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RESUMO 

 

Esta dissertação, cujo título é “Efeitos de sentido das não coincidências do dizer na escrita 

acadêmica”, originou-se de estudos e reflexões desenvolvidos no interior do Grupo de 

Pesquisa em Estudos do Texto e do Discurso – Departamento de Letras da UFRN. A escolha 

da temática da pesquisa surgiu a partir de trabalhos desenvolvidos pelo grupo, motivada por 

estudos realizados por Fabiano (2004; 2007). Tais estudos problematizam questões relativas à 

escrita como produção de conhecimento na universidade e têm como base teórica a Análise 

do Discurso de linha francesa. Nesta pesquisa, partimos dos conceitos de heterogeneidade 

enunciativa de Authier-Revuz (1990; 1998; 2004; 2011) no que concerne à heterogeneidade 

constitutiva e à heterogeneidade mostrada, marcada e não marcada na materialidade 

linguística do enunciado, representada linguisticamente por expressões em que o enunciador 

se desdobra em dois, um que diz e outro que se pronuncia de algum modo sobre esse dizer, 

produzindo formas linguísticas “inventariáveis”, reveladoras da reflexividade em torno da 

própria enunciação. Trata-se de momentos pontuais do enunciado nos quais, normalmente, 

uma comunicação transparente dá lugar ao outro na materialidade do texto, faz revelar a não 

coincidência do dizer, princípio constitutivo de todo discurso. Nesse contexto, nos 

interrogamos: como um pesquisador em formação se relaciona com a teoria ao mobilizar um 

conceito de área e coloca-lo em funcionamento? O objetivo geral desta pesquisa é analisar 

marcas linguísticas que indiciem como um sujeito em formação se relaciona com a(s) 

teoria(s). Os objetivos específicos são: a) verificar, por meio da análise de expressões 

linguísticas, o modo como o pesquisador interpreta conceitos bakhtinianos, organizando-os e 

reformulando-os em seu texto; e b) analisar como um conceito de área é mobilizado nos 

dados. O corpus é constituído por um conjunto de dez dissertações de mestrado da área de 

Linguística que abordam conceitos bakhtinianos, defendidas no período de 2001 a 2009, em 

diferentes universidades do país, disponíveis no Portal de Domínio Público – CAPES. Das 

dez dissertações, selecionamos três para compor o recorte metodológico, as quais são assim 

identificadas: D1 2001; D2 2006; D3 2008, das quais foram retirados excertos para as análises 

dos dados. A hipótese é que, ao mobilizar um conceito teórico, o pesquisador se utiliza de 

procedimentos linguísticos nos quais é possível identificar marcas linguísticas que podem 

demonstrar a relação que ele estabelece com as leituras realizadas ao longo de sua formação. 

Essas expressões linguísticas “inventariáveis” revelam, no fio do dizer, a lida do sujeito com o 

legado cultural que o precedeu. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation, entitled "Effects of sense of no coincidence of mean in academic writing", 

originated from studies and reflections developed within the research group in studies of text 

and discourse – Department of Arts, UFRN. The choice of the research theme emerged from 

work done by the group, motivated by studies conducted by Fabiano (2004; 2007). Such 

studies problematize issues of writing as production of knowledge at the University and they 

are be based on the theoretical Analysis of the discourse of French line. In this research, we 

set out the concepts of heterogeneity example of Authier-Revuz (1990; 1998; 2004; 2011). In 

it  regard to constituent heterogeneity and heterogeneity shown, marked and not marked on 

the materiality of language utterance, represented linguistically by expressions in which the 

enunciator unfolds in two, and another one that says it's pronounced somehow on this say, 

producing linguistic forms "inventoriable". It reveals the reflexivity around his enunciation. 

This is one off moments of utterance in which, typically, a transparent communication gives 

way to another on materiality of text. It does not reveal the coincidence of say, it constitutes 

principle of all speech. In this context, the question: as a researcher in training relates to the 

theory to mobilize an area concept and put it into operation? The overall objective of this 

research is to analyze language marks indicating how a subject in training relates to the 

theory. The specific objectives are: a) check, through the analysis of linguistic expressions, 

the way the researcher interprets bakhtinianos concepts, organizing them and reformulating 

them in his text; and b) parse as a concept of area was been mobilized on the data. The corpus 

consists of a set of ten dissertations in the area of linguistics that address concepts 

bakhtinianos, they were defended in the period from 2001 to 2009, at different universities in 

the country, available in the public domain – Portal CAPES. Of the ten dissertations, selected 

three to compose the methodological, which they are thus, identified D1 2001; D2 2006; D3 

2008, of which excerpts were removed for the analyses of the data. The hypothesis is that, to 

mobilize a theoretical concept, the researcher uses linguistic procedures in which it is possible 

to identify linguistic marks that can demonstrate the relationship he establishes with the 

readings performed throughout their training. These linguistic expressions "inventoriable" 

reveal, in the wire handles the subject with the cultural legacy that preceded it. 

 

Keywords: academic writing; Heterogeneity; No coincidences of say 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação, intitulada “Efeitos de sentido das não coincidências do dizer 

na escrita acadêmica”, originou-se de estudos e reflexões desenvolvidos no interior do Grupo 

de Pesquisa em Estudos do Texto e do Discurso – GETED
1
, do Departamento de Letras da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A escolha da temática da pesquisa surgiu a 

partir dos trabalhos desenvolvidos por esse grupo, motivados pelos estudos realizados por 

Fabiano (2004; 2007). Tais investigações problematizam questões relativas à escrita como 

produção de conhecimento em universidades e como base a teoria da enunciação 

desenvolvida por Authier-Revuz. 

Neste trabalho, partimos dos conceitos de heterogeneidade enunciativa de Authier-

Revuz (1990; 1998; 2004; 2011) no que concerne à heterogeneidade constitutiva e à 

heterogeneidade mostrada, marcada e não marcada na materialidade textual do enunciado, 

representadas linguisticamente por expressões em que o enunciador se desdobra em dois: um 

que diz e outro que se pronuncia de algum modo sobre esse dizer, produzindo formas 

linguísticas “inventariáveis”, reveladoras da reflexividade em torno da própria enunciação. 

Trata-se de marcas linguísticas que, em momentos pontuais do enunciado, nos quais, 

normalmente, uma comunicação aparentemente transparente dá lugar ao outro no fio do 

discurso, faz revelar como efeito as não coincidências do dizer, princípio constitutivo de todo 

discurso. Segundo Flores e Teixeira (2005, p. 12), “as marcas de enunciação no enunciado 

[...] têm a especificidade de remeter à instância em que tais enunciados são produzidos, 

fazendo irromper o sujeito do enunciado”. 

Escrever um trabalho acadêmico compreende, a nosso ver, um exercício dialógico 

com as teorias apreendidas ao longo do percurso de formação e com o objeto de pesquisa – 

nesse caso, dissertações de mestrado, que precisam ser escritas nos moldes acadêmicos, por 

assim dizer, colocando para aquele que escreve a necessidade de se relacionar com o 

                                                           
1 O Grupo de Pesquisa em Estudos do Texto e do Discurso (GETED) foi  fundado em 2010, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte  –  GETED, fundado em 2010, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Tem como coordenadoras as professoras Sulemi Fabiano Campos e Cleide Emília Faye Pedrosa. O grupo 

é constituído por pesquisadores que estão em diferentes momentos de seus percursos acadêmicos e que tomam a 

escrita como objeto de estudo nos mais diversos níveis de escolarização. Os membros do grupo têm como meta 

pesquisar algumas inquietações que permeiam o ensino e aprendizagem da escrita no ambiente escolar, na busca 

de novas soluções. O GETED está interligado ao Grupo de Estudos, Pesquisa e Produção Escrita e Psicanálise – 

GEPPEP, criado na FEUSP no segundo semestre de 2004, pelos professores doutores Claudia Rosa Riolfi e 

Valdir Heitor Barzotto. Conta com a participação de docentes pesquisadores de várias universidades brasileiras. 

Desde 2007, o GEPPEP vem construindo sua inserção internacional. 

. 
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conhecimento já produzido, as referências a leituras realizadas ao longo de sua formação. 

Trata-se, portanto, de um conhecimento necessário quando se considera a natureza, 

constitutivamente dialógica, da escrita. Nesse contexto, nos interrogamos: como um 

pesquisador em formação se relaciona com a teoria ao mobilizar um conceito de área e 

coloca-lo em funcionamento? 

Para responder a essa pergunta, propomos como objetivo geral analisar marcas 

linguísticas que indiciem o modo como um sujeito em formação se relaciona com a(s) 

teoria(s) que articula na construção escrita de um trabalho de pesquisa. E como objetivos 

específicos: a) verificar, por meio da análise de expressões linguísticas, o modo como o 

pesquisador interpreta conceitos bakhtinianos, organizando-os e reformulando-os em seu 

texto; e b) analisar como um conceito de área é mobilizado na análise dos dados. Nesse 

sentido, ressaltamos que esta pesquisa se insere nas investigações sobre as especificidades da 

escrita na formação universitária, visando compreender, no movimento de escrita, estratégias 

linguísticas do sujeito pesquisador em sua lida com o conhecimento. 

A hipótese é que, ao mobilizar um conceito teórico, o pesquisador se utiliza de 

procedimentos linguísticos nos quais é possível identificar marcas linguísticas que podem 

demonstrar a relação que ele estabelece com as leituras realizadas ao longo de sua formação. 

Essas expressões linguísticas “inventariáveis” revelam, no fio do dizer, indícios da lida do 

sujeito com o legado cultural que o precedeu. 

Isso porque o discurso é constitutivamente atravessado pelo outro/Outro. O sentido 

fica, então, relacionado ao entrecruzamento de vozes que se fazem presentes na estrutura da 

língua, enunciando-se através de marcas que, detectáveis na escrita, caracterizam o sujeito e o 

discurso como heterogêneos. 

Estamos pensando em uma escrita como produto de um processo discursivo em que 

aquele que escreve precisa saber lidar com os saberes já legitimados, os quais, ao se 

submeterem às regras de uma cultura, resultem na capacidade estilística para mobilizar 

estratégias linguísticas para dizer e redizer algo de modo a responsabilizar-se pela própria 

escrita como produção de conhecimento. Não apresentamos métodos de escrita que levem à 

responsabilização daquele que escreve um texto, apenas analisamos sinais/rastros que 

produzem, como efeitos de sentido, a relação do pesquisador com seu objeto de estudo e seu 

envolvimento como marca de sua responsabilização ou não pelo que escreve. 

Para estudar as não coincidências do dizer e quais efeitos de sentido elas produzem 

sobre a escrita acadêmica, selecionamos dissertações de mestrado da área de Linguística que 

têm como embasamento teórico os gêneros do discurso, advindos da teoria bakhtiniana. 
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Nosso interesse em analisar como conceitos bakhtinianos são mobilizados tem o 

sentido de verificar como conceitos de gênero do discurso, na ocasião da publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, abriram um leque de possibilidades de interpretação em 

diferentes pesquisas (dissertações) da área de Linguística publicadas no período de 2001 a 

2009. 

Não se trata de fazer uma lista exaustiva de trabalhos desenvolvidos na área, nem 

tampouco de fazer críticas a respeito desses trabalhos. Nossa intenção é dar ao leitor uma 

imagem, mesmo que genérica, de como conceitos teóricos, mobilizados na escrita, deixam 

marcas que indiciam a relação do pesquisador em formação, em sua lida, com o saber 

culturalmente sistematizado. Para ler os dados, tomamos como lente a linguística da 

enunciação. Flores (2001, p. 107) afirma que “a linguística da enunciação deve centrar-se no 

estudo das representações do sujeito que enuncia e não no próprio sujeito”. Portanto, não 

estamos, aqui, considerando o processo de formação ao qual o sujeito foi submetido ao 

produzir sua pesquisa, mas o produto desse processo. 

Sabe-se que todo discurso é marcado por processos através dos quais, paulatinamente, 

aquele que escreve se apropria do legado cultural que o precede e do que precedeu este. Isso 

pode ser observado por meio de marcas, como indícios desse movimento
2
 que é realizado pelo 

pesquisador ao buscar elementos para dizer ao outro e, posicionar-se de modo a concordar 

com o conhecimento já produzido ou dele discordar. Trata-se de um discurso que é 

constituído por discursos outros, os quais, ao se fazerem presentes no momento da escrita, 

definem os rumos do texto, sua organização, as perguntas a que se busca responder para se 

chegar a algo “novo” como contribuição científica. 

Estamos defendendo, idealmente, como ”legado cultural” o trabalho realizado pelo 

sujeito para lidar com as referências bibliográficas lidas, que sustentam um dizer embasado 

em outro dizer, culturalmente sistematizado. Um trabalho que precisa ser construído com o 

outro e a partir dele, mas que apresenta suas especificidades, de modo que, nesse percurso, 

deixa marcas de singularidade e do qual se infere a realização de um movimento complexo 

por parte de quem redige. Trata-se de um trabalho por meio do agenciamento harmonioso de 

conciliar as várias vozes que, na ida do sujeito ao outro se constituem a partir da memória 

discursiva daquele que escreve. 

                                                           
2
 Estamos chamando de “movimento escrito” as estratégias utilizadas pelo pesquisador, que, ao mobilizar a voz 

do outro, deixa marcas “inventariáveis” no fio do discurso que revelam o dizer daquele que escreve um texto 

acadêmico. 
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Isso, porque, ao escrever, estamos sempre em confronto entre o singular e o coletivo 

que necessariamente, precisamos realizar estratégias linguísticas para incluir o outro, que dar 

sentido ao texto, e, do mesmo modo, assumir um lugar de enunciação, isto é, precisamos 

responsabilizar-nos por nossas escolhas lexicais, sintáticas, estilísticas, e trabalhar para 

convencer nossos pares de nossas decisões. 

A respeito disso, Magalhães (2007) ressalta que aquele que escreve pode decidir entre 

três posturas possíveis em relação aos textos utilizados como leitura prévia. A primeira renega 

o que já foi produzido e se inscreve numa lógica em que a individualidade é levada ao 

extremo; a segunda adere, de maneira incondicional, ao que já está produzido, considerado 

como sendo um modelo, sobre o qual não há trabalho possível de ser realizado, a não ser o da 

reprodução; a terceira utiliza ensinamentos que podem ser depreendidos da cultura, para criar 

uma nova "regra" de produção que permita inovar, que favoreça o sujeito em sua 

singularidade, sem deixar, no entanto, de circular na cultura. Entendemos que, ao adotar uma 

das três posições possíveis diante da cultura, o sujeito produz um “novo texto”. 

Authier-Revuz (2011) considera que o modo de “parar sobre as palavras” aparece 

como dimensão importante da escrita, como elo entre os discursos, que, por se produzirem em 

meio ao já dito de outros discursos, são habitados pelo discurso do “outro/Outro”. Esse modo 

de parar sobre as palavras desenham laços metaenunciativos, através dos quais dizem um 

dizer atravessado pontualmente pela não coincidência, fazendo abrir, no fio do discurso, sua 

consistência, sua resistência, pela maneira de dizer. 

O discurso, por se produzir no meio de outros discursos, não fala por si mesmo, mas 

pelo outro/Outro, o outro sentido das palavras, ainda não revelado. São palavras que 

comportam outras palavras que as constituem, e pelas quais restituem o dizer. No discurso, o 

sentido se constitui em razão da presença dos múltiplos discursos. O sentido não fica 

escondido, como algo à parte; ele está diretamente relacionado ao entrecruzamento das vozes 

que se fazem presentes. Esse dizer não é óbvio, pois essas palavras “porosas,” embutidas, se 

transmudam em outras palavras, pelas quais restituem, localmente, ao discurso, o sentido que 

se faz presente, aquele que, atravessado por outros discursos, nutre e dá sentido ao discurso, 

que se desdobra, formando outros discursos. Trata-se de um movimento que, quanto mais 

busca aproximar-se da coincidência, mais se afasta desse dizer, mostrando-se não coincidente, 

característica constitutiva de todo discurso (Authier-Revuz 1998, p. 26). 

A ancoragem central deste trabalho são os fundamentos teóricos de Authier-Revuz 

(2004), no que diz respeito ao caráter constitutivo da linguagem, quando ela considera que 

todo discurso se mostra constitutivamente atravessado pelos outros discursos e pelo discurso 
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do “Outro”. O sujeito é constitutivamente heterogêneo, na medida em que é atravessado por 

sua própria divisão, pelo social, pelo discurso de outrem, pelas numerosas formas de 

exterioridade. Tais modos de expressões linguísticas, no caso das dissertações que 

analisamos, indiciam a lida do sujeito com a teoria, ao mobilizar um conceito bakhtiniano, e 

dão a ver na escrita a forma como ele enuncia, através de marcas detectáveis no movimento 

de escrita. Pode-se, assim, caracterizar o sujeito e seu discurso como heterogêneos. 

Esperamos que os resultados das investigações que empreendemos permitam construir 

uma impressão acerca de como os dados analisados confirmam ou não as discussões, os 

debates divulgados pelas pesquisas no que se refere à produção escrita acadêmica. Partimos 

de pesquisas desenvolvidas por Fabiano (2007) que interrogam “como um pesquisador em 

formação se apropria de uma teoria para se inserir em uma dada área do conhecimento”. 

Em função dos objetivos de pesquisa, a dissertação está organizada em quatro 

capítulos. O primeiro é intitulado, “Escrita acadêmica: produção de conhecimento”. Para 

abordar a escrita acadêmica como objeto de estudos e reflexão, dividimos o capítulo em 

quatro tópicos: 1) Espaços que motivaram o percurso de pesquisa, em que abordamos as 

contribuições do GETED para o desenvolvimento desta pesquisa; 2) Espaços que iluminam as 

reflexões sobre a produção escrita na universidade, em que apresentamos algumas 

considerações sobre os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa – GEPPEP e sobre a 

escrita na universidade; 3) Um espaço de diálogo sobre a escrita na universidade, no qual 

fazemos menção às pesquisas que discutem a escrita acadêmica que dialogam entre si no que 

se refere às especificidades da escrita como produção de conhecimento; e, por último, 4) 

Pesquisas que discorrem sobre a escrita na universidade, onde abordamos pesquisas 

desenvolvidas nos últimos anos no Brasil por autores como: Fabiano (2007; 2011), Grigoletto 

(2011), Riolfi (2011; 2012), Barzotto (2007; 2011) e Almeida (2011), os quais têm abordado 

o estudo da leitura e da escrita como produção de conhecimento dos alunos que ingressam e 

daqueles que estão nas universidades. 

No segundo capítulo, “Teoria da enunciação: a lente para interpretar a escrita 

acadêmica?”, apresentamos um recorte teórico de conceitos mobilizados pela teoria da 

enunciação que propomos como ferramenta para ler os dados. O capítulo está dividido em três 

tópicos: 1) Análise do Discurso: três fases distintas; 2) Heterogeneidade enunciativa: as não 

coincidências do dizer; 3) Estratégias metaenunciativas: revelam ou não sentidos “outros” no 

discurso? ; 4) Formas de expressões das “não coincidências do dizer”: X, por assim dizer ...; 

5) A paráfrase e o movimento de escrita acadêmica. 
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Nesse capítulo, apresentamos reflexões acerca dos pressupostos teóricos 

desenvolvidos por Authier-Revuz. Essa autora situa-se, no campo da Teoria Enunciação, entre 

os herdeiros do estruturalismo. Ela própria se define como neoestruturalista. A relação com 

Saussure se dá quando ela faz uso do conceito de estrutura em sua teoria. Para ela, a “língua 

possui uma ordem própria”, mas essa ordem é afetada por elementos exteriores. Em 

Benveniste, Authier busca três fundamentos: a) a afirmação da reflexividade da língua; b) o 

reconhecimento da ordem própria da língua; c) a demarcação de que certos termos 

linguísticos – pronomes, tempos verbais, performativos – são os sinais, na língua, do que lhe é 

radicalmente outro. Desses estudos, tomamos por base os conceitos de heterogeneidade 

enunciativa marcada e não marcada das expressões de não coincidência do dizer, propostos 

por Authier-Revuz (1998; 2004; 2011). De acordo com a linguista, o sujeito pode também 

mostrar sua heterogeneidade no discurso ao articular as diferentes vozes que o atravessam 

(AUTHIER-REVUZ, 2004). 

