhail Bakhtin, em sua teoria sobre o dialogismo, procurou 
explicar a influência que temos em nosso discurso de discursos 
outros, ao mesmo tempo, influenciando e sendo influenciado por 
outras vozes. 

Devido à relevância da teoria fundada por Bakhtin no início 
do século passado, vários estudiosos se dedicam ao exame das 
questões por ele abordadas. Para o desenvolvimento deste 
trabalho foram essenciais os textos dos pesquisadores Fiorin 
(2006) e Fiorin e Barrros (2003) sobre dialogismo e o de Faraco 
(2005) referente à questão autor-autoria. 

A partir dessas leituras procuramos observar as 
semelhanças e as diferenças no diálogo travado entre a peça de 
Ariano e a de Plauto, A Marmita, focando a nossa análise em um 
excerto de cada obra que, ao serem comparados, mostram a
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nítida influência do segundo autor sobre o primeiro e, também a 
do universo mítico sertanejo que alimenta a obra de Suassuna. 

2. Fundamentação Teórica 

O dialogismo – ponto fundamental na obra de Mikhail 
Bakhtin – diz respeito à interação existente entre um discurso e 
outro que ocorre nos enunciados. Os discursos, para tal 
perspectiva, são atravessados pelas palavras de outrem. A palavra 
desse outro é influência inegável na constituição de qualquer 
enunciado. Examinando esse “real funcionamento da linguagem”, 
pode-se entender o dialogismo como o lugar das “relações de 
sentido que se estabelecem entre dois enunciados” (Fiorin 
2006:19). 

Ressaltamos dois conceitos de dialogismo, ainda segundo 
Fiorin (2006): um composicional e outro constitutivo. Tendo em 
conta o dialogismo constituvivo, os enunciados são dialogizados, 
constroem-se a partir de outros, concordando com ele ou 
refutando-o. Encontramos, nitidamente, a presença de, no 
mínimo, duas vozes: aquela que está de acordo com o discurso 
em questão e outra que se opõe a este. Logo, um discurso é 
construído com base na sua relação com o outro. 

Já a forma composicional corresponde à incorporação, na 
redação de um texto, de vozes de outros discursos. Absorver 
esse discurso de outrem na construção de um novo enunciado é 
uma demonstração clara da materialização de diálogos. Ainda que 
essa incorporação ocorra de forma explícita, a concepção de 
dialogismo não se limita a ela, pois, de acordo com o filósofo 
russo, na constituição do nosso enunciado, podemos absorver o
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discurso de outro de modo “bivocal, internamente dialogizado, 
em que não há separação muito nítida do enunciado citante e do 
citado” (op. cit.:33). Para a análise de dados deste artigo, nos 
focaremos nessa questão. 

Em seus estudos, Bakhtin faz uma distinção entre autor- 
pessoa e autor-criador. O primeiro seria o próprio escritor como 
pessoa física, o artista que redige a sua obra. E o segundo, aquele 
que, no processo de criação artística de um novo sistema de 
valores, traz em si outras vozes, outros discursos. Este último 
seria, portanto, quem no ato artístico realiza a “transposição de 
aspectos de um plano de valores para outro plano de valores, 
organizando um novo mundo [...] e sustentando essa nova 
unidade” (FARACO, 2005. p. 39), ou seja, criando um novo 
contexto de relações valorativas ao trabalhar esteticamente a sua 
obra. 

Em outras palavras, o autor-criador transporta elementos 
que já estão inseridos em certo plano axiológico e, observando- 
os sob um novo olhar, os reordena, construindo um novo sistema 
valorativo que corresponde ao plano da obra. Exemplificando: na 
obra O Santo e a Porca, que a seguir terá um excerto examinado, 
o autor-pessoa (Ariano Suassuna) opera sobre determinados 
planos axiológicos a fim de desenvolver a sua peça teatral. 
Suassuna retira elementos do texto clássico de Plauto, A 
Marmita, que corresponderia a um primeiro plano axiológico e 
também recorta elementos do seu mundo mítico1, segundo plano 
axiológico. Interligando-os, o autor retrabalha esses sistemas num 

1 Denominação dada pelo próprio Ariano Suassuna às influências por ele sofridas decorrentes da sua infância 
passada no sertão ao lado da cultura popular nordestina.
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terceiro plano axiológico correspondente ao contexto da sua 
obra. 

O autor-criador também pode se valer do uso de um 
discurso de outro para criar o seu, mantendo essa voz de 
maneira implícita, inseparável do seu enunciado, configurando um 
elemento composicional. “Em outros termos, concebe-se o 
dialogismo como o espaço interacional entre o eu e o tu ou entre 
o eu e o outro, no texto” (BARROS, 2003. p. 3). Na construção 
de um novo discurso, de uma nova obra, o enunciado desse 
outrem receberá um novo olhar, que construirá um novo 
contexto de relações valorativas, o qual representa, talvez, a 
singularidade do autor. Embora perpassado por outros discursos, 
o novo enunciado não resultará num emaranhado de discursos 
outros, mas num todo coerente já que seu autor-criador irá 
trabalhá-lo esteticamente. 