Ancoramo-nos também nos conceitos de paráfrase desenvolvidos por Fuchs (1985), 

que a trata basicamente em três abordagens: a) paráfrase como equivalência formal entre 

frases, levando em consideração a veracidade do enunciado com base em postulados lógicos; 

b) paráfrase definida a partir de critérios semânticos entre o enunciado primeiro e o enunciado 

segundo, compreendidos a partir de uma relação sinonímica; e c) paráfrase apontada como 

uma atividade de reformulação, considerando-se que tal atividade varia segundo os sujeitos e 

a situação em que a atividade parafrástica é produzida. E também no conceito de paráfrase 

elaborado por Pêcheux (1997), com dois elementos constituintes, “base linguística e processo 

discursivo”: 1) paráfrase como equivalência – ou possibilidade de substituição simétrica (dois 

elementos substituíveis A e B têm o mesmo sentido) na formação discursiva considerada; e 2) 

paráfrase por implicação – ou possibilidade de substituição orientada, tal que a relação de 

substituição A por B não seja a mesma que a relação de substituição B por A. Ou seja, ele 

considera diferentes formações discursivas dos sujeitos envolvidos no processo (PÊCHEUX, 

1997, p. 164). 

No contexto desta pesquisa, esses conceitos permitem inventariar as diversas formas 

como uma teoria é mobilizada pelo pesquisador em seu trabalho de escrita. Portanto, se, por 

um lado, podemos analisar, pelas marcas linguísticas, explícitas ou não, como a voz do outro 

é atravessada no discurso daquele que escreve, por outro lado elas possibilitam revelar como 

uma dada teoria ou um dado conceito de área podem ser lidos por diferentes pesquisadores e 

autores renomados, que, a partir dessas leituras, produzem outros textos, os quais, em sua 

criatividade, podem apresentar-se não coincidentes com o texto primeiro. 
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O terceiro capítulo, denominado “Procedimentos metodológicos e constituição do 

corpus”, descreve a metodologia adotada na análise e os dados tomados como objetos desta 

pesquisa. Seguimos a análise para além das aparências do texto, olhando para as dissertações 

a partir de um recorte metodológico, verificável nos excertos. Observando marcas 

linguísticas, deixadas pelo pesquisador em formação, de sua relação dialógica com o discurso, 

será possível descrevermos como conceitos advindos da teoria bakhtiniana são mobilizados 

por ele ao fundamentar seu trabalho de pesquisa e como esses conceitos são retomados 

quando ele analisa os dados da pesquisa. 

O corpus é constituído de dez dissertações de mestrado da área de Linguística 

defendidas no período de 2001 a 2009, as quais estão disponíveis, no Portal Domínio Público 

– CAPES. Para fins didáticos, essas dissertações serão denominadas: D1 2001, D2 2005, D3 

2005, D4 2005, D5 2006, D6 2006, D7 2006, D8 2007, D9 2008 e D10 2009. Elas foram 

defendidas em diferentes universidades do Brasil. 

Em virtude do tempo disponível para a realização do mestrado, selecionamos, desse 

conjunto de dez dissertações, apenas três, que propomos como recorte metodológico, de onde 

os excertos foram retirados, exatamente como escritos. Como critério de seleção das três 

dissertações, além dos já citados, adotamos também o intervalo de tempo (de 2001 a 2009), de 

modo que pudéssemos ter uma visão – se não total, pelo menos parcial – de como conceitos 

teóricos eram mobilizados na escrita pelos pesquisadores em formação. Em razão disso, das 

dissertações adquiridas para a realização deste trabalho, selecionamos apenas três, que 

denominamos D1 (a dissertação defendida em 2001), D2 (a defendida em 2006) e D3 (a 

defendida em 2008). Destas, serão transcritos excertos, sem que neles seja feita qualquer 

correção. 

Tomamos como objetos de análise excertos que contêm comentários/citações que 

tratam de conceitos bakhtinianos mobilizados pelo pesquisador na parte de fundamentação 

teórica e o excerto do conceito de área teoricamente correspondente utilizado na parte de 

análise dos dados, os quais são confrontados com o texto fonte, supostamente lido pelo 

pesquisador para fundamentar a pesquisa, os quais serão detalhados mais adiante. 

No quarto e último capítulo, “O pesquisador e a sua lida com a teoria: É assim, mas é 

discutível?”, abordamos as dissertações da área de Linguística selecionadas, para investigar 

como se materializa a lida do pesquisador com o conhecimento culturalmente produzido e 

apreendido ao longo de sua formação. O capítulo inscreve-se no âmbito dos conceitos de 

heterogeneidade enunciativa, mais precisamente dos conceitos de heterogeneidade mostrada e 
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heterogeneidade constitutiva no que concerne às formas de “não coincidências do dizer”, 

propostas por Authier-Revuz (1998; 2004; 2011). 

Será feita a análise de cunho linguístico de fatos relacionados à modalidade 

autonímica
3
 observáveis em certas formas de reformulação metaenunciativas presentes na 

construção do texto. As formas pelas quais se realizam essas representações metaenunciativas 

constituem em um ponto desse dizer, maneiras de dizer. 

Para Authier-Revuz (2004), a modalização autonímica é uma propriedade da 

reflexividade da linguagem, a capacidade que ela tem de ser sua própria metalinguagem de 

um fato de enunciação, por uma representação opacificante. De acordo como a autora, 

compreende, são formas em que o dizer retorna reflexivamente sob um ponto de seu 

desenvolvimento, para suspender/romper o curso normal da enunciação, inscrevendo 

explicitamente a falta do dizer sob uma interrogação. Permite surpreender, no fio do discurso, 

as estratégias que o sujeito mobiliza, fazendo intervir exteriores teóricos no discurso. Trata-se 

de fatos de reflexividade da linguagem, na forma de quatro pontos de não coincidências do 

dizer. 

Nas análises, serão enfocados os efeitos de sentido produzidos por marcas linguísticas 

(como discurso direto, discurso indireto, aspas, glosas, reformuladores parafrásticos etc.) que 

podem revelar, no movimento do escrito, pontos em que os discursos se mostram não 

coincidentes, cujos reflexos se localizam o outro/Outro atravessado no discurso e aparecem na 

tessitura do texto. São expressões linguísticas que produzem efeitos do resultado da apreensão 

de conhecimentos, ou seja, marcas que indiciam estratégias mobilizadas pelo pesquisador ao 

reformular/interpretar conceitos para dizer algo sobre o entendimento de um conhecimento 

anteriormente produzido. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa se ancora nas reflexões abordadas por Authier-Revuz 

(1998; 2004), que trata da heterogeneidade enunciativa. Mais precisamente, apontamos para 

os comentários metaenunciativos, que assinalam quatro campos em que o discurso se 

apresenta não coincidente: 

 não coincidência do discurso consigo mesmo, sendo afetado pela presença de 

outros discursos; 

  não coincidência entre as palavras e as coisas, como constitutiva do sujeito 

(ato falho por exemplo); 

                                                           
5

 Entendemos por modalidade autonímica  uma noção derivada da “conotação autonímica” – formas sintáticas e 

discursivas da presença do “outro” no discurso (Authier-Revuz, 2004, p. 105). 
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  não coincidência das palavras com elas mesmas, representada por figuras que, 

pontualmente, testemunham o encontro dos enunciadores com o equívoco do 

dizer; e  

  não coincidência interlocutiva, entre os dois coenunciadores. 

No que diz respeito aos conceitos de heterogeneidade propostos por Authier-Revuz, 

abordarmos também alguns elementos mobilizados pelo sujeito, que, ao colocar em 

funcionamento o discurso do outro, é marcado, no fio desse dizer, por elementos que 

aproximam, unificam e reformulam o discurso do outro para dizê-lo de modo diferente. Esses 

elementos (isto é, quer dizer, ou, ou melhor, ou seja ... etc.) são considerados por Fuchs 

(1985) como parafrásticos. Tais elementos, presentes no fio do discurso, nos fatos de 

reformulação, fazem uma imagem do que se diz sobre o que se diz, como produto de 

enunciação. 

Ao escrever, diferentes procedimentos são utilizados na organização e reformulação 

do conhecimento já produzido. Esses saberes são denominados de paráfrase, conceito que será 

empregado nas análises como recurso para ajudar a entendermos como um pesquisador em 

formação
4
, no processo de escrita, estabelece relação com as leituras já realizadas e consegue 

reformular e organizar conceitos na construção de seu texto. 

Finalmente, após o quarto capítulo desta dissertação, é apresentado às considerações 

finais acerca dos objetivos propostos. 

 

                                                           
4
 Utilizamos aqui a expressão “pesquisador em formação” para designar alunos do curso de mestrado autores das 

dissertações que compõem o corpus desta pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 ESCRITA ACADÊMICA: PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 

Nas últimas décadas, no Brasil, o tema produção escrita nas universidades, por vários 

motivos, preocupa professores de diferentes áreas da linguagem, tendo em vista a escrita 

acadêmica como produção de conhecimento. Em busca de respostas, pesquisadores procuram 

discutir os problemas de seu tempo relacionados à leitura e à escrita. 

A produção de conhecimento na universidade consiste na entrada do sujeito num 

campo privilegiado do saber científico, o qual pressupõe que esse sujeito, por meio de sua 

relação com o conhecimento culturalmente sistematizado, possa dizer algo capaz de 

transformar e ser transformado, ao ser submetido aos efeitos da linguagem acadêmica. 

Neste capítulo, interessa-nos investigar a escrita como produção de conhecimento na 

universidade, lugar em que o discurso acadêmico é sustentado. Para isso, laçamos mão de 

pesquisas que já começaram a discussão e a reflexão sobre a temática de escrita que é 

realizada na universidade. Esse contexto traz implicações que envolvem a produção de 

conhecimento e, em função disso, leva a questionar não a escrita em si, como forma, mas as 

interferências da exterioridade sobre ela no rastreamento de marcas que indiciem o 

envolvimento do pesquisador em sua lida com a teoria, no uso de estratégias linguísticas para 

conciliar sua ida ao “outro” e construir uma escrita própria. 

Propomo-nos problematizar a produção escrita no ensino superior. Trata-se de uma 

relação bastante complexa, uma vez que muitas são as formas como o sujeito pode lidar com 

os saberes científicos que compõem o legado cultural, conforme explicitado na introdução, os 

saberes advindos de leituras realizadas, saberes a que esse sujeito se filia, ou pretende filiar-se 

para se inserir em uma comunidade científica. Uma dessas formas é a repetição de fragmentos 

desse legado (MAGALHÃES, 2007), outra é a produção de uma escrita própria, que, para 

muitos estudiosos, pode resultar ou não na produção de conhecimento. 

Assim, cabe àquele que escreve no meio acadêmico pensar sobre o que produz, e isso 

se dá em diversos níveis. É necessário, por exemplo, que ele reflita sobre a escolha lexical 

quando seleciona uma palavra que mais se adequaria ao efeito de sentido que pretende 

explicitar. Para obter tal efeito, qualquer pesquisador precisa escrever e reescrever 

incansavelmente, saber cortar os excessos e moldar a escrita até atingir a forma desejada. Tais 
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questões são centrais para esta pesquisa, que tem como cerne o estudo dos diferentes modos 

de o pesquisador interagir com os conceitos de área, ao longo do processo de escrita da 

pesquisa – especificamente em dissertações de mestrado. 

Para sustentar as reflexões aqui pretendidas, partimos da hipótese de que, ao escrever, 

o sujeito deixa marcas linguísticas inventariáveis
5
 que podem elucidar, na materialidade 

linguística do texto, sua relação com a teoria utilizada para fundamentar e analisar os dados da 

pesquisa. 

Esclarecemos que estamos considerando aqui a escrita das dissertações (corpus) como 

produto de um trabalho de escrita que recebeu o status de “qualificado” – no sentido 

burocrático do termo –, um trabalho de pesquisa para a qualificação no mestrado, do tipo 

dissertação, (ALMEIDA, 2011). Para realizar esse trabalho de análise, buscamos respaldo 

teórico em Authier-Revuz (1998; 2004). 

Estamos considerando tais marcas como fatos relevantes – para se pensar a produção 

de conhecimento na universidade, como efeitos de um trabalho de escrita e do ato de ler, que 

pressupõe não só interpretação, mas também estratégias para dizer, a partir do outro, o que até 

então não havia sido dito, levando em consideração aqui as dissertações de mestrado. 

Nessas produções universitárias, procuramos algumas marcas para analisar indícios de 

como os pesquisadores lidavam com os autores, especificamente como conceitos bakhtinianos 

eram mobilizados e interpretados em tais dissertações. A amostra pode não ser 

quantitativamente representativa, mas é significativa para pontuar questões cuja abrangência 

pode ser investigada. 

Nosso empreendimento se justifica, uma vez que, embora muito se tenha discutido 

sobre a produção escrita na universidade, poucos são os trabalhos que versam sobre a relação 

do pesquisador com a teoria mobilizada em sua pesquisa. Trata-se, portanto, de um assunto 

bastante pertinente, tendo-se em vista que muito se escreve a respeito da qualidade dos textos 

produzidos no meio acadêmico, mas pouco se diz sobre o ato de escrever, os modos como 

quem escreve se relaciona com a escrita e os efeitos desta sobre tal produto. 

A seguir, apresentamos o espaço acadêmico onde esta pesquisa se construiu e, depois, 

fazemos referências a discussões que podem corroborar nossa pesquisa. 

 

                                                           
5
 A expressão, “inventariáveis”, diz respeito ao fato de poderem ser localizadas e descritas linguisticamente. São 

marcas (DI, DD, DS, etc.) que representam formas reflexivas, constitutivas em todo discurso, as não 

coincidências do dizer (Authier-Revuz, 2004). 
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1.1 Espaços que motivaram o percurso de pesquisa 

 

Para desenhar o cenário que aguçou nossas interrogações, consideramos relevante 

introduzir alguns pontos e reflexões que antecederam este estudo e motivaram sua realização. 

Tais reflexões dizem respeito à voz do outro que serve de embasamento ao texto acadêmico, a 

qual é marcada no fio do discurso. Essas interrogações apontam que, ao escrever, os 

pesquisadores deixam marcas que evidenciam o modo como lidam com a teoria e revelam as 

estratégias linguísticas que utilizam para a construção do texto. 

A partir de tais reflexões, pudemos notar que, dentre os muitos desafios que a escrita 

acadêmica apresenta, um deles é colocar aquele que escreve diante da necessidade de elaborar 

modos de afirmar ou questionar algo e encontrar estratégias diferentes de pôr o “novo” com 

suas palavras a partir do outro – autor, teoria etc.–, que serve de suporte à pesquisa. Um 

desafio que permite ao pesquisador olhar para o conhecimento já produzido, encontrar novos 

meios de dizer o que o outro ainda não disse e escrever um “novo texto”. Esta pesquisa se 

inscreve, portanto, nesse movimento de reflexão sobre a produção escrita na universidade. 

Tomando como princípio tais reflexões, afirmamos que o fazer acadêmico se pauta 

pela ancoragem no saber já construído culturalmente e solicita àquele que escreve encontrar 

um espaço único de se fazer diferente do “outro”, um dizer que seja constitutivamente 

atravessado pelo outro (AUTHIER-REVUZ, 2004). Não estamos afirmando com isso que 

seja errado usar a voz do outro para escrever um texto, mas que há necessidade daquele que 

escreve encontrar estratégias para conciliar a consulta ao já dito com um modo singular de 

escrever, considerando que, para que alguém se forme como pesquisador é necessário correr 

riscos: comentar algo que leu, para fundamentar seu trabalho, entender e fazer-se entender, de 

maneira a fazer seu trabalho circular na comunidade em que ele está inserido. 

Nesse sentido, apontamos como relevante, no “movimento de escrita”, essas 

constantes idas ao “outro”, no sentido de que toda produção escrita, no meio acadêmico, não 

nasce em si mesma, nem finaliza em si mesma, muito menos se faz sozinha. Ela produz o 

efeito “cristal da língua
6
”, ou seja, reflexos que surgem a partir de indagações, por 

extremidades teóricas, as quais constituem o discurso em seus atravessamentos de palavras, 

de onde saltam outras ideias, que darão margem a novas pesquisas. Acrescentamos, ainda, que 

cada pesquisa representa um momento limite entre a adesão e a compreensão de algo anterior, 

                                                           
6
 Tomamos como exemplo o efeito “cristal da língua”, citado por Authier-Revuz (2004, p. 56), para dizer que 

uma pesquisa não termina em si, mas que há um ponto limite, em um dado momento discursivo que envolve as 

reflexões iniciais da pesquisa, as quais produzem o “efeito cristal da língua”, exaltando outras possibilidades de 

novas pesquisas. 
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das leituras anteriores, cuja contribuição nutre a possibilidade de se produzir algo novo como 

produção científica na universidade. 

Essas questões, que vêm sendo discutidas por pesquisadores que adotam a escrita 

acadêmica como tema central desses estudos será abordado no próximo bloco. 

 

1.2 Espaços que iluminam as reflexões sobre a produção de conhecimento na 

universidade 

 

Trata-se de um movimento criado e já consolidado desde 2004, pelo Grupo de Estudo 

e Pesquisa Produção Escrita e Psicanálise (GEPPEP) – USP, constituído por pesquisadores 

que estão em diferentes momentos de seus percursos acadêmicos e idealizado pelos 

professores Valdir Heitor Barzotto e Claudia Riolfi. As pesquisas do grupo se voltam para a 

seguinte questão: quais os processos, por meio dos quais, paulatinamente, aquele que escreve 

textos acadêmicos se apropria do legado que o precedeu, subjetivando-o? 

Esse espaço construído pelo grupo para discutir a leitura e a escrita na educação 

superior reúne pesquisadores que, embora não pertençam a um mesmo grupo de pesquisa, 

afinam-se pelo contexto que sustenta suas reflexões na universidade. 

O grupo traz contribuições que são centrais para esta pesquisa, no sentido de que 

discute questões relevantes que envolvem a leitura e a escrita como produção de 

conhecimento na universidade. Para esse grupo, ler e escrever não são tarefas fáceis. 

Os pesquisadores não se conformam com as explicações disponíveis para os 

problemas de acesso ao conhecimento por meio do escrito, e buscam novas soluções. Para 

isso, espelham-se nas próprias mazelas vivenciadas a partir de seus exercícios de escrita. Ao 

mesmo tempo em que as compreendem, dão encaminhamentos àquilo que avassala a escrita 

na contemporaneidade. 

Tais questões, na atualidade, correspondem aos muitos desafios que a escrita 

acadêmica apresenta. Entre eles, citamos a falta de experiência para a produção de uma escrita 

própria, a demanda de produção de textos consoantes às normas dos gêneros acadêmicos e da 

língua padrão, bem como o grande contingente de informações com que o pesquisador em 

formação precisa lidar, aliados às dificuldades provenientes da própria escrita. E, por esta ser 

constitutiva do sujeito, ele sente no corpo as implicações de seu envolvimento com sua 

própria produção escrita. 

As pesquisas desenvolvidas pelos membros do GEPPEP interrogam a produção escrita 

contemporânea, tomando, em sua maior parte, os textos escolares e científicos como objeto de 
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análise. Tais pesquisas abrem um leque de reflexões teóricas que corroboram novas 

possibilidades de releituras para os dados que propomos analisar. A seguir, abordamos 

pesquisas que discutem essas questões. 

 

1.3 Um espaço de diálogo sobre a escrita na universidade 

 

Fazemos menção aqui às pesquisas desenvolvidas do interior do GEPPEP, que se 

afinam no que diz respeito ao mesmo contexto que sustenta suas reflexões: a produção escrita 

no ensino superior. Para articular um saber sobre as produções universitárias como reflexo do 

ato de ler do pesquisador, cujo efeito dá sinais de uma exterioridade discursiva sobre a escrita 

acadêmica, selecionamos algumas pesquisas que focalizam reflexões em que o sujeito está de 

alguma forma presente no texto que produz. 

Interessam-nos, portanto, autores brasileiros que discutem a escrita como produção de 

conhecimento na universidade, cujos trabalhos podem ser relacionados com nosso objeto de 

pesquisa. Tais estudiosos fundamentam-se em Pêcheux nas formações imaginárias, em Lacan, 

no que diz respeito ao sujeito como processo (de representação) interior ao sujeito, constituído 

pela rede de significantes. Processo, na medida em que os “objetos” que nele se manifestam 

se desdobram e se dividem para atuar sobre si mesmos, enquanto outro de si. (LACAN, apud 

PÊCHEUX, p. 143, [1988], 2010). 

Compreendemos que o “Outro” é condição constitutiva para a produção de 

conhecimento e que o pesquisador precisa articular estratégias para ativar o legado cultural, a 

partir do qual ele dá um salto para avançar no que há de individual em seu escrito. Para pensar 

esse universo de produção de conhecimento no meio acadêmico, Fabiano (2007) traz 

reflexões sobre “apropriação do conhecimento na escrita” como o engajamento subjetivo do 

aluno em relação ao objeto de estudo e à teoria que sustenta a pesquisa. Tais reflexões sobre a 

“apropriação do conhecimento” contribuem para esta pesquisa no que diz respeito a como 

pensar as categorias para analisar as marcas que indiciem a relação do pesquisador com a 

teoria, que produz como efeito a apropriação de conhecimentos na escrita. 