3. Análise dos dados 

Buscamos observar a influência da comédia latina de Plauto, 
A Marmita, na obra O Santo e a Porca, do escritor paraibano 
Ariano Suassuna, que está inserida no Teatro Moderno Brasileiro, 
fazendo, assim, uma análise do diálogo que esta última acaba 
travando com aquela. Para isso, antes de iniciar a análise 
propriamente dita, procuramos apresentar um breve resumo de 
cada peça teatral a fim de situar o leitor. 

Plauto, em A Marmita (também denominada de Aululária), 
aborda, com bom humor, a questão do homem dominado pela 
avareza. Em suma, é a história de Euclião, homem simples, que 
descobre a existência de uma panela (marmita) cheia de ouro,
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herança de seu avô, que a deixara escondida. Porém, a 
descoberta do local onde estaria a panela se deu com o auxílio do 
deus Lar da Família, que recebia oferendas de Fedra, filha de 
Euclião. No decorrer da trama, os diversos diálogos que 
acontecem, envolvendo o protagonista com os outros 
personagens confirmam o caráter avaro desse personagem de 
Plauto. 

Em O Santo e a Porca, encontramos a história de Eurico 
Árabe, mais conhecido como Euricão, um velho avarento, devoto 
de Santo Antônio, que esconde em sua casa uma porca de 
madeira, cheia de dinheiro. A peça gira em torno das 
preocupações de Euricão em proteger a sua porca e da tentativa 
do fazendeiro Eudoro Vicente em casar-se com Margarida, filha 
do velho avarento. Caroba, empregada do Árabe, para evitar tal 
enlace, já que lhe fora prometido um pedaço de terra caso 
conseguisse, apronta inúmeras confusões a fim de acabar com o 
casamento. 

Com essa leitura, percebemos pontos convergentes entre 
as duas peças teatrais, entre eles, destaca-se o enredo, baseado 
na história de um velho avarento, como principal ponto de 
semelhança. O motivo para tal similaridade estaria justamente na 
proposital intenção do autor nordestino em produzir uma 
releitura da comédia latina do dramaturgo romano. Ponto que 
comprova tal alusão está explícito no próprio subtítulo de O 
Santo e a Porca: Imitação Nordestina de Plauto. Contudo, ao 
retomar um tema antigo e bastante recorrente na literatura 2 , 
Suassuna inclui características típicas de seu teatro, tais como os 

2 A avareza é um tema antigo e recorrente na Literatura. Encontrada em Plauto, A Marmita; Molière, em O 
Avarento; e em O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, por exemplo.
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elementos nordestinos, o sentido de moralidade/filosófico e a 
piedade (ou a compreensão das fraquezas do ser humano). 
Assim, ao situar o tema em um novo contexto histórico-social, 
Ariano Suassuna confere à sua obra um inegável tom de 
originalidade, não se limitando a fazer uma simples imitação, 
como ele mesmo havia denominado. 

Suassuna adaptou o texto de Plauto com grande maestria, 
desenvolvendo, inclusive, uma trama mais complexa ao utilizar 
um elemento-chave que já está presente na obra de Plauto, o 
quiproquó (também denominado de interferência), de forma mais 
desenvolvida e em uma maior quantidade de vezes. Esse 
procedimento cômico, presente também em A Marmita, consiste 
em um diálogo entre os personagens em que, enquanto os 
mesmos pensam estar falando de um assunto, estão, na verdade, 
tratando de assuntos divergentes, surgindo, assim, uma confusão, 
um engano. Como exemplo, temos, em O Santo e a Porca, a cena 
em que Dodó chega para confessar a Euricão que esteve no 
quarto de Margarida, considerando-se assim, o causador da 
aflição do velho avarento. Entretanto, Euricão entende que Dodó 
havia roubado a sua porca cheia de dinheiro, verdadeiro motivo 
pelo qual estava desolado. Esse segmento constitui um dos 
quiproquós mais importantes da peça. Essa cena baseia-se numa 
outra, praticamente idêntica, de A Marmita:
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EUCLIÃO – Mas como é que tu ousaste 
fazer isto? Tocar no que não te pertencia? 
[...] 
LICÔNIDAS– Mas eu venho 
espontaneamente pedir-te desculpa da 
minha estupidez. 
EUCLIÃO – Não gosto dos homens que 
depois de terem feito o mal vêm pedir 
desculpa. Tu sabias que ela não te 
pertencia, não devias ter tocado. 
LICÔNIDAS – Mas, já que tive a audácia 
de tocar, não vejo nenhum impedimento 
a que não fique com ela! 
EUCLIÃO – Então tu vais ficar, contra 
minha vontade, com a... 
LICÔNIDAS – Eu não a exijo contra tua 
vontade. O que eu acho é que deve ser 
minha. Tu mesmo vais concordar, Euclião, 
que ela deve ser minha. 
EUCLIÃO – Se tu não tornas a trazer... 
LICÔNIDAS – Não torno a trazer o quê? 
EUCLIÃO – Aquilo que me pertencia e 
que tu tiraste. Olha que te levo ao pretor 
e te levanto uma ação. 
LICÔNIDAS – O que te pertencia e eu 
tirei? Donde? Afinal que é isso? 