A respeito disso, outra afirmação que nos interessa deriva das palavras de Barzotto 

(2011, p.34) ao colocar a universidade como lugar de produção de conhecimento, pois 

especialmente nela aquele que escreve é convocado a expor de si mesmo mais do que acredita 

ser comumente esperado. Deve-se ter em vista que, nas produções universitárias, faz-se 

presente o que aquele que escreve recebeu do legado e, pela articulação de saberes recebido, 
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dos quais ele compartilha, ressoam outros sentidos, como efeito que se produz da relação que 

o sujeito estabelece com os saberes já inscritos na cultura que sistematiza na escrita do texto. 

A escrita é o espaço propício para se cometerem delitos, os quais consistem em 

entraves para se chegar à produção do conhecimento. Segundo o autor citado, “para que se 

possa produzir conhecimento é necessário que um sujeito esteja inserido em uma cultura, e se 

reconheça uma filiação” (idem, p. 43). A escrita, a nosso ver, deve atender melhor ao papel 

por ela desempenhado, considerando que escrever um trabalho acadêmico exige um saber 

sistematizado por parte de quem se propõe fazê-lo. 

Outro aspecto relevante a respeito dessa questão é apontado por Grigoletto (2011, p. 

93): “o fazer acadêmico se pauta pela ancoragem no saber já constituído e as escolhas por 

campos teóricos, objetos de estudos e orientações metodológicas resultam dos recortes 

(teóricos) específicos feitos nesse saber”. 

Procuramos respaldo nas contribuições de Fabiano (2011) para problematizar 

possíveis soluções para tais problemas. Os conhecimentos da autora propõem que a saída para 

possíveis enigmas é a realização de um grande trabalho de estudo e reflexão sobre o que já foi 

produzido, para se chegar a uma nova formulação de um texto, de modo que o aluno possa dar 

um passo a mais e consiga criar algo a partir do que estudou e pesquisou. Podemos 

estabelecer uma relação entre essas “dificuldades” e aquilo que estamos tratando nesta 

pesquisa, as dificuldades daquele que escreve textos acadêmicos: encontrar mecanismos para 

lidar com as referências lidas ao fundamentar a pesquisa, fazer uso de um conhecimento 

culturalmente sistematizado de modo a conseguir criar algo a partir do que estudou e 

pesquisou durante a construção de seu trabalho. 

Na produção de conhecimento, consideramos que o sujeito se faz presente de alguma 

forma, num jogo que se constitui a partir do outro, o que nos leva a afirmar que o texto é 

heterogêneo e, portanto, atravessado por várias vozes. 

Temos como premissa que o processo de produção escrita exige do pesquisador 

articulações, cruzamentos teóricos, relações entre conceitos que mobilizam estratégias as 

quais podem, com efeito, desvelar, na construção textual, um jeito próprio de realizar uma 

escrita de maneira a fazê-la circular na comunidade em que ele está inserido. 

Salientamos que a atenção dada aos autores utilizados nesta dissertação baseou-se em 

algumas discussões sobre o assunto apresentadas no livro “O Inferno da Escrita: produção 

escrita e psicanálise” (2011). Nessa obra, os pesquisadores se interrogam e levam o leitor a 

se questionar acerca dos seguintes pontos: “o que obriga a fazer do ato de escrever um 

verdadeiro “deus-nos-acuda”? Quais são os fantasmas que cada sujeito que se dispõe a formar 
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leitores e escritores tem de enfrentar?” Para nortear a escrita da obra citada, seis elementos 

(relevantes também para esta pesquisa) foram selecionados: 1) a aventura de dizer diferente a 

partir dos textos estudados; 2) os embates com o saber já sistematizado; 3) os conflitos na 

relação entre os que estão em formação e aqueles que eles se propõem formar; 4) os percalços 

corriqueiros para encarar os dados; 5) a coragem necessária para sustentar a esquisitice de 

cada um; 6) a angústia inerente aos atos de ler e de escrever. A relação com o Outro, a 

intervenção da alteridade na produção do conhecimento, perpassa as reflexões desses 

pesquisadores. 

É certo que, nessas investigações, diversos são os olhares que procuram a relação entre 

o que se escreve como pesquisa e o que se produz efetivamente com aquilo que se escreve. 

Uma questão relevante em nossa pesquisa é como se dá essa relação daquele que escreve com 

o saber que produz. Inferimos ser possível verificar isso através de marcas linguísticas que 

indiciem como um sujeito em formação se relaciona com a teoria. 

Dentre as pesquisas que se dedicaram a analisar o saber já sistematizado trabalhadas 

no livro “O Inferno da escrita”, destacamos a de Fabiano (2011), a qual afirma que, na 

universidade, para que o pesquisador em formação possa produzir algum tipo de 

conhecimento, ele precisa ter domínio sobre o que já foi produzido em sua área e ignorar o 

que já é “senso comum” e, com base nesses conhecimentos, criar algo novo. Essas questões 

abordadas pela autora nos permitem refletir sobre os diferentes modos de o pesquisador lidar 

com a teoria para organizar seu texto, visto que, para reformular um texto e chama-lo de 

“novo texto”, é preciso que haja organização e entendimento do que foi estudado. 

Outra discussão proposta pelo GEPPEP, no livro: Sem choro nem vela, carta aos 

professores que ainda vão nascer, diz respeito ao compromisso dos educadores com os 

professores que estão formando, no sentido de que as “instituições universitárias que se 

dedicam à pesquisa colaborem para a superação dos impasses que têm impactos sobre a 

formação das novas gerações e se oponham à distribuição e ao reforço de reclamações. 

Segundo Riolfi e Barzotto (2012, p. 10)”, as discussões foram motivadas pelas seguintes 

inquietações: 

 

Como formar as novas gerações para que possam se servir do conhecimento 

universal para escrever textos que coloquem no mundo a invenção de sua 

singularidade? Como leva-los a desistir da queixa fácil, porém socialmente 

legitimada, e apostar no entusiasmo da individualidade. Como responsabilizá-los por 

suas escolhas, com relação às quais a única certeza é a de que não faltarão dedos 

acusadores e risadinha de escárnio? 
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As discussões sinalizam para a reflexão de que as novas tecnologias, o método que o 

professor utiliza ou o personagem que encara não são os únicos responsáveis por o aluno 

“colocar algo de si” em suas produções. Propõe-se que o profissional de educação tome em 

suas mãos a responsabilidade de auxiliá-lo ao traçar seus passos entre o saber e a criação. 

Tomando tais reflexões como princípio, afirmamos que é preciso fazer com que o 

pesquisador em formação aprenda a lidar com os desafios e conflitos em relação à escrita, ao 

longo de seu percurso de formação, e que os pesquisadores devem transformar os protestos 

dos professores de pesquisas para elevar a qualidade do ensino. Com efeito, essas reflexões 

parecem apontar a falta de experiência daqueles que estão no ensino superior em produzir 

uma escrita com autoria e que indicie o envolvimento do sujeito com seu objeto de pesquisa. 

A respeito dessa questão, Fabiano (2004; 2007), a partir das análises (que vem 

desenvolvendo por mais de uma década) em diferentes textos produzidos por alunos de 

diversas instituições de ensino superior do país, afirma que os resultados apontam que há 

grande preocupação em saber como, na atualidade, a produção escrita vem sendo praticada e 

que é raro encontrar nos textos indícios de filiação simbólica. 

Na sequência do texto, dialogamos com pesquisas que apresentam pontos em comum 

em relação à escrita acadêmica e à produção do conhecimento. Para os autores que estamos 

abordando, existem dois tipos de escrita: a que produz conhecimento e a que reproduz o já 

dito, conceitos que procuramos ilustrar com exemplos no desenvolvimento de nossa pesquisa. 

 

1.4 Pesquisas que discorrem sobre a escrita na universidade 

 

Para realizarmos reflexões a respeito da escrita acadêmica, levamos em consideração 

outras pesquisas que dialogam sobre a escrita na universidade, questão central desta pesquisa. 

Nas investigações, diversos são os olhares que procuram uma relação entre o que se escreve e 

o que se produz efetivamente com aquilo que se escreve. Há, entre essas pesquisas, um 

diálogo que versa sobre um mesmo olhar e que prioriza ângulos complementares que 

constituem possibilidades de inferir sobre a escrita como produção de conhecimento na 

universidade. Trata-se de uma escrita que se realiza em diversas instâncias, em espaços 

diversos e finalidades diferentes, e que acontece de forma muito rápida. Nessas pesquisas, 

busca-se atender à necessidade de produção do meio acadêmico e, nesse percurso, inscrever 

uma marca que sustente certa discursividade na qual se instale um estilo próprio de escrever, 

seja o autor pesquisador ou não. Esse processo tem como efeitos a produção escrita. 
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Nesse diálogo, a escrita, de modo geral é compreendida a partir de diferente 

perspectiva. Do ponto de vista epistemológico, “a escrita é concebida como possibilidade de 

acesso ou a construção de dados e teorias” (RIOLFI, 2011, p. 9). Desse modo, discutir a partir 

de uma visão epistemológica permite abrir espaços para amplas discussões, principalmente no 

que diz respeito à escrita como produção de conhecimento. 

Compartilhamos reflexões de autores que se debruçam para estudar a problemática 

que é a leitura e a escrita na universidade e que apresentam questões relevantes sobre o 

crescimento das produções científicas na área. Sustentamos que, quando o sujeito não articula 

o saber, apenas o repete, o resultado é sempre um texto carregado de estranhamento, uma 

produção escrita cujo fim é atender à burocracia das exigências acadêmicas. 

Esse estranhamento pode ser observado a partir de marcas linguísticas (verbos, 

pronomes, conectores interfrásticos, nomes de autores, discurso indireto, discurso direto, etc.) 

deixadas pelo sujeito ao mobilizar um conhecimento. Para fazer recortes teóricos que atendam 

a exigências, ele precisa saber lidar com as regras que orientam e regulam a produção escrita 

acadêmica. É importante lembrar que, para cada tipo de trabalho científico, há um tipo de 

norma (regras) estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que 

define os modos de dizer o que já foi dito por outros autores, de maneira que se possa dizer 

aquilo que ainda não foi exposto, com novas palavras. 

Nesse sentido, tomar por base a escrita como produção de conhecimento pressupõe 

não se ter a ilusão de que um texto não possa ter furos: reconhece-se a impossibilidade de que 

nem tudo se pode dizer e, do mesmo modo, responsabilizar-se pela produção de uma escrita 

que deixe a marca do autor. Responsabilizando-se pelos resultados, assume o escritor uma 

posição de autoria. Partindo desse princípio, defendemos que a escrita pode ser, para aquele 

que assume a autoria de seu escrito, um exercício constante do trabalho para aprender a 

escrever. No meio acadêmico, o sujeito escreve na condição de pesquisador, podendo a escrita 

caracterizar-se como implicada, quando há indícios da marca que o singularize como autor 

que, ao se responsabilizar pelo escrito, sustenta uma discursividade na comunidade de fala na 

qual se insere. Caso contrário, a escrita será simplesmente aquela que busca responder a uma 

solicitação oficial e burocrática e que tem caráter meramente oficial. 

A espeito disso, Grigoletto (2011) reconhece duas concepções de escrita na instância 

acadêmica: a burocrática e a mobilizadora. A escrita burocrática é aquela em que o sujeito 

produz um texto apenas para cumprir uma tarefa estabelecida por outrem, limitando-se a 

atender a uma solicitação meramente burocrática é sem deixar nele sua marca de autor. 

Escrita mobilizadora é aquela em que o sujeito se implica com o saber e, ao assumir uma 
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posição frente a esse saber que se distingue da posição de reprodução, revela-se um autor 

implicado subjetivamente com o texto. 

Riolfi (2003, p.47) afirma que “ensinar a escrever é exigir daquele que aprende que se 

instale na contramão dos tempos contemporâneos”. Tendo em vista a forma de circulação e 

produção cada vez mais consumista, chega-se à constatação da impossibilidade da 

privacidade de se dialogar com o “outro” para produzir palavras próprias, podendo ocorrer o 

apagamento do sujeito, enquanto produtor de conhecimento que o singulariza. 

Após reflexões sobre os tipos de escrita burocrática e mobilizadora, como as 

denominou Grigoletto (2011), direcionamos nossa atenção para as abstrações desenvolvidas 

por Riolfi (2011) quanto ao tipo de escrita que ela denominou escrita cosmética, uma escrita 

que, segundo a autora, não chega a configurar um ato de escrita que transmuda. 

Para caracterizar a escrita, Riolfi (2003, p. 48) parte do pressuposto de que existem 

duas ordens distintas de trabalho que o sujeito exerce com a língua materna: a) falar: como se 

realiza um trabalho discursivo contemporâneo ao se emitir um significante; b) escrever: a 

realização de um trabalho singular de ficcionalização através da qual fica escondido e velado 

para o leitor o processo de construção da peça escrita. Riolfi (2011; 2012) parte de leituras 

que vêm sendo construída de um trabalho tecido na relação de três áreas distintas – a 

educação, a linguística e a psicanálise lacaniana –, para problematizar e discutir problemas 

referentes à escrita acadêmica e às produções acadêmicas que circulam na 

contemporaneidade. A autora mostra que, ao escrever, o sujeito precisa enfrentar os conflitos 

e a angústia inerentes aos atos de ler e escrever e que “escrever pode ser a oportunidade para 

se transformar só e somente só se aquele que escreve está disposto a pagar o preço de se 

perder para depois se achar, se reencontrar em seu próprio texto [...]” (RIOLFI, 2011, p. 23). 

Acerca disso, Riolfi (2011), inspirada em outros estudos, que denomina “a ética do 

bem dizer”, pontua quatro tempos de escrita que o pesquisador em formação que se dispõe a 

aprender a escrever precisa atravessar. O primeiro desses momentos é a escrita que ela chama 

de cosmética. Neste texto, não trataremos do segundo nem do terceiro tempos. O quarto seria 

aquele em que o sujeito, ao escrever, responsabiliza-se por sua obra, sustenta o nome de autor, 

coloca nela “algo de si” e compreende que é responsável por passar suas palavras ao mundo. 

Retomamos os conceitos formulados por Grigoletto e Riolfi (2011) em artigos 

publicados no livro “Inferno da escrita” para identificar, na instância de escrita, operações que 

caracterizam a escrita como “burocrática” ou “mobilizadora” (Grigoletto), e como 

“cosmética” (Riolfi). O quadro abaixo, que elaboramos a partir dos conceitos formulados 

pelas autoras, resume alguns efeitos que caracterizam esses tipos de escrita. 
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Tipos de escrita Efeitos 

BUROCRÁTICA 

CRISTALIZAÇÃO DO SABER – comprovação e 

reprodução de teorias 

 

SEGUE MODELOS – do orientador e da instituição 

COSMÉTICA 

ESCRITA INÓCUA – que não transmuda 

Reprodução do conhecimento 

Não há implicação com o saber 

MOBILIZADORA 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO – produz “novas 

configurações de sentido” 

 

IMPLICAÇÃO COM O SABER – responsabilização 
Quadro elaborado pela autora da pesquisa – Fonte: Riolfi e Barzotto (2011, p. 12 – 91) 

 

Nessa perspectiva, a distinção feita por Grigoletto (2011) entre escrita burocrática e 

escrita mobilizadora importa a esta pesquisa, no sentido de que aponta para reflexões que são 

inerentes a nosso objeto de estudo. Conforme escrita rotulada pelas autoras, a primeira diz 

respeito à escrita que não avança, não gera conhecimento, ou que cumpre ”meramente” 

exigências da academia. Já a segundo escrita, resulta do processo de implicação do sujeito 

com o saber; distingue-se da posição de reprodução, subjetivando-o. Por outro lado, na escrita 

burocrática, o autor se exime de sua responsabilidade: sua escrita é presa a regras 

institucionais; o que se vê é uma escrita que atende a “modelos”. 

Na perspectiva que Riolfi (2011) adota em seus estudos, considera-se importante que 

aquele que se dispõe a aprender a escrever atravesse a escrita “cosmética”, aquela que, na 

maioria das vezes, não demanda uma reflexão a respeito do que se diz. Ou seja, ele poderá 

produzir uma escrita camuflada por várias estratégias que dão a impressão de uma escrita 

coerente ou uma escrita que se assemelha com a que a autora nomeia como sendo o “quarto 

tempo”, aquela em que o sujeito que escreve se filia a uma linha de pesquisa e, ao escrever a 

partir do discurso do outro, responsabilizar-se por “colocar algo de si na escrita”. 

A partir dessas observações, podemos dizer que, ao escrever, o sujeito precisa 

atravessar muitos percalços e que, ao se dispor a fazê-lo, deve ser sensível à linguagem e a 

seus efeitos, de modo que o ato de escrita seja condição para que ele possa operar com a 

linguagem e responsabilizar-se por passar suas próprias palavras ao mundo, isto é, saber 

retroagir sobre o que escreveu e administrar as diferentes vozes que circulam num texto 

acadêmico (RIOLFI, 2011, p. 30). 
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Avançando nas pesquisas, especificamente nas formulações sobre a escrita, Barzotto 

(2011) aponta para a reflexão acerca do momento de escrita. Diz que “o ato de criação, para 

trazer à luz o novo, precisa negar, destruir, subverter, pelo menos em parte, o que foi 

produzido antes” (p. 33). Tal afirmação evidencia algumas estratégias observadas no interior 

dos textos produzidos na universidade, como diferentes modos de parafrasear algo já dito 

antes. O autor afirma, ainda, que, “para que um sujeito surja, algo de outro sujeito precisa ser 

invalidado no texto por aquele que está se propondo a criar” (p. 44). No entanto não nega que 

é legítima a ida ao “outro” que possa legitimar culturalmente o discurso a partir de uma leitura 

apurada do autor do texto fonte. Alerta também para os riscos de uma leitura não 

compreendida, ao afirmar que “um texto condena quem escreveu antes e condena quem está 

escrevendo”. 

Em outro texto, Barzotto (2007) confirma que, no caso da produção universitária, “a 

repetição leitora” (expressão usada por Larrosa) parece não ser o caminho mais indicado para 

a apresentação de um texto; pode ser, sim, um momento de leitura, mas não apresentar-se por 

escrito como resultado de uma produção (p. 163). Ou seja, a escrita de uma pesquisa passa por 

um processo que inicia na leitura de uma teoria, momento em que o leitor se utiliza de 

procedimentos leitores para compreender e interpretar o texto, e então encontrar novos 

sentidos nas palavras do outro. 

Nessa direção, Almeida (2011), tomando como objeto algumas produções escritas 

universitárias, fez um levantamento das tendências mais presentes do ensino superior. Em 

seus estudos, ela analisou marcas linguísticas deixadas pelo pesquisador na construção do 

texto, indícios que mostravam, no movimento do escrito, modos de como ele lidava com os 

autores, um trabalho próprio e particular daquele que escreve mais que segue regras. A partir 

das análises de tais textos, a autora expõe que, entre as tendências indiciadas naquelas 

produções acadêmicas, havia um deslocamento do autor para o centro da pesquisa e o 

apagamento do pesquisador, e acrescenta que a maioria dos trabalhos se sustentava em clichês 

teóricos e colocava os autores como justificativa da pesquisa. 

Esses trabalhos convergem ao apresentar uma escrita descomprometida e puramente 

reprodutora (burocrática e cosmética). Por essa razão, interessa-nos também a leitura que os 

autores fazem a respeito da escrita cosmética. Desse modo, a partir das ideias aqui 

apresentadas, faremos abstrações teóricas para elaborar princípios básicos que configurem 

uma escrita que possa ser denominada como “cosmética”. 
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Apresentamos a seguir, o Quadro que elaboramos a partir de leituras que expressam 

algumas ideias, que, a nosso ver, resume tal modelo de escrita. Esclarecemos que 

estabelecemos uma correlação entre as concepções dos autores sobre tal modelo de escrita. 

 

Barzotto Almeida Grigoletto 

Escrita parafrástica mal 

produzida 
Escrita normal 

Escrita dogmática/ cumpre tarefas 

burocráticas  

Repetição leitora Segue regras institucionais 
Segue o “mestre” (teoria, 

orientador, instituição) 

Não há transliteração de 

conhecimento 
Conhecimento cristalizado Não há implicação com o saber 

Quadro elaborado pela autora da pesquisa – Fonte: Riolfi e Barzotto (2011) 

 

As formulações elencadas pelos três autores resumem como efeitos de uma escrita 

“cosmética”, conforme rotulada por Riolfi (2011). Tais efeitos na escrita acadêmica podem 

ser compreendidos como resultantes de uma escrita cristalizada que não avança. 