(A Marmita, p. 122-123) 

EURICÃO – Como é que você teve 
coragem de tocar naquilo que não lhe 
pertencia? 
[...] 
DODÓ – A culpa foi das circunstâncias. E 
eu não já vim pedir desculpas? 
EURICÃO – Não gosto desses criminosos 
que prejudicam os outros e depois vêm 
pedir desculpas! Você sabia que ela não 
era sua, não devia ter tocado nela! 
DODÓ – Mas eu não já disse que o que 
aconteceu foi coisa tola? 
EURICÃO – Coisa tola o quê? Você não 
veio confessar? E depois, de repente, 
começa a se desdizer, dizendo que não 
tocou nela! Como é, tocou ou não tocou? 
DODÓ – Bem, tocar, toquei, mas não foi 
nada que pudesse ofendê-la. Mas já que o 
senhor considera essa tolice um crime, 
por que não aceita os fatos e não me dá 
de vez esse tesouro? 
EURICÃO – Como é, assassino? Você 
quer ficar com meu tesouro? Contra 
minha vontade? 
DODÓ – Eu não estou lhe pedindo? A 
coisa que eu mais desejo no mundo é ficar 
com ela! 
[...] 
EURICÃO – Ah, não, você tem que 
devolver! 
DODÓ – Devolver? Eu não já disse que 
não tirei nada? Devolver o quê? 

(O Santo e a Porca, p. 74-75)
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Ainda em relação à maior complexidade existente na obra de 
Suassuna devido à quantidade e à qualidade dos quiproquós, entende- 
se que é o caráter impreciso de algumas expressões que suscitam nos 
personagens a confusão. É facilmente perceptível, em ambas as obras 
estudadas, que nem o personagem do avarento, nem o rapaz 
apaixonado pela filha daquele se expressam de forma objetiva, dando, 
assim, margem para compreensões dúbias (BERRETTINI 1980:64). 

DODÓ – A culpa foi minha, fui eu que causei sua 
desgraça e vim confessar tudo! 
DODÓ – Foi ao mesmo tempo um acaso e uma 
necessidade, Seu Euricão! 
DODÓ – Agi mal, confesso, minha falta é grave, mas 
vim exatamente pedir que me perdoe. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
EURICÃO – Como é que você teve coragem de tocar 
naquilo que não lhe pertencia? 
EURICÃO – Coisa tola o quê? Você não veio confessar? 
E depois, de repente, começa a se desdizer, dizendo 
que não tocou nela! Como é, tocou ou não tocou? 
EURICÃO – Como é assassino? Você quer ficar com 
meu tesouro? Contra minha vontade? (grifos nossos) 

Nos excertos acima, percebe-se claramente como se dá 
a interferência no texto de Suassuna, o qual utiliza na voz do 
personagem Dodó e igualmente na de Euricão, palavras imprecisas 
ou pronomes indefinidos que, no contexto, podem ser empregadas 
tanto para expressar algo referente à porca do velho avarento, 
quanto à filha deste.
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Como já fora mencionado, em O Santo e a Porca, percebe-se 
que há uma maior quantidade de quiproquós e que estes são, 
indiscutivelmente, mais complexos do que os por Plauto 
apresentados. A esse respeito propõe Bergson 3 (1969 apud 
BERRETTINI 1980:62) em sua obra O Riso, afirma: 

Cada uma das personagens está inserida numa série de 
acontecimentos que lhe concernem, dos quais ela tem 
a representação exata e sobre as quais regula suas 
palavras e seus atos. Cada uma das séries que diz 
respeito a cada uma das personagens se desenvolve de 
maneira independente, mas num dado momento elas 
se encontram em condições tais que os atos e as 
palavras que fazem parte de uma podem bem convir à 
outra... O autor deve constantemente empenhar-se 
para trazer-nos para este duplo fato: a independência e 
a coincidência. 
Habitualmente, ele consegue isso, renovando sem 
repouso a falsa ameaça de uma dissociação entre as 
duas séries que coincidem. A cada instante tudo vai 
estourar e tudo se reajusta... (grifo nosso) 

Assim, torna-se fácil compreender o motivo pelo qual Ariano 
Suassuna, ao conceber esta releitura de Plauto, dá à sua obra uma 
maior complexidade do que a anteriormente apresentada em A 
Marmita, pois se pode perceber o sugerido por Bérgson ao falar 
sobre o que o autor deveria fazer para compor um quiproquó de 
qualidade: a independência e a coincidência em união dentro do texto. 

3 Henri Bergson (1859-1941) filósofo e diplomata francês. Prêmio Nobel de Literatura em 1928.



Revista Ao pé da Letra – Volume 10.2 - 2008 

 115  

A independência, referida por Bergson, é encontrada na obra 
de Suassuna uma vez que as duas situações causadoras 
do quiproquó acontecem isoladamente; isto é, apesar de haver uma 
confusão de compreensão pelos dois personagens envolvidos no 
diálogo, um fato aconteceu independentemente do outro como se 
pode perceber através das já citadas falas dos personagens Dodó e 
Euricão. Já a coincidência se dá devido ao perspicaz jogo que o autor 
faz com as palavras, “o duplo valor dos termos: um, material; outro, 
moral” (BERRETTINI 1980:63). Essa característica, muito comum a 
ambos os textos, compreende o rico jogo estabelecido entre o 
sentido material e o que se compreende por sentido moral. O 
primeiro diz respeito ao sentido literal do enunciado. Já o segundo, 
indica o que se entende a partir de uma ideia formada de outras 
informações subentendidas. Como na expressão meu 
tesouro, que observamos de um lado, o sentido material entendido 
pelo velho avarento (a porca cheia de dinheiro) e de outro, o moral 
compreendido por Dodó (o modo carinhoso como os pais tratam 
suas filhas). A linguagem utilizada, por Suassuna, ressalta também o 
caráter de mimese – ou seria diálogo –, com o texto de Plauto, uma 
vez que em falas como “Console-se” e “Consolar-me” não são 
construções características do falar do sertanejo, havendo aí uma 
clara e direta influência da literatura clássica em sua criação artística. 
Com isso, Suassuna demonstra que, apesar de ter assimilado 
elementos do seu mundo, o que prevalece em sua obra são, 
realmente, as influências da tradição mediterrânea.
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4. Considerações finais 

A análise mostrou como um texto bem escrito, com uma 
temática atemporal, pode suscitar releituras, tornando-o uma obra 
de caráter universal. A Marmita, que foi escrita entre 194 e 191 a.C., 
baseada no caráter somítico de um velho, é o ponto primeiro de 
inspiração de um dramaturgo que escreve sua peça em 1957, O Santo 
e a Porca. 

Outro importante aspecto que deve ser levado em 
consideração é a questão do diálogo que um texto pode estabelecer 
com outro, comprovando o conceito do teórico russo Mikhail 
Bakhtin de dialogismo que diz que o discurso é construído a partir da 
relação que mantém com discursos outros. Podendo essa ligação 
ocorrer de forma mais profunda sendo base do novo enunciado e 
tornando-se, assim, um elemento composicional. 

Por fim, compreende-se que Ariano Suassuna foi, sim, 
influenciado, estando essa característica implícita no subtítulo de sua 
obra: Imitação. Porém, é justamente isso que a torna um objeto 
artístico, é isso que compõe a literatura, um meio de influência 
recíproca e constante, em que cada uma das partes do diálogo impõe 
suas próprias interferências, suas próprias inovações. 
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O DIALOGISMO NO UNIVERSO FANFICTION 
UMA ANÁLISE DA CRIAÇÃO DE FÃ A PARTIR 

DO DIALOGISMO BAKHTINIANO 

Tamires Catarina Félix * 

Universidade Federal de Pernambuco 

Resumo: 
Este artigo analisará a parte do universo fanfiction (ficção de fã) com base nos 
conceitos de dialogismo de Bakhtin, usando como objeto de análise fanfictions 
de Dom Casmurro e Harry Potter. Dentro desse contexto será abordada a 
origem da fanfiction, a interação entre a voz do autor original e autor-fã e o 
modo como muitas ficções de fã já influenciam outras criações, se tornando 
uma grande fonte de pesquisa. 
Palavras-chaves: fanfiction; dialogismo; cânone; enunciado. 

Abstract: 
This article analyses a part of the universe fanfiction based on the concepts of 
Bakhtin’s dialogism, using as its object of analysis the fanfictions of Dom 
Casmurro e Harry Potter.  Within this context we discuss the origin of 
fanfiction, the interaction between the voice of the original author and the 
author-fan and the way in which many fanfictions have influenced other 
creations, becoming a great source for research. 
Key-words: fanfiction; dialogism; cannon; utterance. 

Introdução 

Para um fã, quanto mais ele souber e quanto mais material ele 
tiver sobre seu objeto de admiração, melhor. Alguns fãs não medem 

* Artigo elaborado na disciplina Língua Portuguesa 3, ministrada pela profª Siane Góis C. Rodrigues.
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esforços, tempo ou dinheiro para isso. Muitas vezes, porém, o 
material existente já não é o suficiente (ou não corresponde a todos 
os ensejos do fã), então ele entra participativamente nesse universo, 
produzindo mais conteúdo. Esse conteúdo, quando se refere a 
alguma ficção criada a partir do objeto original (livros, filmes, HQs, 
músicas, programas de TV, etc) é chamado de fanfiction – “ficção de 
fã”, na tradução para o português. Esse universo será aqui analisado 
com base nos conceitos dialógicos de Bakhtin. 

Para isso, foi preciso uma ampla pesquisa nos meios que tratam 
sobre fanfiction - que são raríssimos, em português – e sobre 
dialogismo. Para este tópico foi escolhido o capítulo dois do livro de 
José Luiz Fiorin intitulado Introdução ao pensamento de Bakhtin (2006) 
e, para aquele, foi escolhida como referência principal a tese de 
mestrado de Mário A. P. de Siqueira, A desconstrução da fanfiction 
(2008). Além disso, foram lidas fanfictions baseadas nas obras originais 
Dom Casmurro e Harry Potter (de Machado de Assis e J. K. Rowling, 
respectivamente). A escolha de tais obras foi feita a partir do 
conhecimento prévio da autora do artigo dessas obras e do universo 
ficcional a elas concernente, e por ambas servirem para explanar 
alguns conceitos dialógicos que serão abordados. 