Consequência inevitável de uma atitude de tradução que funciona como ato de reposição do já 

tido. Nesse tipo de escrita o pesquisador em formação não consegue passar pela experiência 

do trabalho de pesquisa. 

Essa escrita como forma de “repetição leitora” pode ser associada com a que Authier-

Revuz (2011 p.657) a partir da descrição das formas específicas da enunciação de retorno 

paradas em seu curso, expõe que a escrita pode ser como ato de transcrição de um todo já 

dito, o que seja uma tradução de palavras do “outro”. No dizer da autora “a linguística e a 

escrita se enlaçam” para precisar os fatos de linguagem. 

Nesse sentido, ressaltamos a pertinência das reflexões apresentadas. Esses estudos 

trazem contribuições significativas para o crescimento das produções científicas na área, 

sobretudo por colocarem em discussão a escrita como produção na universidade e por, a partir 

dos parâmetros dessa escrita, discutirem estratégias linguísticas que possam construir outros 

sentidos para a prática de escrita acadêmica. Essas pesquisas contribuem para que possamos 

entender como se dá a relação daquele que escreve textos acadêmicos com a teoria. 

Escrever na universidade requer do pesquisador uma posição subjetiva frente ao objeto 

de estudo. O sujeito precisa encontrar estratégias linguísticas que lhe permitam efetivar o 

gerenciamento de vozes, para articular as vozes do texto fonte (teórico que fundamenta sua 

pesquisa) com as do texto construído. 

Nesse sentido, baseamo-nos na concepção de Authier-Revuz (1990; 1998; 2004; 

2011), no que diz respeito às formas de heterogeneidade mostrada, ou no que ela chama de 
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“não coincidências do dizer”, que se inscreve como um subconjunto formalmente 

caracterizável como fato de “ruptura sobre o fio enunciativo” (AUTHIER-REVUZ, 2004, 

p.174). 

As considerações sobre a escrita trazem para esta pesquisa contribuições relevantes no 

sentido de que nos ajudam a compreender, e caracterizar, a escrita a partir de marcas 

linguísticas nelas presentes. Para isso, tomamos como base conceituações de Authier-Revuz 

(1998; 2004; 2011), mais precisamente no que se refere à heterogeneidade enunciativa da 

modalização autonímica, na forma das quatro “não coincidências do dizer”. 

No capítulo que segue, analisamos os textos objetos (excertos) selecionados das 

dissertações que compõem o recorte metodológico da pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 TEORIA DA ENUNCIAÇÃO: A LENTE PARA INTERPRETAR A ESCRITA 

ACADÊMICA? 

 

 

No capítulo anterior, dialogamos com outras pesquisas que tomam a escrita como 

objeto de reflexão. Autores ligados pelo mesmo ideal se debruçam sobre questões que tratam 

a escrita como produção de conhecimento na universidade. Neste capítulo, o enfoque se dará 

sobre a discussão de conceitos que consideramos fundamentais à pesquisa e que constituem a 

lente para interpretarmos, na escrita das dissertações de mestrado, as marcas linguísticas que 

indiciam a relação do pesquisador em formação com o legado cultural. Para fins de 

exemplificação das formas de expressão das quatro não coincidências do dizer, inserimos 

como exemplos alguns dados retirados das dissertações que compõem o corpus inicial de 

nossa pesquisa, sem realizarmos, neste momento, qualquer comentário analítico. 

Faz-se necessária a reflexão sobre a construção epistêmica da Análise do Discurso 

francesa, de orientação pecheutiana. São identificadas três fases distintas da AD, constitutivas 

desse percurso. Deter-nos-emos, sobretudo na terceira fase, na qual o conceito de 

“enunciação” é diretamente influenciado pela teoria da enunciação de Authier-Revuz. 

 

2.1 Análise do Discurso: três fases distintas 

 

O percurso traçado por Pêcheux é marcado por críticas, (re)formulações, 

interpretações, construção e reconstrução de conceitos que incidem sobre o desenvolvimento 

da AD de vertente francesa. O autor reconhece três fases distintas da AD: 

 A primeira (AD1) é centrada na “exploração metodológica da noção de maquinaria 

discursiva estrutural” (PÊCHEUX, 1990, p. 311); 

 Na segunda fase (AD2), ocorre o “deslocamento teórico”: as relações entre as 

máquinas discursivas estruturais passam a ser o objeto de estudo, permitindo examinar 

o conceito de formação discursiva (FD), que exerceu influência nessa fase da 

teorização; 

 Na terceira (AD3), a noção de máquina discursiva estrutural é desconstruída por 

completo, em decorrência do primado da “alteridade sobre o mesmo” (Pêcheux, 
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1990a, p. 316) e também pelo refinamento do conceito de interdiscurso (BERTOLDO, 

2005, p.75). 

A primeira fase se caracteriza por assegurar procedimentos que se pretendem fixos, 

determinados. A concepção de sujeito, nessa fase, está marcada pela noção de posição, o lugar 

de onde se fala. Esse lugar é caracterizado como uma formação discursiva que determina o 

que pode e o que deve ser dito, regulada por uma formação ideológica totalmente submetida 

às regras das formações discursivas e ideológicas (BERTOLDO, 2005). 

Na segunda fase, decorrem do conceito de formação discursiva três implicações 

importantes: a) o fato de que “não se pode falar de qualquer coisa em qualquer lugar” 

(FOUCAULT, 2011, p.9); b) indica que as relações que se estabelecem dependem das 

instituições em que são produzidas, assim como de seus processos econômicos e sociais da 

formação de comportamentos, dos sistemas de normas, de técnicas, e dos tipos de 

classificação (op. cit. p. 51); e c) aponta para o caráter de exterioridade das relações 

discursivas, sob a forma do “pré-constuído e do discurso transverso” (PÊCHEUX, 1990 a, p. 

314). 

Conforme Pêcheux, o pré-constuído é aquilo que “remete a uma construção anterior, 

exterior, mas sempre independente, em oposição ao que é construído pelo enunciado”, (1997, 

p. 99). Já o discurso-transverso remete àquilo que classicamente é designado por 

“metonímia”, como relação da parte com o todo, ou seja, o interdiscurso, como discurso-

transverso, atravessa e põe em conexão entre si os elementos discursivos constituídos pelo 

interdiscurso (PÊCHEUX, 1997 p. 167). 

Aparecem, nessa fase, os dois níveis em que o sujeito opera (esquecimentos n.º 1 e nº 

2), uma característica muito presente nessa fase da AD, qual seja, no dizer do autor, a “ilusão 

necessária”, a de que o sujeito que se crê fonte do dizer, detentor de um sentido original, o que 

lhe garantiria a manutenção de sua identidade (BERTOLDO, 2005, p.75). 

A terceira fase é fortemente marcada pela noção de sujeito clivado por seu 

inconsciente, que remete à heterogeneidade constitutiva do discurso. Isso indica que a relação 

com a psicanálise – notadamente a lacaniana –, sofre alterações. Nessa fase a noção de real 

lacaniana se faz presente, indicando outro olhar para os estudos em Análise do Discurso 

(BERTOLDO, 2005). 

Fundamental para os avanços teóricos dessa fase, dentre outros aspectos, foi o diálogo 

que Pêcheux manteve com Authier-Revuz (1998) sobre os processos enunciativos e, por 

conseguinte, sobre a subjetividade. Isso porque a linguista é afetada por exteriores teóricos à 

linguística (o sujeito psicanalítico, o dialogismo bakhtiniano e a noção de interdiscurso), que 
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lhe possibilitam mobilizar uma teoria da enunciação que favorece a interlocução com Pêcheux 

(BERTOLDO, 2005). 

Assim, para discutir a questão da autorrepresentação do dizer, Authier-Revuz (1998) 

leva em consideração a noção de interdiscurso desenvolvida por Pêcheux e a teoria lacaniana 

do inconsciente. Para isso, ela distingue duas concepções de sujeito. A primeira é a de que o 

sujeito tem uma origem. Trata-se do sujeito da psicologia, com suas variantes neuronais e/ou 

sociais. A segunda é aquela que entende o sujeito como efeito, assujeitado por seu 

inconsciente. O sujeito da psicanálise, aquele das teorias do discurso que postulam a 

determinação histórica do sentido. 

Assim sendo, essa teoria de sujeito clivado é fortemente marcada pelos trabalhos 

desenvolvidos por Authier-Revuz que vêm ao encontro desse momento da AD. A linguista 

dedica seu trabalho à análise dos processos enunciativos em uma perspectiva que evoca a 

presença do Outro/outro na enunciação. Nesses estudos, Authier-Revuz retoma a noção de 

heterogeneidade sob a denominação de não coincidências do dizer. Para isso, ela mantém o 

apoio a Lacan, e acrescenta ao dialogismo bakhtiniano, como ponto de apoio para a análise 

das não coincidências do discurso consigo mesmo, a noção de interdiscurso de Pêcheux, a 

partir dos deslocamentos teóricos que o fizeram nomear esse momento de “AD3”. A noção de 

interdiscurso diz respeito à presença de um não dito, sem fronteiras localizáveis – que sempre-

já constitui o discurso (FLORES e TEIXEIRA, 2005, p. 76). 

Todavia, esta dissertação concebe o discurso e as noções de heterogeneidade 

enunciativa que implicam esse conceito conforme os pressupostos teóricos da teoria da 

enunciação. Logo, a fundamentação teórica que a sustenta são os postulados teóricos 

propostos por Authier-Revuz desenvolvidos na “AD3”, os quais são abordados nas seções 

seguintes. 

 

2.2 Heterogeneidade enunciativa: as não coincidências do dizer 

 

Tomando como objeto de análise, marcas linguísticas, como pontos sensíveis e 

constitutivos de toda escrita, inscreve-se a heterogeneidade enunciativa nas expressões de não 

coincidências do dizer. Nossa proposta é estudar como se materializa a relação do 

pesquisador com o conhecimento ao mobilizar um conceito de área e dar a ver em sua escrita, 
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por meio de marcas que testemunham no discurso, espaços em que a enunciação
7
 se desdobra 

em comentários, acerca dela mesma e se representa não coincidente consigo mesma. Tais, 

estruturas correspondem a um modo de enunciação desdobrado, em que o dizer pode mostrar 

formas da relação do pesquisador com o conhecimento culturalmente sistematizado 

(AUTHIER-REVUZ, 1998). 

A relevância dos estudos de Authier-Revuz (2004) em nossa pesquisa centra-se nas 

abordagens que tratam o sujeito como constitutivamente heterogêneo, na medida em que é 

atravessado por sua própria divisão, pelo social, pelo discurso de outrem e pelas numerosas 

formas de exterioridade. Conforme a linguista, esse sujeito pode também mostrar a 

heterogeneidade no discurso ao articular as diferentes vozes que o atravessam 

constitutivamente. 

Apontamos para a discussão sobre os efeitos de sentido que formas linguísticas 

denominadas não coincidências do dizer podem exercer no discurso e revelar, no “movimento 

escrito”, o modo como o pesquisador lida com o conhecimento culturalmente sistematizado, 

considerando as dissertações como objeto de pesquisa. 

Partimos da compreensão de que as manifestações da linguagem são fortes influências 

do imaginário, produzem sentidos que se supõem únicos. A modalização autonímica é a 

configuração enunciativa da reflexividade metaenunciativa. Authier-Revuz (1998) considera 

que, 

 

em um ponto de seu desenrolar, o dizer representa-se como não afetando, por si, o 

signo, ao invés de preenche-lo, transparente, no apagamento de si, de sua função 

mediadora, interpõe-se como real, presença, corpo, objeto encontrado no trajeto do 

dizer e que se impõe a ele mesmo como objeto; a enunciação desse signo, em vez de 

se realizar “simplesmente”, no esquecimento que acompanha as evidências 

inquestionáveis, desdobra-se como um comentário de si mesma (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p.14). 

 

 

Percebe-se, então, um dizer que rompe discursos que refletem sobre si mesmos, como 

atravessados por sua autorrepresentação opacificante. Na perspectiva dos estudos linguísticos 

das representações metaenunciativas da interlocução, Authier-Revuz (2004), em suas 

reflexões no campo da enunciação, aborda a relação da linguagem com sua exterioridade, 

dando lugar às não coincidências do dizer. Além de catalogar as formas de representação da 

                                                           
7
 Tomamos como referência o conceito de “enunciação” conforme abordado por Bertoldo (2005, p. 71), que 

toma a enunciação como algo da ordem do irrepetível e, por isso, como um fenômeno que guarda algo de 

irrepresentável. A enunciação desenvolve-se no tempo e no espaço. 
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enunciação, a autora propõe uma interpretação subjetiva dessas manifestações, que nomeou 

de metaenunciação. No dizer da linguista, a “metaenunciação” diz respeito a procedimentos 

que o sujeito mobiliza para inserir no discurso eventos linguísticos construídos sintaticamente 

de modo a marcar a presença da heterogeneidade enunciativa. A linguagem e a 

heterogeneidade são caracterizadas pelo princípio dialogal, logo é justo supor que a 

heterogeneidade é um princípio constitutivo da linguagem. 

A linguagem é o campo do diálogo. Esse diálogo é constante e interminável, pois há 

inúmeras vozes que se cruzam e se entrecruzam, em alguns momentos concordantes; em 

outros, discordantes. A linguagem é um campo multifacetado. Ela exige do sujeito enunciador 

certas escolhas, que se colocam como fio condutor de sentido para a enunciação. 

Apoiando-se nessa concepção dialógica da linguagem, na polifonia do Círculo de 

Bakhtin e, na psicanálise freud-lacaniana, Authier-Revuz estabelece a noção de 

heterogeneidade enunciativa. A autora considera, com base no dialogismo, que a linguagem é 

o campo do heterogêneo, do múltiplo, do “não um”. Das teorias psicanalíticas de 

descentramento do sujeito e do conceito de dialogismo de Bakhtin, ela toma o postulado da 

interação com o outro/Outro como lei constitutiva de todo e qualquer discurso, que o ser 

humano é inconcebível fora das relações que o ligam ao outro. 

O não um da heterogeneidade se revela principalmente através da modalização 

autonímica, quando sujeito e signo se enfrentam e, no campo de batalha, exige-se a 

metaenunciação de função reflexiva desdobrada, por meio da qual aquele que escreve torna a 

linguagem seu objeto de enunciação. 

O discurso é constituído com a participação de outros discursos, de modo que o texto 

acadêmico é atravessado por dizeres outros que testemunham encontros pontuais da 

participação de vozes de outros pesquisadores. De certa forma, na construção do discurso, os 

laços reflexivos marcam, através da criatividade do sujeito no trato com a linguagem, a 

produção escrita de sua pesquisa. Percebe-se, nesse sentido, que há formas marcadas e formas 

não marcadas, mais ou menos explícitas, passíveis de análise na materialidade linguística do 

texto que vão constituir, segundo Authier (2004), o processo por ela denominado de 

“heterogeneidade mostrada”, no qual há marcas que devem ser compreendidas como formas 

linguísticas de representação de diferentes modos de negociação do sujeito falante com a 

heterogeneidade constitutiva de seu discurso. 

A partir dessa perspectiva, a autora afirma que a manifestação discursiva envolve a 

heterogeneidade constitutiva e que “todo discurso é constitutivamente atravessado pelos 

outros discursos e pelo discurso do Outro”. Já a heterogeneidade mostrada (que é do discurso) 
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pode ocorrer em dois tipos de enunciado: o que tem marcas explícitas e aquele cujas marcas 

não se mostram (AUTHIER-REVUZ, 2004). A heterogeneidade constitutiva pode ser descrita 

com o auxílio da análise de expressões empregadas pelo pesquisador na construção do texto, 

que podem ser tomadas como indicadores da presença de sobreditos, seja por formas 

marcadas ou por formas recuperáveis que se inscrevem diretamente na linearidade do dizer – 

discurso direto, discurso indireto, aspas, glosas, etc.–, delimitando o “caráter explícito, 

acessível à análise linguística” (idem. p. 16). A heterogeneidade constitutiva diz respeito a 

uma abordagem não linguística do “jogo com o outro”, pois o processo de alteridade está ali 

diluído por uma espécie de “horizonte fora do alcance do linguístico” (AUTHIER-REVUZ, 

2004, p. 21). 

Reafirmamos nosso interesse no pensamento de Authier-Revuz (2004) ao dedicar-se 

ao estudo de elementos linguísticos que expressam, de certo modo, a inscrição do outro (em 

termos de aspectos exteriores à língua no próprio sistema linguístico), que só poderia dar-se 

por meio da língua. Ela afirma: 

 

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 fale) do discurso de um sujeito falante que 

não é fonte – primeira desse discurso (AUTHIER-REVUZ, 2004: 69). 

 

 

O conceito de heterogeneidade enunciativa permite observar como as formas 

linguísticas utilizadas pelo sujeito na construção do texto acadêmico marcam o modo como 

conceitos teóricos são mobilizados na produção escrita. Entretanto, o aprendizado da escrita 

não ocorre abruptamente por meio de repetição exaustiva de uma teoria ou de uma questão 

posta por outra pessoa (professor) mais experiente. Esse aprendizado se constrói na relação 

com o outro, do qual se espera que o sujeito obtenha algo para si e que, ao mobilizar um 

conhecimento vivenciado ao longo de sua formação, ele possa estabelecer uma relação com 

outro discurso, que construa uma leitura própria daquilo que lê e, consequentemente, que 

escreva um novo texto com marcas da presença de outros discursos que circulam no meio 

acadêmico. 

Certamente, tal aprendizado de que necessita o pesquisador consiste em uma 

experiência que se estabelece com e por meio da escrita e da leitura construída a partir da 

necessidade de sua pesquisa e/ou por uma inquietação própria. No discurso oral ou no escrito, 

há a participação discursiva do outro, expressa linguisticamente por meio da heterogeneidade 
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enunciativa. Entendemos a heterogeneidade enunciativa, mais especificamente nas formas da 

heterogeneidade mostrada, como marcas da representação de diferentes modos de negociação 

do sujeito com sua exterioridade discursiva, constitutiva de todo discurso; portanto ela 

também se faz presente na escrita do sujeito em formação. 

A seguir, discutimos modos de expressão linguística da metaenunciação e processos 

de modalização autonímica na forma das quatro não coincidências do dizer. 

 

2.3 Estratégias metaenunciativas: revelam ou não sentidos “outros” no discurso? 

 

Authier-Revuz (1998) agrupa os comentários, como estruturas metaenunciativas, em 

quatro categorias de não coincidências do dizer, ou de heterogeneidades que o dizer se 

representa no fio do discurso como localmente “confrontando” com pontos em que, assim 

alterado, ele se desdobra. As imagens dadas pelos enunciadores do “encontro” em seu dizer 

com diversas não coincidências não correspondem a um reflexo exato do real da enunciação, 

mas são constitutivas em relação às hipóteses teóricas. São elas: 

 não coincidência interlocutiva – que considera o sujeito como não coincidente 

consigo mesmo, por ser atravessado pelo inconsciente. A comunicação 

concebida como produção do “um” entre enunciador abre o espaço para o ”não 

um”, para o equívoco, para o mal-entendido; cria-se uma enunciação na qual é 

preciso fazer ajustes, ceder espaços, afastar-se ou aproximar-se do outro, criar 

elos de sentidos, conjurar o fato, assumir ou, renunciar outros sentidos. 

 não coincidência do discurso consigo mesmo – compreende que todo discurso é 

constitutivamente atravessado por outros dizeres, pelo já dito, algo dito antes, 

que atravessa, segue adiante, retrocede para outros dizeres. O discurso requer 

sempre a convocação, a balizagem, o argumento do outro, do anterior, para se 

fazer discurso; 

 não coincidência das palavras consigo mesmas – considera que a própria 

linguagem é o ambiente do equívoco que joga com as palavras, da hesitação, da 

dúvida, da incerteza, constitutivas da própria comunicação. 

 não coincidência entre as palavras e as coisas – considera que o sistema 

linguístico é definição finita, sistema acabado de unidades discretas, mas que faz 

a mediação com o real; portanto, consubstancial à singularidade, o real é sempre 

contínuo, é não acabado, constitutivo do sujeito como falho. 
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Tal abordagem admite que o sujeito se constitua por meio da e na linguagem. Nesse 

sentido, ele se constitui por meio de acontecimentos de que participa com o outro, que podem 

ser um estímulo, uma aula, etc. Ou seja, o outro discurso alimenta e amplia seu conhecimento. 

Nesse sentido, a heterogeneidade mostrada ocorre quando “no fio do discurso que, real e 

materialmente, um locutor único produz, certo número de formas, linguisticamente 

detectáveis no nível da frase ou do discurso, inscrevem, em sua linearidade o outro”, 

(AUTHIER-REVUZ, 2004, p.12). Esse conjunto de formas registra o(s) outro(s) na sequência 

do discurso, de forma marcada ou não. Para a autora, tal discurso designa, no plano da frase, 

outro ato de enunciação: 

 

No discurso indireto, o locutor se comporta como tradutor: fazendo uso de suas 

próprias palavras, ele remete a um outro como fonte do “sentido” dos propósitos que 

ele relata. No discurso direto, são as próprias palavras do outro que ocupam o tempo 

– ou o espaço – claramente recortado da citação na frase; o locutor se apresenta 

como simples “porta-voz”. Sob essas duas diferentes modalidades, o locutor dá 

lugar explicitamente ao discurso do outro em seu próprio discurso (AUTHIER-

REVUZ, 2004, p. 12). 

 

 

Para a autora, a língua está sujeita à dimensão da falha e da falta na construção de 

sentido do discurso. Tomando, pois, como referência ao dialogismo bakhtiniano, ela 

compreende que toda palavra, por se produzir no meio do já dito dos outros discursos, é 

habitada pelo discurso outro (AUTHIER-REVUZ, 2004, p.81). 

Situam-se, nesse cenário, os estudos reflexivos no campo opacificante da modalidade 

autonímica, nas formas pelas quais se realizam na linearidade do dizer, retornos reflexivos de 

ressignificação da palavra sobre as coisas, a partir de discursos outros. Esses “retornos” 

metaenunciativos se voltam sobre as palavras desse dizer, em que as vozes espontaneamente 

duplicam-se no decorrer do discurso. 

A modalização autonímica é teorizada por Authier-Revuz (1998) a partir de um estudo 

sobre configurações enunciativas da reflexividade metaenunciativa. A autora considera a 

modalização autonímica como uma estratégia especial de se modalizar um enunciado por 

meio de uma glosa através da qual o sujeito-enunciador evidencia a relação consigo mesmo, 

ou a relação que mantém com outro, ou a que mantém com o sistema linguístico ou, ainda, a 

que mantém com o próprio dizer, podendo ter, entre outros objetivos, o de avaliar, o de 

comentar, de conjurar, descrever, etc. o próprio enunciado ou a enunciação, nos quais se 

realiza o desdobramento metaenunciativo. 
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O estatuto “autonímico” diz respeito à opacificação do enunciado. Isto é, cada vez que 

um enunciado se refere a outro anterior, na mesma enunciação, instaura-se automaticamente o 

processo de metaenunciação, uma autorrepresentação do dizer se faz sobre o outro dizer. 

Entre outras características, a modalização autonímica bloqueia a sinonímia constitutiva da 

língua. Na modalização autonímica, a tensão entre o Outro e o um explícita no discurso diz 

respeito ao real das não coincidências do dizer, irredutível e permanente, onde elas afetam o 

dizer, que se produz o sentido. A opacificação é um dos efeitos provocados pela modalização 

autonímica, que consiste em uma demonstração de que o sentido da enunciação em curso não 

é óbvio, isto é, não é transparente para o(s) sujeito(s) enunciador(es) (AUTHIER-REVUZ, 

1998). 

Tais retornos reflexivos, ou recursos linguísticos, têm muito a revelar da experiência 

do sujeito leitor/escritor com o conhecimento mobilizado em sua pesquisa e do modo como o 

outro é marcado na escrita, produzindo efeitos sobre algumas marcas linguísticas, fazendo 

ressoar, no fio do discurso, outras vozes. Aquelas em que o sujeito se apoia fazem revelar um 

modo singular de escrever. Para autora, a reflexividade da linguagem é uma marca que 

“aparece como motor de progressão da escrita, elemento da sua dinâmica, do seu ritmo, 

parte integrante da sua totalidade e de sua tessitura” (AUTHIER-REVUZ, 2011, p. 664). 

A autora procura mostrar diferentes funções dessas formas linguísticas, como: marcar 

a presença de outro enunciador, de outro sentido; mostrar que determinada palavra é 

imprópria para nomear determinada coisa; propor uma nova nomeação; convocar balizagem 

teórica exterior; entre muitas outras. Essas formas metaenunciativas têm a função de marcar 

as não coincidências do dizer na enunciação. 

Podemos estabelecer uma relação entre essas formas reflexivas e o trabalho de escrita 

do pesquisador ao recorrer a sua memória discursiva, já que cada acontecimento é 

imediatamente substituído por outro existente de igual importância, verificável nas marcas 

linguísticas que testemunham a relação que ele mantem com o discurso e com seus exteriores 

teóricos. Tais expressões, que se mostram no fio do discurso, suspendem localmente o curso 

do dizer, fazendo parar sobre suas palavras outras palavras, no modo como cada discurso 

opera seu próprio compromisso ao encontrar seu equilíbrio. Assim, as marcas linguísticas 

deixadas no texto permitem tomar um dizer, uma escrita, nos laços metaenunciativos de suas 

paradas-sobre-palavras: proporcionam um acesso esclarecedor ao modo próprio de esse dizer 

colocar-se na linguagem, a suas não coincidências (AUTHIER-REVUZ 2011, p. 663). 

Nessa perspectiva, tomar o texto acadêmico como exemplo para investigar a produção 

escrita implica reconhecer que a dificuldade de escrita se faz presente em qualquer etapa de 
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escolaridade, inclusive aos que chegam à universidade, não apenas no modo como o 

pesquisador se relaciona com a teoria, e que essa dificuldade é inerente não só àquele que 

desenvolve pesquisas. No entanto, ela não advém de uma incapacidade de aprender do sujeito, 

mas da falta de experiência em produzir uma escrita própria, que dialogue com outros textos e 

marque um estilo de colocar na linguagem as particularidades do autor. A escola básica não 

tem dado conta de resolver tal problema, e isso reflete na universidade. 

A partir dos conceitos de heterogeneidade, observaremos, nos comentários 

metaenunciativos do pesquisador ao mobilizar a teoria em seu trabalho de pesquisa, 

expressões de “não coincidência do dizer”, ou expressões que marcam o distanciamento 

reflexivo entre o conceito e a teoria mobilizados pelo sujeito na relação do discurso com ele 

mesmo, das coisas com as palavras e das palavras com as palavras, para observar os efeitos 

que tais expressões produzem na escrita. 

A seguir, apresentamos estudos, no campo da enunciação, em que Authier-Revuz 

assume diferentes posições teóricas exteriores à linguística para descrever fatos da linguagem 

como formas inventariáveis de representação das não coincidências do dizer. Ela utiliza da 

abordagem bakhtiniana, o “outro
8
” do discurso, o princípio dialógico da linguagem; da 

psicanálise lacaniana, o sujeito dividido, condição do “inconsciente”, o “Outro
9
”; e a noção de 

interdiscurso, de M. Pêcheux (AD3). Tais conceitos são, de fato, exteriores a seu campo 

teórico, que é a linguística. 

 

2.4 Formas de expressões das “não coincidências do dizer”: x, por assim dizer ... 

 

Os estudos de Authier-Revuz assumem uma posição “neoestruturalista” quando ela 

afirma sua filiação aos estudos de Saussure. A autora atesta essa filiação ao reconhecer como 

ponto de partida de sua pesquisa a língua como ordem própria e também ao considerar que a 

língua é afetada por elementos “exteriores” a ela. No entanto, cuida para que, guiada por esses 

“elementos”, não se distancie do objeto da linguística (TEIXEIRA, 2005, p. 47). A 

“enunciação” é abordada por Authier a partir do que propõe Benveniste (2005, p. 82) como 

“este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização”, ou seja, a 

enunciação como ato de tornar a língua fala. Para esse autor, a subjetividade corresponde à 

capacidade do locutor de se opor como sujeito. A respeito disso, segundo Teixeira, a ideia 

                                                           
 
8
 Authier-Revuz concebe o “outro”, escrito com (o) minúsculo, não como um objeto exterior de que se fala, mas 

como o outro vindo do dialogismo de Bakhtin. 
9
Temos o “Outro”, escrito com (O) maiúsculo, que diz do inconsciente de Lacan. 
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essencial do trabalho da autora se coloca no fato de que a subjetividade afeta o sistema 

formal. 

Para descrever fatos da linguagem, Authier-Revuz mobiliza, portanto, exteriores 

teóricos à linguística em seus estudos. Nesse momento, segundo Bertoldo (2005), ocorrem, 

necessariamente, vários deslocamentos teóricos nos trabalhos desenvolvidos pela autora. 

Esses deslocamentos influenciam fortemente a terceira fase da Análise do Discurso. Desses 

“exteriores teóricos”, a autora toma de empréstimo: da abordagem bakhtiniana, basicamente, 

as reflexões acerca do princípio dialógico da linguagem, em que focaliza, de modo especial, o 

lugar que o autor confere ao “outro” no discurso: da psicanálise-lacaniana, a “fala 

fundamentalmente heterogênea” e o sujeito dividido, princípio a partir do qual ela concebe o 

“outro” não como exterior de que se fala, mas como condição constitutiva do discurso, um 

sujeito produzido pela linguagem. Assim, para a autora, “a linguagem é condição do 

inconsciente” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 51). 

Para viabilizar a relação entre língua e enunciação, os estudos de Authier-Revuz 

filiam-se a Benveniste, sob três aspectos fundamentais: 1) a afirmação da propriedade 

reflexiva da língua, pela qual esta se coloca em oposição privilegiada entre os sistemas 

semióticos; 2) o reconhecimento da língua como ordem própria, sem que, por isso, o linguista 

deva rejeitar o que é da ordem do discurso, que está aí mesmo contido; 3) a indicação de que 

certas formas da língua, como os pronomes pessoais, os tempos verbais, os performativos, os 

delocutivos, são os sinais do que lhe é do outro; em outras palavras, as exterioridades 

excluídas no ato do embasamento da linguística (TEIXEIRA, 2005, p. 133 – 136 – 137). 

As formas da heterogeneidade que se mostram na superfície linguística – aspas, 

discurso direto, discurso indireto, ironia, modalização autonímica etc.–, e a heterogeneidade 

constitutiva é concebida como “princípio fundador da própria natureza da linguagem, que diz 

respeito à exterioridade não marcada na linearidade do dizer, que constitui o sujeito e o 

discurso”. Segundo Teixeira (2011, p. 47), é a partir desse princípio que Authier aponta a 

heterogeneidade mostrada como sendo o limite, nos estudos no campo da linguística, para se 

eleger a heterogeneidade constitutiva, isto é, o lugar em que se esgotaria a possibilidade de 

descrição linguística da presença do Outro, o que leva a autora a buscar ancoragem em 

campos teóricos exteriores à linguística. 

É a partir das formas marcadas que Authier atribui ao outro um lugar linguisticamente 

descritível, claramente delimitado no discurso. A presença do outro, as palavras dos outros, as 

outras palavras, em toda parte estão sempre presentes no discurso, não dependem de uma 

abordagem “linguística”. Para a autora, 
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[...] uma representação da relação entre heterogeneidade mostrada e 

heterogeneidade constitutiva [...] como progressão linear [...], faz passar das formas 

mostradas para o ponto-limite da heterogeneidade constitutiva, onde se esgotaria a 

descrição linguística [...], (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 21). 

 

 

Nesse sentido, a heterogeneidade mostrada está no campo da descrição linguística, 

enquanto a heterogeneidade constitutiva se apoia em campos teóricos exteriores à linguística. 

Ainda a respeito disso, Teixeira (2005, p. 147) afirma que, em relação aos exteriores teóricos, 

o dialogismo e a psicanálise permitem articular uma teoria da heterogeneidade linguística a 

uma teoria do descentramento do sujeito. 

A esses exteriores teóricos, recorre à noção de interdiscurso, como ponto de apoio 

para a análise das não coincidências do discurso com ele mesmo. Authier sustenta o princípio 

fundamental de que toda palavra é determinada por isso que fala, em outro lugar, antes e 

independentemente. É nesse campo abrangente e complexo que a autora recorta um tipo 

particular de forma reflexiva, a modalização autonímica, e, ao estudá-lo faz intervirem tais 

exteriores teóricos. Essas metaenunciações têm a função de marcar as não coincidências do 

dizer. 

As não coincidências do dizer são consideradas por Authier-Revuz (2004) como 

procedimentos linguísticos empregados pelo produtor do texto numa postura avaliativa 

daquilo que já foi dito. Isso significa dizer que uma “não coincidência” pode estabelecer uma 

relação textual e discursiva entre os interlocutores, entre os discursos, entre as palavras e as 

coisas e entre as próprias palavras. 

As heterogeneidades, tanto a mostrada quanto a constitutiva, ganharam uma nova 

denominação, que engloba todas as não coincidências. Essa nova denominação delimita o 

campo da enunciação, contrapondo-se a outro, em que há um efeito de transparência textual. 

Tal reformulação teórica provoca um novo olhar sobre fatos linguísticos. 

Assim, não existem somente duas extremidades de heterogeneidades – a que se mostra 

e a que constitui toda a enunciação –, mas, sim, quatro, todas constitutivas da enunciação. 

Elas foram assim denominadas pela autora: 1) não coincidência interlocutiva; 2) não 

coincidência do discurso consigo mesmo; 3) não coincidência das palavras com as coisas; e 4) 

não coincidência das palavras consigo mesmas. 

Essas informações serão detalhadas a seguir, de acordo com o que expôs Authier-

Revuz (1998; 2004; 2011). Para ilustrar os quatro tipos de não coincidências, tomamos como 

exemplos excertos que foram selecionados das dissertações que compõem o corpus inicial 
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desta pesquisa (dez dissertações), mas que não estão entre as três selecionadas que compõem 

o recorte metodológico, o qual será apresentado detalhadamente no Capítulo IV. 

Reproduzimos os trechos retirados das dissertações apenas para ilustrar os quatro tipos de não 

coincidências do dizer. 

 

1 Não coincidência interlocutiva 

 

A autora descreve a não coincidência interlocutiva como constitutiva da enunciação, 

por se apoiar na noção lacaniana de sujeito, uma vez que essa não coincidência ocorre, entre 

enunciador e destinatário, quando uma expressão empregada não é imediatamente ou 

absolutamente compartilhada pelos dois sujeitos do discurso (os coenunciadores) O sujeito é 

dividido em consciente e inconsciente. Formalmente, apresenta-se como um chamado ao 

interlocutor para coenunciar, compartilhando, assim, o sentido. Pode apresentar-se de dois 

modos: (a) tentando restaurar o “um”, ou e (b) marcando o “não um”. 

No primeiro momento, o “um” (aquele do repetível), há a tentativa de fixação de um 

sentido com o consentimento, ou a cumplicidade, do outro/interlocutor. Para isso, o locutor 

utiliza duas estratégias: a) prevenir a não coenunciação, b) evitar o risco de não transmissão 

do sentido. No segundo momento, em que se marca o “não um” (o não repetível), o locutor 

percebe a diferença entre suas palavras e as palavras do outro: “X, como você diz ...”; “X, 

como nós dizemos ...”; “X, você diria Y ...”, ou seja, o dizer não coincide com o de seu 

interlocutor, e o sujeito do dizer não coincide também consigo mesmo, pois seu dizer é 

atravessado pelo discurso do inconsciente, como mostram os exemplos abaixo (grifos nossos), 

uma maneira de o sujeito enunciador, ao escrever, prevenir a recusa de uma coenunciação na 

maneira de dizer: 

 
(1) D2 2005: “Neste sentido, acreditamos que os textos em gêneros diversos, quando são 

recontextualizados para os LDPs, passam a integrar a realidade concreta do gênero do 

discurso LDP que se constitui justamente através desta complexa intercalação.” 

 
(2) D2 2005: [...] no nosso entender, produzindo um enunciado em um gênero do 

discurso, no sentido bakhtiniano do termo, cuja função social é re(a)presentar para 

cada geração de professores e estudantes o que é oficialmente reconhecido, 

autorizado como forma de conhecimento sobre a língua(gem) e sobre as formas de 

ensino-aprendizagem (p. 28, grifos nossos). 

 

(3) D6 2007: [...] a visão bakhtiniana de gêneros discursivos é a de que tudo o que 

comunicamos só se faz possível através de gêneros (BAKHTIN, [1979] 2000:281). 

(grifos nossos). 

 



46 
 

Os exemplos acima mostram que um modo de aquele que escreve prevenir a recusa 

pelo outro de uma de suas palavras é instaurar, explicitamente, para essa palavra, uma 

enunciação conjunta “de uma só voz”, do tipo: “nós dizemos”; “aceitamos”; “acreditamos”; 

“em nosso entender ...”etc. (AUTHIER-REVUZ, 2004, p.92). 

 

2 Não coincidência do discurso consigo mesmo 

 

A não coincidência do discurso consigo mesmo, compreendida segundo Authier-

Revuz (2004), delimita no discurso o outro discurso, ou seja, diferencia o que é interior e o 

que é exterior ao dizer do sujeito-enunciador. Tem como base teórica o dialogismo 

bakhtiniano, que trata do fenômeno da marca que as palavras têm por ter um habitado outros 

discursos, e o conceito de interdiscurso de Pêcheux, em que o já dito, o pré-construído, está na 

base do que é dizível. Trata-se de marcar no discurso os exteriores teóricos ao dizer, no qual o 

ponto de referência da enunciação é sempre o sujeito que fala, considerando-se que há sempre 

um outro que enuncia, o qual pode ser  um outro lugar e/ou um outro tempo que se mostra no 

discurso. 

Essa interdiscursividade é localizada pelo locutor ao assinalar a presença de algumas 

palavras marcadas pelo discurso do outro como glosas (explicações no texto) que assinalam a 

presença de palavras pertencentes a outro discurso. É uma interdiscursividade representada: 

“X, como diz fulano”; “X, no sentido de tal discurso”; “Segundo X”...–,  como se pode ver 

nos exemplos que seguem: 

(4) D2 2005: Segundo Marcuschi (2002: 6), acreditava-se no aprendizado pela boa 

exposição à boa linguagem e na existência de uma língua homogênea, unificada e não 

problemática [...] (p.57, grifos nossos). 

 

(5) D6 2007: Para Bakhtin (2003), os gêneros do discurso são tão multiformes quanto os 

campos de atividade humana [...] (p.16, grifos nossos). 

 

(6) D6 2007: [...] Além disso, como afirma Bakhtin (id.), campos de atividades humanos 

extremamente desenvolvidos e complexos, como o domínio jornalístico, fazem surgir 

muitos e variados gêneros, devido às demandas de suas próprias dinâmicas. (p. 17, 

grifos nossos). 

 

(7) D6 2007: Como disse Bakhtin (2003), nenhum de nós é um Adão primitivo isolado da 

vida social e sem interlocutores. [...] (p.26, grifos nossos). 

 

(8) D6 2007: Para Bakhtin (2003: 262), os gêneros de discurso são “tipos relativamente 

estáveis de enunciados”, ou seja, são enunciados realizados por determinados campos 

da atividade humana, (p. 26, grifos nossos). 
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(9) D3 2006: [...] de modo semelhante, posiciona-se Bakhtin (2001), ao afirmar que 

“nenhuma enunciação verbalizada pode ser atribuída exclusivamente a quem a 

enunciou: é produto da interação entre falantes e, em termos mais amplos, produto de 

toda uma situação social em que ela surgiu” (Bakhtin, [1929] 2001, p.79). (p. 6, 

grifos nossos). 

 

Os exemplos acima, tomados para ilustrar a não coincidência do discurso consigo 

mesmo, mostram vários discursos que se realizam filiando-se com outros discursos. Há, nos 

exemplos, a marca de exterioridade (DI) de forma explícita. Nos excertos 5 e 6, veem-se duas 

marcas de exterioridade que evidenciam esse “outro discurso” no discurso explicitamente, 

pelo uso do discurso indireto e de aspas. Ou seja, palavras vindas de outro lugar, de outro 

tempo e contexto, se mostram por meio de figuras (DI, aspas) tomadas de apoio no discurso 

por seu exterior, podendo refletir a exterioridade discursiva de uma filiação teórica. 

 

3 Não coincidência das palavras consigo mesmas 

 

A não coincidência das palavras com elas mesmas pode ser explicada, segundo 

Authier-Revuz, pelo conceito de lalangue de Lacan, 

 
Consagrando fundamentalmente o sistema linguístico de unidade distinta, e os 

enunciados, ao equívoco de uma homonímia generalizada, aquela em que se ancora 

a poesia, a prática psicanalítica, e que Saussure havia encontrado com temor nos 

anagramas (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 25). 