Primeiro, será feita uma explicação geral sobre a história e o 
surgimento da fanfiction, mas não será abordada longamente a 
situação em que se encontra hoje nem como ela chegou ao Brasil, 
pois tal abordagem fugiria ao tema proposto para o artigo. Depois 
disso, será feito um cruzamento entre os conceitos bakhtinianos 
sobre dialogismo e parte do universo fanfiction ligado às obras 
literárias e, ao longo do artigo, análises de trechos das fanfics 
escolhidas.
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1. Fanfiction - história e conceitos 

A literatura trágica grega é baseada num universo mitológico. 
Vários autores serviram-se desses mitos para escrever suas histórias, 
acrescentando o elemento do “que poderia ter sido”. Muitos desses 
mitos foram usados como foco de histórias diferentes ou várias 
versões da mesma história. Até mesmo a nova roupagem dada a um 
determinado mito feita por um tragediógrafo chegava a influenciar 
outro em sua criação. Essa prática é algo muito parecido com o que 
se chama fanfiction. 

Maria Lúcia Bandeira Vargas, em seu livro O fenômeno fanfiction, 
dá para fanfiction a definição que consideramos a mais completa: 

A fanfiction é (...) uma história escrita por um fã, 
envolvendo os cenários, personagens e tramas 
previamente desenvolvidos no original, sem que exista 
nenhum intuito de quebra de direitos autorais e de 
lucro envolvidos nessa prática. Os autores de fanfiction 
dedicam seu tempo a escrevê-las em virtude de terem 
desenvolvido laços afetivos fortes com o original (...). 
(VARGAS, 2005. p.21) 

Para um fã, às vezes não basta consumir o material 
originalmente disponível, ele também tem que entrar nesse universo 
ficcional, o modificando e complementando. Na literatura trágica 
grega e na clássica, os textos originais – chamados de canon ou 
cânones no mundo fanfiction – serviam como inspiração para criar 
outros textos semelhantes, mas a fanfiction é mais que um texto 
semelhante: é uma história que tem sentido apenas dentro de seu
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cânone e é direcionada aos fãs desse mesmo cânone. É uma história 
criada por fãs e para fãs. 

A prática da fanfiction surgiu entre os séculos XVII e XVIII, com 
a publicação de outras versões de Orgulho e Preconceito (de Jane 
Austen) e Dom Quixote de la Mancha (de Miguel de Cervantes). Se, 
nesse tempo, ela era feita no meio impresso, hoje os criadores de 
fanfics (ou apenas fics, duas abreviações de fanfiction) encontram na 
internet o ambiente perfeito para a publicação de suas histórias e 
formação de comunidades com outros fãs (os chamados fandons). 
Essa migração se deu principalmente devido às políticas de autoria 
literária. Muitos autores (como Anne Rice e Nora Roberts, por 
exemplo) são tão rígidos quanto ao uso de suas obras que chegam a 
exigir que sites especializados em fanfics, como o fanfiction.net 
retirem do ar as fanfics cujos cânones sejam histórias de sua autoria. 
Outros autores, porém, a exemplo de J. K. Rowling, da série Harry 
Potter (um dos cânones mais conhecidos e explorados da última 
década), chegam a incentivar que os fãs escrevam fanfics, contanto 
que atendam a alguns pedidos como, no caso de Rowling, que as 
histórias não tenham conteúdo pornográfico – não que pedidos como 
esse impeçam que fanfics do tipo sejam escritas. 

O universo fanfiction é tão abrangente quanto os tipos de fãs: 

“(...) o embrião do processo da fanfiction surge quando 
uma pessoa desenvolve uma identificação maior com 
determinados filmes, livros, desenhos ou qualquer 
outro tipo de produção de ficção, em qualquer mídia.” 
(SIQUEIRA, 2008. p.30). 

Além de fics escritas, também existem fics na forma de filmes 
(fanfilms) e de desenhos (fanarts). Neste artigo, porém, serão mais
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exploradas os tipos de fanfics com o cânone e publicação no formato 
literário. 

2. O dialogismo bakhtiniano e o universo da fanfiction 

“O dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem 
entre dois enunciados.” É essa a definição que José Luiz Fiorin, em 
Introdução ao pensamento de Bakhtin (2006. p.19), dá para o termo 
dialogismo. Para completar tal definição, é preciso que se diga que 
essas relações de sentido “não se dão apenas face a face” (FIORIN, 
2006. p.18). No caso da fanfic, ela sempre retoma o(s) enunciado(s) 
anterior(es) – o cânone, a história original – para construir seu 
discurso, sua história. 

Há dialogismo nas obras literárias desde quando o homem faz 
literatura. A semelhança dialógica se dá até o ponto em que se 
encontram num enunciado resquícios de outros enunciados com os 
quais ele dialoga: os romances serão sempre parecidos, as tragédias 
serão sempre parecidas, a estrutura da ficção científica será sempre a 
mesma. A partir do momento em que esses enunciados são 
exatamente iguais, não se trata mais de uma semelhança dialógica, e 
sim de um plágio. Como Bakhtin afirma, “os enunciados são 
irrepetíveis” (FIORIN, 2006. p. 20). 