 

 

Essa não coincidência representa formas linguísticas que refletem a imagem do locutor 

se deparando com o equívoco em sua própria fala, por meio de glosas que designam, ao modo 

de rejeição de um sentido em relação ao outro, a polissemia, a homonímia e o trocadilho. Isso 

ocorre quando certa palavra não é usada exatamente no sentido comumente empregado, ou 

quando ocasionam distúrbios de compreensão, interferências interpretativas como equívocos 

do dizer. Essas formas linguísticas aparecem no discurso, pontualmente, como expressões 

linguísticas que refletem a imagem do locutor, como em: “X, não no sentido de...”, “X, em 

ambos os sentidos”, etc. 

 
(10) D6 2007: [...] Recorremos a nossas competências genéricas e de conhecimento de 

mundo para construirmos um texto, ou seja, os gêneros do discurso e as nossas 

experiências a que tivemos acesso durante a vida são adquiridos e armazenados de 

forma a nos permitir o engajamento em novas práticas sociais discursivas. (p. 27, 

grifos nossos). 
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(11) D5 2006: [...] Gêneros do discurso cotidiano (principalmente a réplica do 

cotidiano) – ênfase nas especificidades da linguagem no cotidiano oral. (p.19, 

grifos nossos). 

 

Enquanto constitutiva, a heterogeneidade enunciativa diz da possibilidade de a língua, 

em sua materialidade, estar sujeita ao equívoco. A representação do dizer, na não coincidência 

da palavra com ela mesma, se refere ao excesso de sentido a que toda palavra está sujeita, 

como testemunham as glosas metaenunciativas na representação em forma de comentários 

daquele que escreve, e constrói sua enunciação seja pela polissemia, pela homonímia ou pelo 

equívoco. Esse tipo de não coincidência diz do fato de a enunciação ser atravessada por outro 

sentido. 

 

4 Não coincidência entre as palavras e as coisas 

 

Por fim, na não coincidência entre as palavras e as coisas, ressoam formas como: X, 

ainda que a palavra não convenha; X, se assim se pode dizer ..., que rompem localmente a 

relação biunívoca entre as palavras e as coisas que são designadas por elas. Trata-se, aqui, da 

relação entre a língua como sistema finito de unidades discretas e as infinitas singularidades 

do real a nomear; ou, em termos lacanianos, da impossibilidade de captura do objeto pela 

letra (TEIXEIRA, 2005, p. 161). 

A não coincidência entre as palavras e as coisas, refere-se ao fato de a coisa, que é a 

língua, representar a própria linguagem. São unidades diferentes. Tal representação diz do 

afastamento encontrado na nominação. Temos um discurso que se mostra marcado pelo não 

um. Nessa forma de não coincidência, o que está em causa é a nomeação da coisa pela 

palavra, ou seja, a coisa, que pode ser uma “cadeira” (objeto), e a palavra, “cadeira”, são 

elementos não coincidentes. Trata-se de um jogo que representa, na materialidade linguística, 

no centro da enunciação, a operação de nomeação, associando a palavra à coisa. É o encontro 

da não coincidência fundamental de duas ordens heterogêneas, a da língua e a do real, que é a 

materialidade da forma da língua, como mostram os exemplos: 

 

(12) D3 2006: [...] Mesmo Bakhtin ([1979], 2000) já falava na transmutação dos 

gêneros e na assimilação de um gênero dando origem a outros. Assim, por exemplo, 

uma conversa telefônica constituiu-se em um novo gênero a partir da invenção do 

telefone e distribuição desse meio de comunicação, estando, porém, ancorada em um 

gênero anteriormente existente, o qual seria a conversa face-a-face. (p. 20, grifos 

nossos)  
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(13) D2 2005: [...] Esta reflexão parece indicar que a grande questão para Bakhtin não é 

a problemática da "transmutação" dos gêneros, como sugere Marcuschi (2003), mas 

do processo de produção de um enunciado num gênero do discurso que pode 

perfeitamente trazer para o seu interior textos em outros gêneros, outras vozes 

discursivas. Em outras palavras: estamos diante de uma discussão sobre a 

representação declarada ou não do discurso de outrem que deve ser vista como um 

procedimento normal também no discurso cotidiano (Brait, 1994) [...] (p. 45, grifos 

nossos). 

 

Os dois exemplos acima ilustram uma dificuldade do locutor (pesquisador) para poder 

nomear a coisa (X, em outras palavras, como diria y...). E, representa no discurso, tentativas 

do sujeito de construir uma imagem do dizer relativo à nominação da coisa, aquilo que ele 

tenta nomear. 

Podemos dizer, portanto, que a não coincidência entre as palavras e as coisas  indica 

que uma palavra empregada não corresponde exatamente à realidade que ela deveria designar. 

Ocorre no espaço em que há impossibilidade de um objeto ser “preenchido” pelo jogo da 

nomeação. Por exemplo: “x, ou antes, y”, “como posso nomear x”, etc. 

Os exemplos ilustram um movimento que é constitutivo no discurso. No ato de 

escrever – mais precisamente – o texto acadêmico, aquele que escreve se coloca frente aos 

dilemas da escrita, ou seja, de como redigir com autoria baseando-se no texto do outro, diante 

de regras da cultura, colocando-se no lugar próprio desse outro ao mobilizar conceitos que 

corroborem sua pesquisa, de modo a marcar, na estrutura da língua, certa geografia de sua 

enunciação, um modo próprio de se colocar na linguagem. Authier-Revuz (2011) denominou 

paradas sobre palavras as não coincidências do dizer, uma vez que o sentido se produz na 

“não coincidência”, e não na coincidência. 

Partindo do que propõe Authier, na escrita do gênero acadêmico, inevitavelmente, o 

sujeito tem de viver a angústia do enfrentamento com o outro, pela necessidade de ancoragem 

teórica, e, de modo singular, traçar, na tessitura do texto, formas linguísticas como: dizemos, 

se você quiser, para assim dizer, pelas quais ele faz surgir o espaço que separa esse outro que 

atravessa a comunicação. Fazendo parar sobre as palavras, aparecem como dimensão 

importante da escrita as não coincidências do dizer. 

Justifica-se a necessidade de verificar, no discurso científico acadêmico – por meio de 

marcas linguísticas na escrita do sujeito que enuncia, como efeitos que a enunciação produz 

no discurso, pois são inesgotáveis as possibilidades de emprego das formas na língua tanto no 

uso oral quanto na escrita. Isso significa dizer que uma “não coincidência” pode estabelecer 

uma relação textual discursiva entre os interlocutores, entre os discursos, entre as palavras e 

as coisas e entre as palavras com elas mesmas. 
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Nesse movimento de trazer outras vozes para o discurso, aquele que escreve um texto 

acadêmico deixa marcas linguísticas que indiciam diferentes modos que o sujeito encontra 

para dizer o que o outro disse, de forma a construir um discurso próprio. 

Nas reflexões que foram apresentadas, procuramos mostrar, nos comentários 

metaenunciativos do pesquisador ao mobilizar a teoria em seu trabalho de pesquisa, 

expressões de não coincidência do dizer, ou seja, expressões que marcam o distanciamento 

reflexivo entre o conceito e a teoria mobilizada pelo sujeito, como indícios da relação que ele 

estabelece no discurso com outros discursos. 

Podemos dizer que não há discurso que não seja atravessado pala heterogeneidade 

constitutiva. Isto é, que não seja constituído por inúmeros outros discursos já ditos. Isso nos 

leva a pensar que o sujeito não é o dono de seu dizer, não escolhe as palavras, apesar de ter a 

ilusão de que o faz. 

No bloco a seguir, emboçamos uma reflexão acerca da paráfrase linguística sob o 

enfoque enunciativo (FUCHS, 1985) e da reformulação – a paráfrase como tendo base 

linguística e como processo discursivo, conforme Pêcheux (1997). 

 

2.5 A paráfrase e o movimento de escrita acadêmica 

 

Nesta seção, tratamos de três formas possíveis de o sujeito que escreve lidar com o 

“outro” na construção de um texto. Do ponto de vista da AD, entre as operações 

metadiscursivas a paráfrase é objeto de grande interesse, pois permite descobrir “pontos 

sensíveis” na estrutura do enunciado. Trata-se de um processo que parte do princípio de que, 

em uma formação discursiva, o sentido é apreendido pelo deslizamento de uma fórmula a 

outra, no interior de classes de equivalência. Pêcheux (1997, p. 161) afirma que “palavras, 

expressões, proposições literalmente diferentes podem ter o mesmo sentido no interior de uma 

formação discursiva dada”. 

Assim, tomamos como referência as conceituações de paráfrase linguística (novo 

texto) de Fuchs e de paráfrase como processo de reformulação discursiva de Pêcheux. Esses 

recursos serão utilizados para compreendermos como o pesquisador em formação, ao 

mobilizar conceito(s) teórico(s) no movimento de escrita, consegue organizar e reformular o 

conhecimento em seu texto, já que, na escrita acadêmica, é comum eles serem encontrados 

como procedimento daquele que, ao escrever mobiliza o “outro” como uma filiação teórica. 

Fuchs (1985) considera o uso da paráfrase linguística como um mecanismo de 

reformulação/construção de um “novo texto” tendo como base o texto fonte. Ela trata a 
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paráfrase linguística sob três perspectivas históricas das quais se alimenta a reflexão 

linguística contemporânea para o estudo da paráfrase. São elas: a perspectiva lógica, de 

equivalência formal; a perspectiva gramatical da sinonímia; e a perspectiva retórica da 

reformulação. 

O conceito de paráfrase, segundo a autora surgiu em meados dos anos 60, em 

decorrência de pesquisas, diz respeito ao tratamento automático dos textos, ao estudo 

sistemático das relações entre as frases à maior preocupação semântica. Para a pesquisadora, 

paráfrase é uma noção difícil de precisar, pois ela pode apresentar características, muitas 

vezes, contraditórias: 

 

Uma noção difícil de precisar, tanto na teoria quanto na prática: ela pode de fato ser 

objeto de uma série de caracterizações opostas: –– é um dado imediato da 

consciência dos locutores, mas é também o produto das construções teóricas 

linguísticas; –– é uma atividade linguística dos sujeitos; e é uma relação entre um 

enunciado ou texto-fonte e sua(s) reformulação (ões) efetiva(s) numa situação dada, 

mas é também uma relação entre todos os enunciados virtualmente equivalentes na 

língua, (FUCHS, 1985, p.129). 

 

 

Acredita-se que a dificuldade de precisar os estudos sobre paráfrase é que leva Fuchs 

(1985) a abordar esse tema a partir de três concepções teóricas: 

 paráfrase como equivalência formal entre frases, levando em consideração a 

veracidade do enunciado, com base em postulados lógicos; 

 paráfrase definida a partir de critérios semânticos entre o enunciado primeiro e 

o enunciado segundo, compreendidos a partir de uma relação sinonímica; e 

  paráfrase como atividade de reformulação, que varia segundo os sujeitos e a 

situação em que a atividade parafrástica é produzida. 

A paráfrase como equivalência formal entre frases é vista a partir de postulados 

lógicos. Diz-se que duas orações são equivalentes se elas possuírem o mesmo “valor de 

verdade” (se forem verídicas ou falsas). Há regras para se estabelecer essa relação de 

equivalência. Fuchs (1985, p. 130) cita alguns exemplos linguísticos: “é necessário que ele 

venha = não é possível que ele não venha; eu partirei = eu não ficarei”. O linguista tem que 

estabelecer famílias de enunciados que comungam de um mesmo referente sintático e que ele 

considera terem o mesmo sentido. 

Em relação à paráfrase como sinonímia, diz-se que duas proposições enunciativas são 

equivalentes na medida em que entre elas existe a mesma relação de sentido, uma semântica 

compartilhada entre enunciados comuns, substituíveis em dada situação de comunicação, 
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leva-se em consideração o contexto de produção discursiva, de ordem linguística, e a situação, 

extralinguística. Ou seja, a paráfrase por sinonímia é estabelecida a partir de palavras/frases 

que se equivalem ou que têm, necessariamente, o mesmo “sentido lógico”: João vendeu a 

casa de Paulo = Paulo comprou a casa de João. 

Nesse contexto, tem-se a análise dos mecanismos parafrásticos, vistos como marcas 

linguísticas que materializam as estratégias argumentativas resultantes do trabalho daquele 

que, engajado em escrever sua pesquisa, se utiliza da paráfrase para dizer o que o outro já 

disse de outro modo e produzir um “novo texto”. Nessa perspectiva, a paráfrase cumpre o 

papel de constantes retomadas de algo que já foi dito, explicitando, nesse movimento, a 

imagem que o sujeito faz de seu leitor ao presumir sua interpretação sobre o dito, pois, em 

suas constantes idas ao outro, ou, por assim dizer, em suas retomadas do que se disse, reside a 

possibilidade de dizer algo novo, do acontecimento culturalmente sistematizado. 

Quanto à perspectiva retórica da reformulação, nesta a paráfrase é abordada, pelo 

lado do discurso, como “uma atividade de interpretação e de (re)formulação pela qual o 

sujeito restaura (bem ou mal, na totalidade ou em parte, fielmente ou não) o conteúdo de um 

texto fonte sob a forma de um “texto segundo” (FUCHS, 1985, p. 133 – 134). A partir dessa 

perspectiva, diversas abordagens de paráfrase podem ser conduzidas nas perspectivas 

enunciativas, discursiva e pragmática. Tais abordagens levantam três tipos de questões. 

Em primeiro lugar, a reformulação parafrástica repousa sobre uma prévia interpretação 

de um “texto fonte”, tomada para esse fim. Essa interpretação é variável segundo aspectos 

sociais, históricos e ideológicos concernentes ao sujeito escritor, o que implica dizer que a 

interpretação de um texto não é única; é marcada por uma disseminação do sentido. Por isso, 

aquele que escreve, ao mobilizar um conceito de área, pode (re)formular diferentemente um 

conceito ou informação. 

Em segundo lugar, uma reformulação consiste em identificar a significação do “texto 

fonte”, a ser (re)construída. Tal identificação é momentânea e, por que não, frágil, já que 

resulta de um apagamento de diferenças; portanto não é única, não é exatamente a que 

imaginariamente se supõe ser aquela que o autor do texto fonte quis enunciar ou representar 

com seu texto. Ao reformular-se um enunciado, chega-se a outras possibilidades de leitura: “a 

paráfrase oscila entre a reprodução pura e simples do conteúdo e a sua deformação”. 

Por último, Fuchs (1985, p.13) declara que a reformulação parafrástica pode ser 

traduzida sob formas características de emprego metalinguístico da linguagem. Exemplo disso 

são, segundo a autora, esquemas do tipo: “x, quero dizer y”; “x e y” significam a mesma 
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coisa; em outras palavras y; etc. A presença de um marcador de reformulação parafrástico 

conduz o leitor a uma produção de sentido da enunciação face ao “outro” texto. 

Por meio desses mecanismos de reformulação, o sentido é marcado pelo modo como o 

sujeito se relaciona com o conhecimento sistematizado culturalmente, que, ao ser 

movimentado na materialidade linguística, produz efeitos que podem ser elucidados pelo 

caminho da metaenunciação, apresentada por Authier-Revuz (2004) – as possibilidades, os 

propósitos, as armadilhas – em um jogo textual em que o sujeito tenta camuflar ou reformular 

um enunciado primeiro para escrever um enunciado segundo; tenta mascarar ou desmascarar 

o sentido de tal enunciado dito original dizendo-o de outro modo. Essas marcas, que fazem 

surgir dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo referente, são responsáveis pela 

construção ou reconstrução do sentido do texto, do discurso de si e/ou do outro. 

Consideramos que a paráfrase faz parte do contexto de produção escrita acadêmica e 

que, ao escrever, o pesquisador em formação precisa conhecer o estado da arte do tema 

estudado. Isso é essencial para que ele saiba o que já se produziu a respeito da questão que 

pode ser subsidiado pelo legado cultural, pode fazer suas escolhas teóricas, dizer de outro 

modo o que já foi dito, de forma que algo de si possa apresentar-se como característica 

explícita de sua relação com o conhecimento, e ultrapassar o discurso do “outro”. No dizer de 

Fabiano (2007), o uso da paráfrase na produção escrita acadêmica pode ser visto como um 

tipo de incorporação das referências das leituras feitas para embasamento teórico dos 

trabalhos acadêmicos. Podemos dizer também que a paráfrase reflete na escrita acadêmica, 

efeitos de sentido como possibilidades de revelar a relação do pesquisador com o saber. Ou 

seja, um colocar-se em uma posição de exterioridade discursiva em relação a seu próprio 

discurso. 

Como já foi dito, vários autores defendem a proposta da paráfrase como processo de 

reformulação discursiva (A e B – B e A). Nessa relação de reformulação entre textos, que 

estamos chamando de paráfrase, estão em jogo o sujeito e a formação discursiva (daqui por 

diante, FD). 

A respeito disso, Pêcheux (1997, p. 160) afirma que “as palavras, expressões, 

proposições, etc. mudam de sentidos segundo as posições ideológicas sustentadas por aqueles 

que as empregam”. O autor define a FD como aquilo que, numa formação ideológica dada, 

determina o que pode e deve ser dito. Isso equivale a afirmar que, no discurso científico, o 

sentido das palavras, expressões e proposições é construído conforme a formação discursiva 

na qual elas são produzidas (op. cit., p. 160). 
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Para a Análise de Discurso, o sentido não existe em si; é determinado pelas posições 

ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-hitórico em que as palavras são produzidas. 

Em uma expressão ou proposição dada, não há um sentido que lhe seja próprio, literal; ao 

contrário, seu sentido se constitui em cada formação discursiva, nas relações que ela mantem 

com outras palavras, outras proposições da mesma FD. Da mesma forma, pode-se dizer que as 

mesmas palavras, expressões e proposições mudam de sentido de uma formação discursiva 

para outra, ou seja, que as palavras recebem seu sentido da formação discursiva na qual são 

produzidas. Portanto, o sentido literal de uma dada palavra não se constitui literalmente no 

discurso. 

Partindo desse contexto, apresentamos a reformulação – a paráfrase a partir do que 

propôs Pêcheux (1997) – como “base linguística e processo discursivo”. Este texto parte do 

princípio de que elas são elementos constituintes na reformulação de um enunciado – 

paráfrase que se produz a partir do que o autor definiu como “base linguística e processo 

discursivo”. Ele explica que “o processo discursivo passará a designar o sistema de relações 

de substituição, paráfrases, sinonímias, etc. que funcionam entre elementos linguísticos – 

significantes – em uma formação discursiva dada (p. 164)”. 

A respeito dessa questão, o autor (op. cit., p.164) postula a possibilidade de 

substituição sob duas formas fundamentais – “equivalência” e “implicação” –, considerando 

os dois processos discursivos como sendo as representações que o sujeito atribui ao outro: 

 1ª – a da equivalência – ou possibilidade de substituição simétrica: dois 

elementos substituíveis, A e B, possuem o mesmo sentido na formação 

discursiva considerada; 

 2ª – a da implicação – ou da possibilidade de substituição orientada – tal que a 

relação de substituição A por B não seja a mesma que a relação de substituição 

B por A. 

Com base em Pêcheux, (1997, p.164), elaboramos o seguinte esquema: 

 

Paráfrase Formação Discursiva Efeito 

1ª – Substituição por 

equivalência (ou 

simétrica) entre os 

elementos 

A e B 

Formação discursiva 

 Enunciado A 

 Enunciado B 

Com efeito, temos em  

A e B o mesmo sentido, 

“teoricamente”, ambas têm como 

base linguística uma mesma FD 
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2ª – Implicação – por  

substituição orientada 

 

A por B diferente de  

B por A 

Na substituição dos enunciados a  

Formação Discursiva é diferente:  

 

1 – substituição A por B 

2 – substituição B por A 

Com efeito, a produção de 

sentido entre os enunciados é 

marcada por formações 

discursivas diferentes. 

Quadro laborado pela autora da pesquisa – Fonte: Pêcheux (1997, p. 164) 

 

Nesse sentido, podemos pensar a relação ou reformulação dos textos com os 

funcionamentos discursivos que constituem os diferentes tipos de discurso. Salientamos que a 

tomada de palavra pelo sujeito ganha sentido porque o que é dito se insere numa formação 

discursiva (FD) daquele que escreve um texto. A formação discursiva, como lugar da 

interpelação ideológica do sujeito, configura uma matriz de sentido. Falar em mudança de 

matriz semântica significa também falar em mudança de formação discursiva. Desse modo, a 

discursividade funciona como um fio histórico ao longo do qual os processos de significação 

se efetuam a partir de uma (re)formulação de sentidos de um dado enunciado que se 

constituem no interdiscurso. 