Numa fanfic, são notáveis os resquícios dos cânones (sejam eles 
crossovers – onde personagens de cânones distintos interagem numa 
mesma trama – songfics – onde o ficwriter usa uma música como base 
para descrever sentimentos dos personagens da fic – ou qualquer 
outro). É com esses resquícios que o criador da fanfic conta para 
produzir seu texto. Dentro da fic, a história refuta, confirma, 
complementa e/ou sugere outras possibilidades a esses enunciados
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originais. Isso acontece de acordo com o contexto onde a fanfic se 
passa (se no mesmo que na história original ou em algum outro – 
chamado de alternative universe, ‘universo alternativo’ – e com base 
nas características dos personagens – se foram mantidos como no 
cânone ou mudados de alguma forma). 

Como as fanfics são imitações, ou seja, enunciados dialógicos, 
sempre se manifesta, no fio do discurso, mais de uma voz. A história 
Dom Casmurro, por exemplo, é uma réplica do pensamento de 
Bentinho. Como réplica de um pensamento, a história também evolui 
na forma de um pensamento, pulando outros pensamentos, se 
confundindo algumas vezes e, por fim, levando o leitor a esquecer 
que aquilo tudo é apenas um pensamento, uma recordação (assim 
como, por vezes, nem percebemos que estamos imersos em 
divagações até que a linha de pensamento onde nos encontrávamos é 
quebrada). 

Um Seminarista, uma das fics do livro Dom Casmurro analisadas 
é, portanto, a réplica de outra réplica e, como tal, quando é lida se 
ouve numerosas vozes: de Bentinho, de Capitu, de Escobar (além de 
outros personagens do cânone, embora todos eles assumam outros 
nomes na fic) e de Anna Rodrigues, uma personagem original criada 
pelo ficwriter, que narra a fanfic. Ouve-se também a voz do autor da 
fanfic, dos leitores (que têm sua participação muitas vezes levada em 
conta graças às reviews 1 ) - e dos conceitos e teorias replicados, 
refutados, completados ou confirmados para que a fic fosse formada 
– mesmo que não estejam explícitos no fio do discurso, eles são 
reconhecíveis conquanto o leitor inicia a leitura com alguns 

1 Reviews são recados que os leitores podem mandar para os ficwriters através da maioria dos sites que 
hospedam fanfictions.
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pressupostos, visto que já conhece o cânone e algumas das teorias 
que surgiram dele. 

Pode-se constatar isso em Um Seminarista: 

Era ano de 1875 eu tinha apenas 15 anos, era órfã e 
morava com minha tia e meu primo. (...) 
Minha tia Lívia havia feito uma promessa de que se 
Fernando vivesse após uma febre quando era um bebe 
ela o mandaria para o seminário! E lá se foi Fernando 
aos quinze anos, deixando o amor de sua vida! Porem 
eles ainda tinham esperanças de ficarem juntos, eu os 
ajudava com a troca de cartas e uma vez ou outra 
falava a tia Lívia com intenção de dissuadi-la, às vezes 
dizia que Fernando seria um ótimo administrador, ora 
dizia que seria ótimo advogado, e algumas vezes até 
arriscava-me a dizer que ele poderia não ter vocação a 
vida espiritual, mas bem vamos a tarde em que acabei 
por me apaixonar, a tarde em que nunca deveria ter 
existido em minha vida! (...) 
Eis aqui o homem da minha vida seu nome era 
Ezequiel, Ezequiel Casanova.” (Um Seminarista. VAMP. 
Cap. 1). 

O leitor que já houver lido a obra de Machado de Assis, 
reconhecerá imediatamente os personagens que a narradora 
apresenta, mesmo com nomes diferentes. Além disso, os leitores que 
conhecerem o nome e a fama de Casanova, um famoso sedutor, 
saberá o que há por vir ao longo da história. 

O enunciado das fanfics é, por vezes, avesso – como em Um 
Seminarista (VAMP), que mostra um Escobar cafajeste e sedutor, 
muito diferente do original. Mas nem sempre isso ocorre. Às vezes, é 
apenas uma pequena cena envolvendo personagens de algum livro.
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Acontece, também de a história fugir totalmente do normal canônico 
a exemplo de A Fonte (JULES152), onde arquiinimigos (Virgínia 
Weasley e Draco Malfoy) se apaixonam. 

Trecho de A Fonte: 

Entretanto, o mistério ainda ronda na questão de como 
o casal se formou. Nenhum dos amigos ou família 
conta a história de como dois ex-inimigos se tornaram 
um casal. (...) Por mais estranho que parece, Draco 
Malfoy e Ginny Weasley parecem um perfeito casal 
feliz. (A Fonte. JULES152. Epílogo.) 

Uma fic não apenas refuta a história original, revelando um 
avesso, mas também a confirma e completa – A Fonte não só vai de 
encontro a alguns pontos do cânone, como a morte de Sirius Black 2 , 
como também é incrivelmente original e ao mesmo tempo fiel em 
traçar a história de uma personagem até aquela altura sem 
importância na série, Virgínia Weasley, mantendo as características 
mais importantes citadas no cânone. 

As vozes e relações dialógicas sempre revelam posições 
distintas, sejam elas “contratuais ou polêmicas, de divergência ou de 
convergência, de aceitação ou polêmicas, de divergência ou de 
convergência, de aceitação ou de recusa, de acordo ou desacordo, de 
entendimento ou de desinteligência, de avença ou de desavença, de 
condição ou de luta, de concerto ou desconcerto” (FIORIN, 2006. 
p.24). 