Assim, cada texto tem certa unicidade discursiva em dada comunidade discursiva. São, 

pois, as formações discursivas que constituem o interdiscurso como pré-construído, aquele 

que corresponde ao sempre-já-aí da interpelação ideológica que produz e impõe a “realidade” 

e, o “sentido” de um texto. Na reformulação, a passagem de um discurso para outro, parte-se 

de um discurso pré-constuído do qual se recupera o sentido a partir do interdiscurso, 

denominado por Pêcheux (1997, p. 165) discurso transverso. Entendemos que o discurso 

transverso corresponde ao interdiscurso, que atravessa e põe em conexão entre si os 

elementos discursivos constituídos pelo interdiscurso enquanto pré-constuído (op. cit., p. 

165). 

Posto isso, consideramos que um escritor experiente é aquele que, ao escrever um 

texto acadêmico do tipo dissertação, consegue levar em conta as regras da cultura e, ao fazer 

recortes (teóricos), é capaz de convencer seus pares da importância deste, bem como sabe 

gerenciar estratégias de escrita ao mobilizar o “outro” (discurso) como produção de sentido 

implicado com o saber científico culturalmente sistematizado. Não desconsideramos o uso da 

paráfrase como um primeiro estágio de escrita, mas não o julgamos aceitável para ser dado 

como produção que demanda compreender a relação daquele que escreve com uma filiação 

teórica. 
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Retomando os conceitos de paráfrase abordados pelos dois autores, Fuchs (1985) e 

Pêcheux (1997), observa-se que há uma relação teórica no processo de produção de sentido 

como possibilidade daquele que escreve de significar na escrita o dizer do outro. Trata-se de 

estratégias que um pesquisador mobiliza para fazer intervirem suas impressões de leituras 

diante do saber sistematizado, podendo atuar na escrita por repetição/reprodução ou como 

produção de conhecimento. Exemplifiquemos essa equivalência no esquema abaixo: 

 

Autor Movimento Parafrástico 

Fuchs (1985) 

1 – Equivalência/sinonímia 

(mesmo sentido) 

A atividade considera o texto fonte como tendo o 

mesmo sentido 

              REPRODUZ 

2 – Reformulação 

(novo texto) 

A atividade varia segundo os sujeitos e a situação 

em que a atividade parafrástica é produzida. 

Pêcheux 

(1997) 

1 – Base linguística 

(mesma FD) 

Considera-se na atividade parafrástica a mesma FD 

do sujeito 

                 REPRODUZ 

2–Substituição/reformulação 

(FD diferente) 

A atividade considera as diferentes FDs nas quais os 

sujeitos envolvidos no processo estão inserido. 

Quadro elaborado pela autora da pesquisa – Fonte: Fuchs (1985) e Pêcheux (1997) 

 

Aplicando essas definições ao contexto desta pesquisa, observamos que, na produção 

de um texto acadêmico, os quatro registros de construção parafrásticas apresentados pelos 

autores podem ser perfeitamente utilizados na construção do texto acadêmico. No entanto, 

para os dois autores, o “novo texto” surge quando o processo de paráfrase ocorre por 

reformulação/substituição, cuja atividade emerge outros saberes dos sujeitos envolvidos no 

processo. 

Dessa forma, inferimos que, para mobilizar o outro como saber já legitimado, aquele 

que escreve um texto acadêmico precisa saber utilizar procedimentos para dar voz ao outro 

em seu texto. Trata-se de procedimentos de controle, como é o caso do comentário, que 

regula o que pode e deve ser dito. Todo discurso se constitui a partir de outro discurso – “isso 

fala antes e independentemente em outro lugar”– e existe, ainda, o “sempre já-aí” da 

interpelação ideológica que constitui o sentido, o discurso transverso (PÊCHEUX, 1997). No 

caso específico da produção escrita acadêmica, ocorre, pelo contato do pesquisador com as 

teorias de sua área, a fixação de técnicas empregadas para dizer, enfim o que estava articulado 

silenciosamente no texto primeiro. A partir disso, ele estabelece o paradoxo de dizer pela 

primeira vez aquilo que anteriormente já havia sido dito, e repetir incansavelmente o que, no 

entanto, não havia jamais sido dito (FOUCAULT, 2011[1970] p.25). 
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Apresentadas algumas reflexões sobre a escrita como produção de sentido e 

conhecimento científico, passamos, no capítulo seguinte, a discorrer sobre a metodologia da 

pesquisa e a descrever o corpus. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Destinamos este capítulo à apresentação e à descrição do corpus que compõe esta 

pesquisa. Aqui descrevemos os procedimentos metodológicos adotados para a seleção dos 

“textos objetos” (excertos) das dissertações tomadas para análise. Abordamos também, de 

forma sucinta, conceitos bakhtinianos que constituem o embasamento teórico das 

dissertações. Fazemos a descrição e a interpretação dos excertos para identificar quais efeitos 

de sentido, são produzidos quando conceitos teóricos são mobilizados por um pesquisador em 

formação ao escrever um texto científico do tipo dissertação. Lembramos que não fazemos 

um estudo sobre a teoria bakhtiniana; apenas a tomamos como dado empírico para 

analisarmos como um sujeito em formação se relaciona com a(s) teoria(s) que mobiliza na 

escrita. 

O corpus da pesquisa é constituído por dez dissertações de mestrado, selecionadas do 

Portal de Domínio Público – CAPES –, destas propomos como recorte metodológico para 

realizarmos a análise linguística, apenas três dissertações. Compõem esse recorte, 

dissertações, defendidas entre 2001 e 2009, sendo uma publicada em 2001, outra em 2006 e, 

outra em 2008, para ilustrarmos o que pretendemos analisarmos. Como foco da investigação, 

extraímos das dissertações conceitos bakhtinianos para analisar, por meio de marcas 

linguísticas, as diferentes formas de um pesquisador em formação, relacionar-se com o(s) 

conceito(s) teórico(s). As três dissertações tomamos para análise foram selecionadas por 

apresentarem dados que interessam à investigação. Tal recorte se justifica por entendermos 

ser quase impossível conseguirmos realizar uma análise linguística com todos os dados que 

propomos nesta pesquisa; mas pretendemos, no doutorado, dar continuidade à análise do 

corpus de forma mais ampla. 

 

 Para a escolha das dissertações, consideramos os seguintes critérios: 

1) ser da área de linguística; 

2) tratar sobre os gêneros do discurso de M. Bakhtin; 

3) ter sido defendida no período de 2001 a 2009, e 

4) estar disponível, em versão escrita, no Portal de Domínio Público – CAPES. 
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A escolha foi motivada, sobretudo, pelo aumento da quantidade de trabalhos que 

abordam a temática em questão, principalmente a partir da década de 1990. Partimos do 

pressuposto de que tal recorrência se deve à publicação dos PCN em 1996, fato que parece ter 

motivado o uso do conceito de gênero nas pesquisas que realizam trabalhos que envolvem a 

escrita. Observa-se, nessas pesquisas, um enunciado que é bastante recorrente: “todo texto se 

organiza dentro de um determinado gênero em função das intenções comunicativas”. Como se 

pode verificar nos PCN de Língua Portuguesa (1996), citando-se Bakhtin, diz-se que os textos 

são caracterizados por três elementos: “conteúdo temático, construção composicional e 

estilo” (PCN, 1997, p. 21). Tais conceitos, entre outros, também estão presentes nas 

dissertações que são dados empíricos desta pesquisa. Acreditamos que elas oferecem indícios 

de como os pesquisadores em formação mobilizam os conceitos bakhtinianos. 

Para investigarmos a relação do pesquisador com o legado cultural na escrita 

acadêmica, a transcrição
10

 dos textos objetos é feita seguindo a escrita original das 

dissertações, visando verificarmos marcas linguísticas e estratégias que dizem da relação 

daquele que escreve com a teoria ao fazer referência à voz do outro
11

 para fundamentar a 

pesquisa. Em outras palavras, procuramos investigar, nas diferentes incidências no trabalho de 

escrita acadêmica, como pesquisadores lidam com conceitos teóricos, tendo em vista que, na 

transcrição de um dado, há sempre um sujeito enunciador que seleciona o dado o qual comporta um 

dizer. Isso pelo fato de a transcrição ser produto da observação do sujeito que transcreve o dado que, 

em tal observação pressupõe o princípio de uma descrição. Portanto, a transcrição é sempre única, 

singular, marcada por aquele que a produz (TEIXEIRA, 2005, p.65). 

As palavras “texto objeto”, ou “excerto”, estão sendo utilizada para nomearmos a parte 

recortada do texto (dissertação) que ilustra o modo como o pesquisador em formação mobiliza 

conceitos bakhtinianos, os quais serão tomados como objetos de estudo desta pesquisa. A 

seguir, exemplificamos a metodologia adotada para a seleção e a organização dos excertos 

objetos de estudo. 

 

 

 

                                                           
10

 Segundo Teixeira (2005, p. 65), citando Flores (2006), a “transcrição” é vista “como um ato enunciativo, 

como um motor de um dizer que comporta [...] um outro dizer [...]”. Desse modo, “cada transcrição é sempre 

única, singular e não linearmente extensível”. 
11

“[...] a voz do outro” são as vozes de outros autores (teóricos) que constituem as referências bibliográficas lidas 

que mobilizamos ao escrever um texto. Nenhuma palavra é neutra, mas habitada, atravessada, ocupada por 

outros discursos (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 26). 
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Quadro1 – Síntese (demonstrativa) dos excertos de análise que compõem o corpus
12

 
Dissertação Título Descrição da dissertação Texto objeto – Excerto 

Parte da fundamentação teórica 

D5 2006 

“Os gêneros 

discursivos em 

livros 

didáticos de 

inglês como 

língua 

estrangeira” 

[...] Considera que o ensino 

de uma língua estrangeira 

também deve basear-se no 

desenvolvimento da 

competência no uso de 

gêneros (PCN, 1996). Parte 

do pressuposto teórico de 

que toda comunicação só se 

faz possível através de 

algum gênero discursivo 

Bakhtin (1979; 2000).[...] 

[...] Bakhtin (1979; 2000:280) 

aponta uma possível explicação para 

fato de a discussão dos gêneros do 

discurso nos estudos linguísticos, ter 

sido evitada durante muito tempo, ao 

afirmar que o motivo pode ser 

exatamente “a diversidade funcional 

[que] parece tornar os traços 

comuns a todos os gêneros do 

discurso abstratos e inoperantes”. 
Pode ser que não se tenha estudado os 

gêneros discursivos por muito tempo 

por haver, a princípio, essa 

diversidade funcional [...] (D5 2006 

p. 19). 

Fonte: dissertações corpus, dados coletados pela autora da pesquisa 

 

Essa amostra ilustra como foram selecionados os excertos que analisamos, os quais 

permitem apontar marcas linguísticas – como: discurso indireto (DI), discurso direto (DD), 

marcas de pessoa, verbos, conjunções, conectores, reformuladores parafrásticos, etc. as quais, 

provavelmente, se manifestam em um número maior nas dissertações. Partimos da hipótese de 

que, ao escrever, o sujeito deixa marcas linguísticas que indiciam, na materialidade do texto, 

as estratégias, os desvios
13

 de um dizer trazem consigo uma exterioridade discursiva e que 

podem evidenciar o trabalho do pesquisador sobre – e a partir de – outro texto, ou de um texto 

de outro. Ou seja, marcas linguísticas em que é evidente não só o discurso do outro, mas 

também o trabalho de escrita do pesquisador. 

No que diz respeito à metodologia, optamos por uma abordagem analítica de cunho 

linguístico de fatos relacionados à modalização autonímica, observáveis em certas formas de 

reformulação metaenunciativas presentes na construção dos textos. 

Para entendermos os fatos relacionados à modalização autonímica, buscamos respaldo 

em Authier-Revuz (2004) para aqueles relacionados à reflexividade da linguagem, que 

constitui um modo de dizer complexo, desdobrado, em que a enunciação de um elemento x 

qualquer se realiza no curso do dizer como autorrepresentação daquela, em retorno ao próprio 

dizer. São formas pelas quais se realizam as representações metaenunciativas, diferentes 

                                                           
12

 O excerto utilizado no quadro 1 foi retirado da dissertação D5 2006, que faz parte do corpus inicial (de 

dissertações), a título de ilustração de como selecionamos excertos para o capítulo de análise dos dados. 
13

 Estamos chamando de “desvios” marcas linguísticas que se configuram em um texto, uma produção que 

retoma o texto “outro” como sendo o próprio texto fonte do dizer do sujeito, ilusória ou de negação do outro na 

constituição do texto. 
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maneiras como o dizer se apresenta localmente afetado pelas quatro “não coincidências do 

dizer”, investigadas como se relacionando à negociação obrigatória com o outro que 

constitutivamente atravessa o discurso. 

Nos excertos escolhidos, propomos verificar, na materialidade textual dos enunciados, 

formas linguísticas que podem ser tomadas como marcas da relação que o pesquisador 

estabelece com o legado cultural ao mobilizar um conceito de área e redigir seu texto, 

evidenciando o modo como esse “outro” se constitui em seu discurso. As figuras 

representativas da modalização autonímica selecionadas do interior dos enunciados das 

dissertações (dos excertos) correspondem a um “recorte metodológico” de escrita, que pode 

desvelar o modo como o pesquisador lida com o saber e com o conhecimento sistematizado e 

permite a “indicação”, de figuras de não coincidência do dizer como indícios do modo como 

os pesquisadores em formação mobilizam conceitos bakhtinianos e tecem considerações ao 

escrever sua dissertação. 

Assim, dividimos o capítulo IV – A paráfrase na escrita acadêmica: é assim, mas é 

discutível? – em quatro blocos de análise, organizados da seguinte forma: 

Bloco 1 – Paráfrase e a presença do outro na escrita acadêmica – Compreende 

excertos que abordam conceitos bakhtinianos transcritos da parte de fundamentação teórica 

das dissertações, os quais são confrontados com o excerto referente ao texto fonte, ou seja, 

com o excerto transcrito do texto fonte (teórico) supostamente lido pelo pesquisador. 

Para dar melhor visibilidade aos procedimentos adotados, apresentamos, de forma 

ilustrativa, como se dá o processo de organização dos excertos 1, 2 e 3, a serem analisados no 

capítulo de análise. Optamos por não apresentá-los neste capítulo porque aqui nos detemos 

apenas em demonstrar como se constitui a metodologia adotada na pesquisa. Esclarecemos 

que os quadros que seguem estão vazios, porque o figuram aqui apenas para demonstração de 

como estão organizados nos blocos de análises. Veja-se, então, o Quadro a seguir: 

 

Excertos de 1 a 3 – Conceitos mobilizados pelo pesquisador na parte de fundamentação 

teórica x texto fonte 

Pesquisador – D1  

Autor lido – D1  
Fonte: Dados transcritos da parte de fundamentação teórica da dissertação (corpus) e excerto do texto 

fonte, coletados pela autora da pesquisa 

 

Recorremos a esse procedimento para verificar como ocorre na produção escrita do 

pesquisador em formação o movimento parafrástico quando ele desenvolve suas ideias a 
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partir do outro, e não só parafraseando
14

. Para esse procedimento, tomamos por base o texto 

fonte do autor teórico supostamente lido pelo pesquisador ao escrever a dissertação. Dele é 

transcrito o conceito correspondente ao encontrado na dissertação, sendo colocado lado a lado 

o excerto da pesquisa e o do texto fonte, para verificarmos como se dá o movimento de 

interpretação do conceito mobilizado na escrita, ou seja, quais procedimentos e estratégias 

linguísticas que são utilizados pelo pesquisador, se ele busca ou não assumir um lugar na 

enunciação ao fazer suas escolhas lexicais, sintáticas, estilísticas etc. para convencer seus 

pares. 

Bloco 2 – “Escrita acadêmica: encontros e representações das não coincidências 

do dizer”– Excertos retirados da parte de fundamentação teórica – contendo expressões 

(palavras, frases, enunciados, conectores parafrásticos, etc.) representativas de estratégias 

linguísticas de reformulação parafrástica que se mostram como glosas metaenunciativas que 

atravessam localmente o dizer. Tais expressões produzem diferentes efeitos sobre as diversas 

formas de ida ao “outro” discurso. Os excertos de 4 a 8 tratam de marcas de reformulação, 

como: isto é, no que tange a, dito de outro modo, mas, etc. 

 

Excertos de 4 a 8 

 
D1 200: [...] De acordo com Bakhtin (1992), o interlocutor possui uma atitude responsiva ativa, isto 

é, aquele que compreende o discurso pode concordar ou discordar do mesmo. Esta atitude 

responsiva ativa acompanha a compreensão de um enunciado vivo; a compreensão responsiva é a 

preparação e o início para uma resposta [...], (D1, p.62, grifos nossos). 

Fonte: Dados da pesquisa coletados pela autora 

 

Os excertos selecionados das três dissertações foram utilizados para identificarmos, 

através das marcas linguísticas presentes na materialidade da produção textual indícios da 

relação do pesquisador com o saber e o conhecimento produzido a partir do legado cultural no 

qual ele pretende inserir-se. O movimento realizado por aquele que escreve deixa marcas que 

podem ser tomadas como indícios de produção de conhecimento e/ou como reprodução de 

conhecimento científico. Sentimos necessidade de mais um instrumento para verificar, a partir 

da recorrência com que algumas marcas linguísticas aparecem nos excertos selecionados, os 

efeitos que elas produzem na construção do texto acadêmico. 

Bloco 3 – Conceitos de área na escrita acadêmica: como interpretá-los nos dados? 

– Excertos de conceitos bakhtinianos transcritos da parte de fundamentação teórica da 
                                                           
14

 Como já citado na introdução, estamos considerando o movimento parafrástico, ou ato de paráfrase, conforme 

propôs Fuchs (1985): uma teorização sobre um conjunto de fatos de reformulação de um texto que se realiza a 

partir de um texto fonte. 
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dissertação e o excerto (comentário) retirado da parte de análise dos dados foram por nós 

utilizados para verificarmos que estratégias linguísticas o pesquisador utiliza ao interpretar o 

conceito e dá-los a ver na escrita. Veja, abaixo, amostra ilustrativa da disposição dos excertos 

de 4 a 8. 

 

Excertos de 4 a 8 – Conceitos teóricos mobilizados na fundamentação e na análise dos dados 
 

D 1 2001 – Fundamentação Teórica Análise dos Dados 

  

Fonte: Dados da pesquisa coletados pela autora 

 

Com esse procedimento, podemos visualizar, através das marcas linguísticas, o modo 

como o pesquisador lida com a teoria ao interpretar e reformular um conceito teórico e se há 

evidências de sua participação que caracterize sua ida ao lugar do outro através do conceito ou 

se ele, simplesmente, cita para dizer o que o autor já disse, de forma repetitiva. Em seguida, 

utilizamos um quadro para representar, no movimento de escrita, uma síntese das estratégias e 

os efeitos que elas produzem sobre a escrita do pesquisador em formação. 

 

Quadro 2 – Estratégias utilizadas pelo pesquisador em formação ao mobilizar conceitos de 

área, outras vozes, no texto 
Extratégias 

mobilizadas 

D1 Fundamentação 

Teórica – Exemplos 

D1 Análise dos 

Dados – Exemplos 

Implicações com o saber e efeitos 

de sentido 

Discurso 

Indireto 
   

Conectores 

parafrásticos 
   

Marcas 

tipográficas 

(aspas) 

 

 

  

Fonte dos dados: Autora da pesquisa 

 

O Quadro 2 possibilita fazermos uma análise das implicações com o saber e dos 

efeitos de sentido de determinadas estratégias linguísticas presentes no movimento escrito 

realizado pelo pesquisador ao mobilizar um conceito de área. 

 

Quadro 3 – Demonstrativo das dissertações corpus da pesquisa 

Nº ordem Título Ano da defesa 

  2001 

Fonte dos dados: Autora da pesquisa 
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Bloco 4 – Modos de regular o dizer, de conciliar a ida ao discurso do “outro”– 

Para essa análise, selecionamos excertos que contêm expressões linguísticas que indiciam a 

relação do pesquisador com o autor citado (discurso indireto, discurso segundo e conectivos 

de reformulação parafrástica) presentes na escrita dos três pesquisadores, por apontarem 

nuances discursivas diferentes e recorrência no texto. 