É com uma dessas vozes (uma das vertentes advindas da 
história original, uma das teorias traçadas com base nela) que o autor 

2 Sirius Black, padrinho de Harry Potter na série original, morre no quinto livro (Harry Potter e a Ordem da 
Fênix). Contudo, Jules152 o traz em A Fonte, mesmo tendo sido escrita após a publicação do livro.
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da fanfic faz o contrato para criar sua própria história. Darthy Nathy, 
ao escrever Dom Casmurro, escolheu uma das diversas vozes/teorias 
existentes acerca do cânone, optando não por mostrar uma Capitu 
dissimulada, mas sim apaixonada e esperta. 

O importante é que eu, começando tudo pelo começo, 
ainda não era a senhora Capitolina, era apenas a cigana, 
oblíqua Capitu. José Dias, que Deus o tenha, pensava 
que eu não sabia que ele era contra o meu casamento 
com Bentinho. Tentou dissuadi-lo de todas as formas 
existentes. 
Nunca fiquei totalmente inteirada de toda essa 
desaprovação, mas sei com certeza que tem algo haver 
com a minha determinação, erroneamente confundida 
por interesse e cobiça.” (Dom Casmurro. NATHY. 
Cap. 2) 

A fanfic pode entrar em acordo ou desacordo com o enunciado 
(história) original, pode continuar com as ideias ou o contexto 
daquela primeira história, mas também pode destoar completamente 
do sentido dela e criar polêmicas e desavenças que, não raramente, 
tornam-se parte do fanon – “informações não-canônicas inventadas 
em fanfictions que, sobre o critério pessoal de muitos leitores do 
gênero, se tornam uma extensão não oficial do cânone” (SIQUEIRA, 
2008. p.30). Assim, elas influenciam fanfics de outros leitores/autores 
ou se tornam marca registrada destes ou do shipping (a união, 
geralmente amorosa, de dois personagens do cânone). Dark Bride, 
em sua Anel de Latinha, usou um shipping existente apenas no fanon 
(como Colin Creevey e Blaise Zabini, um casal homossexual), e criou 
cenas polêmicas (festas absurdamente pornográficas), causando até
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mesmo desavenças com muitos dos leitores que acompanhavam a 
fanfic. 

No caso das histórias Dom Casmurro, Harry Potter, ou quaisquer 
outras histórias polêmicas, há inúmeras teorias sobre o assunto. Há 
quem diga que Capitu traiu Bentinho, há quem diga que Harry Potter 
é gay (duas teorias bastante exploradas em fanfictions), e há também 
muitas outras sugestões. O contrato se faz com uma ou mais de uma 
voz dessa polêmica, com uma dessas teorias e, a partir delas (de uma 
adaptação delas ou criação de alguma nova teoria) a fanfiction se dá. 
Ou seja, a relação contratual entre o enunciado original e a fanfic 
acontece no ponto em que os valores da obra encontram os valores 
do leitor da obra e autor da fic – ou nem mesmo conta com os 
valores do ficwriter, mas sim unicamente da história que irá escrever 
(que pode destoar por completo tanto de seus valores, quanto dos 
da história original). 

Mesmo num meio tão aberto a possibilidades, não há 
“neutralidade no jogo das vozes” dialógicas, e alguns assuntos são 
tratados como tabus. Há grupos que regulamentam as fanfics que 
podem ser postadas em seus sites. Há outros, ainda, que praticam o 
sporkin, que é pegar trechos de fics consideradas ruins e ironizá-las 
com comentários em parênteses. Algumas teorias são refutadas de 
imediato no mundo “fanfictional”, principalmente as sugarfics e os 
crack painrings (a primeira se refere à fanfictions onde os personagens 
são apresentados fora do seu normal canônico, e o segundo, “casais 
drogados”, são os casais formados por personagens absurdos ou 
improváveis demais para o cânone). Seria, por exemplo, o caso de 
uma femmeslash (histórias de homossexualismo entre mulheres) 
entre Capitu e sua amiga Sancha.
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O primeiro conceito de dialogismo se refere ao funcionamento 
da linguagem, no qual todo enunciado é constituído por outros. 
Todas as fanfics se baseiam na história original, em outras fics ou, 
ainda, em outras histórias (sejam estas de qual tipo for) e 
personagens originais. Além disso, podem se dar no passado - o que 
já foi escrito sobre isso ou que faz relação com o enunciado escolhido 
-, no presente - escolher um dos enunciados e escrever sobre ele – e 
no futuro - as inovações que surgem com as fanfics “diferentes” do 
comum. A força centrípeta é justamente o levantar de uma nova 
teoria que complete as demais existentes. O funcionamento dessas 
novas teorias contra as “verdades oficiais” do fandom, representam a 
ação das forças centrípetas (isso pode ser ilustrado, por exemplo, 
com a existência do fanon). 

Segundo Fiorin (2006. p.31), “com os conceitos de forças 
centrípetas e forças centrífugas, Bakhtin desvela o fato de que a 
circulação das vozes numa formação social está submetida ao poder”. 
O poder, no campo das fanfics, é a visibilidade e credibilidade do 
lugar do ficwriter no meio do qual é fã. No universo fanfiction, não 
existe apenas o ‘individual’, existe também o ‘social’, visto que todos 
os que compartilham de um cânone, seja lendo ou escrevendo, fazem 
parte do mesmo fandom. A opinião, em maioria social, é vista na 
quantidade de fics de um determinado shipping, estilo ou gênero. 

A proposta bakhtiniana do “individual” e do “social” permite 
examinar não apenas as polêmicas, mas também fenômenos da fala 
que ocorrem dialogicamente entre os enunciados. Esses fenômenos 
se tornam visíveis ao encontrar o provável modo de falar do ficwriter 
nos personagens da fanfics que, originalmente, tem uma fala 
totalmente distinta. Por exemplo, encontrar Bentinho, Capitu,
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Madame Bovary ou qualquer personagem antigo falando como 
alguém do século XXI. 

Na criação das fanfics, é notável principalmente o primeiro 
conceito de dialogismo (o dialogismo constitutivo, que não se mostra 
no fio do discurso), mas também se usa o segundo, através da 
utilização das aspas, da intertextualidade, da paródia, da estilização. 
No caso da estilização, ela é muito usada em oneshots - fanfics curtas, 
de um capítulo – como a Such a Proud Kiss (YUKARI). Imita-se 
também o estilo do autor original. Alguns ficwriters captam tão bem a 
história que a fic fica parecendo criação do próprio autor original – 
como A Fonte (JULES152). Bakhtin mostra que “(...) se o estilo é 
constitutivamente dialógico, ele não é homem, são dois homens”, 
dois estilos: o do autor e do ficwriter. (FIORIN, 2006. p.47). Se o 
ficwriter usar, como dito antes, unicamente do estilo do autor e não 
destoar dele, será apenas um estilo (o do autor) e não dois. 

O interessante das fanfics, é que nelas o ficwriter encontra 
liberdade e espaço para escrever quaisquer cenas que tenha 
imaginado com qualquer personagem; ou para mudar o final de uma 
história; para criar conexões entre história e partes da história; entre 
personagens de núcleos, cânones, épocas diferentes ou até mesmo 
reais e irreais. Esse dialogismo deixa espaço para uma infinidade de 
combinações e é a singularidade de cada pessoa que fará com que ela 
escolha o modo como vai criar sua fanfiction. As fanfictions são, muito 
além de lugares onde expandir o material canônico, laboratórios de 
experimentação literária: 

Não sei se todo mundo que escreve Fanfiction é 
aspirante a escritor, mas eu sou. Enquanto não escrevo 
um livro, com personagens próprios, eu vou treinando
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escrevendo Fics com personagens roubados de J. K. 
Rowling.(JULES152. Throw me a rope). 

O terceiro conceito de dialogismo - o conceito de que o mundo é 
apreendido historicamente, pois cada sujeito está sempre se relacionando 
com outros, e a própria consciência é construída na comunicação em 
sociedade - explica o porquê de haver tão poucas fanfics de textos 
clássicos feitos atualmente. Na fanfic de Um Seminarista usada para este 
artigo, se podia perceber a dificuldade em manter a mesma linguagem 
rebuscada e antiga que a obra original usa. 

O mesmo não acontece com textos mais atuais, como a série 
Harry Potter. A linguagem é fácil de manter, principalmente quando os 
personagens escolhidos para a fanfic têm idades parecidas com a do 
ficwriter.

Em se tratando de sociedade, é notável que os autores de fanfic 
às vezes deixam seu modo de falar ou os costumes de sua idade (ou 
sonhos que queira realizar, etc) escoarem para a fic, mas quase nunca 
acontece de colocarem questões relativas a sua própria 
nacionalidade. Este é um amplo campo para futuras pesquisas, assim 
como as inúmeras outras formas de fanfictions – as de filmes, 
programas de televisão, as que usam personagens reais tais como 
políticos, apresentadores, cantores e famosos em geral; há aquelas, 
inclusive, em que o próprio ficwriter se inclui na história. 

3. Conclusão 

As fanfictions, mesmo que existentes desde o século XVII vêm 
se tornando, desde a década de 90, um fenômeno de criação literária,
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reunindo cada vez mais leitores e escritores, e ganhando cada vez 
mais importância dentro do cenário literário. 

É sempre possível observá-las de um ponto de vista dialógico, 
visto que são enunciados fundamentados em outros enunciados. O 
dialogismo atua diretamente sobre a criação de fanfics, aproximando 
ou afastando partes do cânone do ficwriter, dependendo do diferente 
contexto de cada um. Bakhtin traçou, com seus conceitos dialógicos, 
uma reta pela qual toda comunicação pode ser analisada, o que não 
exclui o mundo fã, que é, também, um modo de se comunicar entre 
os fãs, entre eles e os autores originais e todos que têm relação 
direta com a construção do cânone. 

A ficção de fã abre um grande leque de oportunidades de 
criação, de uso e de pesquisas na área. Se hoje são poucos os 
trabalhos que lidam com o assunto, num futuro próximo serão 
muitos os pesquisadores a usar esse novo gênero textual como seu 
objeto de análise. 
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