 

Excerto 4 – Discurso indireto (DI) 
Pesquisador – D1 2001  

Pesquisador – D2 2006  

Pesquisador – D3 2008  

Fonte: Excertos das dissertações corpus coletados pela autora da pesquisa 

 

Excerto 5 – Modalizador em discurso segundo (M D S)  
Pesquisador – D1 2001  

Pesquisador – D2 2006  

Pesquisador – D3 2008  

Fonte: Excertos das dissertações corpus – coletados pela autora da pesquisa 

Excerto 6 – Reformulador parafrástico  

Pesquisador – D1 2001  

Pesquisador – D2 2006  

Pesquisador – D3 2008  

Fonte: Excertos das dissertações corpus – coletados pela autora da pesquisa 

 

Nosso interesse, na análise dos dados, centra-se, portanto, na forma como o 

pesquisador utiliza a teoria para organizar seu discurso na escrita. Não temos como objetivo 

investigar apenas as dissertações em si, mas o modo como conceitos de gêneros do discurso 

são mobilizados pelo mestrando para fundamentar teoricamente o trabalho de pesquisa e 

como estes são retomados por ele para analisar os dados: em que são diferentes uns dos outros 

e se, nessa diferença, o levam a uma escrita singular. 

Com base no exposto, pretendemos mostrar, a partir da análise de marcas linguísticas, 

indícios de mudanças no modo como um conceito de área é mobilizado por diferentes 

pesquisadores em dissertações publicadas no período de 2001 a 2009: em que elas se 

diferenciam umas das outras, tendo em vista novas perspectivas de linguagem que direcionam 

o trabalho de escrita do gênero acadêmico de divulgação científica. Nesse sentido, 

consideramos que há sempre uma formação teórica que norteia a organização do discurso na 
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escrita, tanto de quem escreve como de quem orienta, a qual é recuperável através de marcas 

linguísticas deixadas pelo pesquisador ao escrever sua pesquisa. 

Procuramos descrever o modo como um conceito de área é utilizado por pesquisadores 

em diferentes trabalhos, de forma a percebermos a relação que o sujeito estabelece com a 

teoria, ao fundamentar sua pesquisa, e como a teoria é usada para analisar dados empíricos. 

A escolha por esse objeto de estudo se deu pelo fato de a heterogeneidade enunciativa 

apresentar-se como um instrumento caracterizador do discurso presente em todas as 

manifestações da linguagem verbal. Baseamo-nos nas conceituações apresentadas por 

Authier-Revuz (2004) sobre a heterogeneidade enunciativa, em relação à linguagem como 

constituição heterogênea. 

 

3.1 Um recorte do objeto de estudo: dialogismo, polifonia e a relação dialógica da linguagem 

em Bakhtin 

 

Neste estudo, não apresentamos como discussão principal os gêneros do discurso ou 

os conceitos bakhtinianos. Propomo-nos registrar diferentes posições da relação do 

pesquisador com o saber e o conhecimento teórico que fundamenta a pesquisa – 

principalmente os diferentes modos de mobilizar conceitos teóricos como: dialogismo, 

polifonia, atitude responsiva, enunciado e enunciação, presentes na estrutura textual das 

dissertações que estão sendo analisadas –, no intuito de situarmos o leitor acerca das 

abordagens teóricas que fundamentam tais dissertações. 

Diferentes pesquisas adotam os gêneros do discurso como objeto de estudo, o que nos 

possibilita abordar o fenômeno linguístico da heterogeneidade enunciativa como constitutivo 

de todo discurso e contribui para a relevância e a difusão do assunto para os estudos 

linguísticos. 

Ao analisarmos dissertações que abordam conceitos bakhtinianos, propomo-nos 

verificar como tais apreciações são exploradas e que estratégias de reformulação são 

utilizadas pelo pesquisador em formação como marcas que evidenciem algo de si na 

construção do texto acadêmico. 

Nossas reflexões baseiam-se em dissertações da área de Linguística, defendidas no 

período de 2001 a 2009, as quais abordam conceitos bakhtinianos e tomam os gêneros do 

discurso como dados empíricos.  Em nosso entender, esses trabalhos contêm elementos 

suficientes para observarmos como os pesquisadores se relacionam com a bibliografia lida, ou 

seja, com a exterioridade discursiva, em tal período. 
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Para que se tenha uma dimensão das propostas de gênero do discurso na perspectiva 

teórica bakhtiniana, abordadas nas dez dissertações de mestrado, elaboramos o Quadro 3, 

abaixo, que reúne a ordem de apresentação, os títulos e o ano de defesa dessas dissertações. 

Tais pesquisas serão detalhadas mais adiante. 

 

Quadro 3 – Demonstrativo das dissertações corpus da pesquisa 
Nº ordem Titulo Ano da defesa 

D1 Classificado de jornal: Gênero discursivo legitimado pelo 

projeto do capital 

2001 

D2 Livro Didático de Língua Portuguesa: um gênero do 

Discurso. “Livro didático de Língua Portuguesa: um gênero 

do Discurso” 

2005 

D3 A redação de vestibular como gênero: configuração textual e 

processo social 

2005 

D4 Marcas Enunciativo-Discursivas nas Histórias em 

Quadrinhos (HQS): uma proposta de análise de texto como 

discurso 

2006 

D5 Os gêneros discursivos em livros didáticos de inglês como 

língua estrangeira 

 

2006 

D6 Gênero do discurso como prática social: as vozes dos leitores 

na construção do “Box de correção” 

2006 

D7 Gêneros digitais e a escrita no Orkut: reconfiguração do 

gênero bilhete 

2007 

D8 Gênero artigo de opinião na perspectiva sócio-retórica de 

gêneros textuais 

2007 

D9 Gênero e estilo nas melhores redações do vestibular 2008 

D10 Livro Didático de Língua Portuguesa: um gênero do 

Discurso 

2008 

Fonte: Dissertações corpus coletados pela autora da pesquisa  

 

A partir do quadro acima, é possível elencarmos alguns aspectos gerais acerca das 

propostas de gênero do discurso abordadas pelos pesquisadores em tais anos, nas referidas 

dissertações de mestrado. Para selecionar as dissertações, consideramos que, normalmente, o 

título diz do conteúdo abordado pelo pesquisador na dissertação. Por tratarem de gênero do 

discurso, os textos fundamentam-se na teoria de gêneros de Bakhtin e, portanto, abordam 

conceitos como dialogismo, enunciado, enunciação atitude responsiva etc., os quais serão 

tomados para analisarmos marcas linguísticas/expressões como indícios do modo como o 

sujeito tende a marcar a enunciação na estrutura da língua, podendo apontar como efeito uma 

produção escrita acadêmica. 

 

3.2 As dissertações: uma abordagem sobre os gêneros do discurso 
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Nesta parte, buscamos apresentar, de forma sucinta, alguns conceitos bakhtinianos que 

constituem o arcabouço teórico das dissertações corpus desta pesquisa, nas quais os gêneros 

do discurso são caracterizados pela relação dialógica constitutiva da linguagem. 

Tendo em vista as nuances e implicações contemporâneas, bem como as diferentes 

leituras que os conceitos de gêneros do discurso possibilitam, dentre as reflexões existentes 

encontra-se a que foi desenvolvida por Bakhtin (1929). Reconhecemos que, nas múltiplas 

filiações, o conceito de gênero está associado às possibilidades e dimensões teóricas e 

metodológicas diferenciadas existentes. 

Consideramos que construir uma interação com o outro discurso é algo necessário para 

que se possa conhecer quem é e o que diz esse outro. Desse modo, ao escrever um texto 

acadêmico o sujeito estabelece com o outro uma reação marcada linguisticamente por 

estratégias (como discurso direto, discurso indireto, aspas, glosas e reformuladores 

parafrásticos etc.), as quais podem ser tomadas como indícios da lida com o legado cultural, 

ou seja, como o “outro”, que dá sentido ao texto que é mobilizado e interpretado pelo 

pesquisador em formação ao escrever a dissertação. 

A respeito disso, Riolfi (2011, p. 22) declara que “o ato de escrever pode consistir [...] 

em um potentíssimo dispositivo de transformação da relação do sujeito com o saber”. São 

questões como essa que movem nossa investigação do desdobramento metaenunciativo da 

modalização autonímica e das expressões de “não coincidências”, mais precisamente nas 

marcas linguísticas deixadas pelo estudante como indícios de sua relação com a teoria. 

Nessa perspectiva, estamos pensando a dissertação (corpus da pesquisa) como um 

gênero de divulgação científica que permite ao sujeito constituir-se como autor de seu próprio 

texto. Nesses termos, sua voz não pode ser totalmente encoberta pela fala do autor fonte de 

seu dizer e por outras vozes presentes no texto, uma vez que todo discurso é constitutivamente 

atravessado por “outros discursos” (dialogismo) e pelo discurso do “Outro” 

(psicanálise/inconsciente). O outro do qual se fala deixa de ser um objeto (exterior àquele que 

fala) e passa a ser uma condição para o discurso de um falante que não é fonte primeira do 

enunciado (AUTHIER-REVUZ, 2004). Como tratamos de um discurso científico, as formas 

explícitas da voz do outro (heterogeneidade mostrada) devem desaparecer para darem lugar a 

uma escrita em que o outro se localiza pela interdiscursividade (heterogeneidade constitutiva). 

É isso que tentaremos ver se acontece realmente na escrita acadêmica. 

O enfoque, portanto, está na relação dialógica da linguagem do teórico russo Bakhtin, 

compartilhada pelo pesquisador ao fundamentar a pesquisa, por considerarmos a presença do 

outro, em qualquer ato enunciativo, indispensável e condição do discurso. As reflexões se 
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voltam para a produção escrita acadêmica em tal gênero, pelo fato de as dissertações corpus 

desta pesquisa abordarem conceitos de área advindos da teoria bakhtiniana e por pertencerem 

a um gênero de divulgação científica, critérios adotados para a seleção das dissertações. 

De acordo com Bakhtin (1992), os gêneros são tipos de enunciado relativamente 

estáveis caracterizados por um conteúdo temático, uma construção composicional e um estilo. 

O autor acrescenta: 

 

[...] O gênero do discurso não é uma forma da língua, mas uma forma do enunciado 

que, como tal, recebe do gênero uma expressividade determinada, típica, própria do 

gênero dado. No gênero a palavra comporta certa expressão. Os gêneros 

correspondem a circunstâncias e a temas típicos da comunicação verbal (BAKHTIN, 

1992, p.312). 

 

 

Assim, para Bakhtin, o discurso é atravessado pelo outro, e este jamais será virgem no 

fio do discurso. Portanto, é preciso compreender e destacar os mecanismos e estratégias 

utilizados pelo pesquisador ao mobilizar a voz do outro em seu discurso, os mecanismos e/ou 

estratégias que produzem efeitos na escrita. 

No âmbito teórico dos estudos linguísticos, várias pesquisas têm surgido no Brasil 

acerca da democratização do ensino. No campo dos estudos sobre os gêneros do discurso, 

destacamos Fiorin (2006) e os PCN, que procuram compreender a constituição, o 

funcionamento e o papel do tema aqui em exposição na comunidade escolar, a qual direciona 

e, ao mesmo tempo, regula e possibilita as mais diversas situações de interação discursiva. 

Com a tentativa de democratização do ensino no Brasil, amplia-se o leque de 

discussões, debates e pesquisas sobre essa questão, tornando-se tema central, nas escolas 

brasileiras, nas décadas de 1980 e 1990 o ensino de língua materna tendo como princípio 

norteador os gêneros do discurso de M. Bakhtin, orientação intensificada após a publicação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998). Nesse 

sentido, atribui-se à escola a responsabilidade de criar possibilidades para que o aluno amplie 

sua competência discursiva, o domínio da linguagem e dos signos ideológicos, como 

primordiais para que ele atue criticamente no meio social e se coloque como produtor do 

próprio texto. 

Como se sabe, o entendimento da obra de Bakhtin sofreu alterações. Os PCN 

apresentam os gêneros do discurso como objeto das práticas de ensino e aprendizagem de 

escrita, leitura, produção textual, e os textos como unidades dessas práticas. Atualmente, vem 

ocorrendo uma disseminação de livros didáticos e pesquisas acadêmicas que veem o gênero 
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como um conjunto de propriedades formais a que o texto deve obedecer. Bakhtin (1992, p. 

289) postula: “os enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só pelo conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, mas, acima de 

tudo, por sua construção composicional”. 

Ainda a respeito dessa questão, Bakhtin (1992) diz que é preciso conhecer e dominar 

os diversos tipos de gêneros para que a comunicação verbal/escrita se estabeleça de forma 

coerente e eficaz. A diversidade de gêneros varia conforme as circunstâncias, o nível social e 

o relacionamento entre os parceiros. Diz Bakhtin: 

 

É de acordo com nosso domínio dos gêneros que usamos com desembaraço, que 

descobrimos mais depressa e melhor nossa individualidade neles (quando isso nos é 

possível e útil), que refletimos, com maior agilidade, a situação irreproduzível da 

comunicação verbal que realizamos com o máximo de perfeição, o intuito discursivo 

que livremente concebemos (BAKHTIN, 1992, p.304). 

 

 

Torna-se, portanto, o reconhecimento e a compreensão de como se constituem os 

gêneros do discurso pensados por Bakhtin, das ações pedagógicas que devem ser realizadas 

frente ao novo objeto de ensino, o que tem ocasionado diferentes entendimentos e 

interpretações de conceitos bakhtinianos. Como diz Fiorin (2006, p. 60), “cada um lê o 

Bakhtin que serve aos seus propósitos”. 

É nesse sentido que direcionamos nosso olhar para as abordagens teóricas acerca dos 

gêneros do discurso uma década após a publicação dos PCN, quando o gênero é disseminado 

no meio acadêmico – mais especificamente, para dissertações de mestrado defendidas nos 

anos de 2001 a 2009, conforme o exposto no Quadro 3 (p.67 ), em diferentes universidades do 

país, que se fundamentam na abordagem teórica bakhtiniana dos gêneros do discurso e os 

utilizam como dados empíricos. 

Temos percebido os benefícios originados desses estudos sobre gêneros do discurso 

desenvolvidos a partir da divulgação da teoria de gênero de M. Bakhtin. Alguns dos trabalhos 

que contribuíram para a ampliação e divulgação de conceitos que constituem o corpus desta 

pesquisa. Não é nossa pretensão neste texto discutir e/ou revisitar tal concepção teórica, mas 

situar o leitor quanto às reflexões teóricas do estudo em questão. Conforme Bakhtin, 

 
Os gêneros do discurso organizam nossa fala da mesma maneira que organizam as 

formas gramaticais (sintáticas). [...] Se não existissem os gêneros do discurso e se 

não os dominássemos, se tivéssemos de cria-los pela primeira vez no processo da 

fala, se tivéssemos de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação 

verbal seria quase impossível (BAKHTIN, 1992, p.302). 
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Dessa maneira, Bakhtin (1992) define os gêneros do discurso a partir da inserção deste 

em um contexto e um tempo determinado, uma vez que as formas do gênero modelam nossa 

fala e nosso discurso, distinguindo-os substancialmente das formas da língua que se ligam, a 

determinadas esferas de atividades humana. 

Nessa perspectiva, conceitos bakhtinianos que fundamentam as dissertações serão 

abordados a partir da visão do próprio autor (Bakhtin), supostamente lido pelo pesquisador. 

Tomamos como parâmetro o texto fonte, conforme exposto nos Quadros 1, 2, 3 e 4, 

apresentados anteriormente, para analisar os textos objetos e investigar se o modo como o 

mestrando lida com a teoria e organiza seu dizer na escrita monstra reflexão sobre o 

conhecimento mobilizado, situa-o dentro dessa atividade de reestruturação do enunciado 

primeiro, revela se ele coloca algo de si na elaboração do enunciado segundo, podendo-se 

considerar seu escrito produto desse conhecimento. O pesquisador pode ser compreendido 

como “aquele que reúne um conjunto de vozes históricas, sociais e ideológicas na produção 

de um texto” (FOUCAULT, 2011, p. 96), uma vez que utiliza um gênero do domínio de 

divulgação científica do meio acadêmico. 

Continuamos enfatizando que não estudaremos o gênero em si, apenas nos deteremos 

em investigar, nas dissertações, marcas linguísticas que possam evidenciar a relação do 

pesquisador com teoria – nesse caso, conceitos bakhtinianos mobilizados para fundamentar o 

trabalho de escrita do gênero “dissertação” –, num exercício de escrita, que, inserido em uma 

cultura, permita-lhe encontrar novos meios de lidar com o legado, de modo que possa dizer 

coisas de diferentes formas. Ou seja, que possa proferir o que já foi dito utilizando um estilo 

próprio de escrever. 

Para Bakhtin (1997), a utilização da língua pelos falantes se dá através de enunciados 

orais e escritos, concretos e únicos, que atendem a atividades específicas, à temática, à 

composição e ao estilo a que se destinam. A língua está articulada ao sujeito, à história e à 

prática social. Entendemos estilo, concordando com Bakhtin (1997), como a escolha das 

palavras, o uso da língua feito pelo sujeito em determinada produção de linguagem. Tomando 

por base a concepção bakhtiniana sobre linguagem, o estilo não se realiza de forma 

individual; a enunciação é parte integrante da atividade linguística. 

A enunciação se constitui como processo histórico não reiterável em que as formas 

linguísticas trabalham a favor de um evento de fala que envolve a língua em si, como sistema, 

e o sujeito falante, individualizado, em um ato criativo, no qual entram em jogo as condições 

de produção, os interlocutores estabelecidos na interação verbal e o caráter social da atividade 
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linguística. Falamos da enunciação como produto da interação verbal ocorrida entre 

interlocutores historicamente posicionados. Com efeito, a enunciação é o produto da interação 

verbal de dois indivíduos socialmente organizados. 

Podemos dizer, a partir de Voloshinov (1997), que o enunciado é o resultado do 

produto materializado da interação verbal, ou seja, o enunciado concreto surge no processo da 

interação social entre aqueles que participam da enunciação. O enunciado pressupõe 

reiteração de uma memória social ou histórica. Permite delinear um traçado sobre o que não é 

reiterável na enunciação. 

Bakhtin diferencia, e relaciona tema e significação. Para o autor, o tema é, como a 

enunciação, algo individual e reiterável, no sentido de que é definido por condições históricas 

únicas e não repetíveis; por outro lado, a significação é reiterável e idêntica em cada 

enunciação, um “aparato técnico para a realização do tema” (BAKHTIN, 1997, p. 129). O 

enunciado tem como base um campo de significação comum à língua, mas rompe com essa 

significação e, por meio do tema, ressignifica a palavra no diálogo. 

O dialogismo bakhtiniano se realiza justamente nessa articulação heterogênea da 

língua em que acontece a interação verbal. Falamos, então, de uma língua social, heterogênea 

e dialógica, que se realiza por meio da enunciação e do enunciado. Uma língua carregada de 

valores sociais inter-relacionados de várias formas, podendo, nesses atravessamentos, 

completar-se ou confrontar-se, criando assim, a relação dialógica. 

No sistema teórico do Círculo de Bakhtin, o diálogo não se reduz à interação face a 

face, isto é, ao encontro fortuito de dois seres empírico isolado e autossuficiente, solto no 

espaço e no tempo, que trocam enunciados. Nesse contexto, não existe um objeto de discurso 

que não seja dialógico, pois não há uma fala original. No dito coexiste o já dito, o que nos 

leva à ideia de compreensão responsiva ativa. 

A compreensão responsiva ativa pressupõe o princípio dialógico e a noção de 

alteridade como característicos do sentido. A enunciação é, pois, atividade intrinsecamente 

dialógica, em que o reconhecimento de si mesmo ocorre pelo reconhecimento do outro. A 

palavra é habitada por várias vozes. É sempre a palavra do outro. Diz Bakhtin (1992): 

 
a compreensão responsiva nada mais é senão a fase inicial e preparatória para uma 

resposta [...]. O locutor postula esta compreensão responsiva ativa: o que ele espera 

não é uma compreensão passiva que, por assim dizer, apenas duplicaria seu 

pensamento no espírito do outro, o que espera é uma resposta, uma concordância, 

uma adesão [...] (BAKHTIN, 1992, p. 290). 
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Podemos, assim, dizer que a compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo, é 

sempre acompanhada de uma atitude responsiva. Ao tratar a língua como um “sistema de 

forma”, o autor inclui formas linguísticas como parte inalienável do enunciado, deixa entrever 

a ideia de inseparabilidade entre forma e sentido, tema e significação, no estudo da 

linguagem. 

O tema é o “sentido da enunciação completa, único, individual, não reiterável, ele se 

apresenta como expressão de uma situação histórica concreta que deu origem à enunciação”. 

Já a significação é um aparato técnico para a realização do tema, constituído de “elementos da 

enunciação que são reiteráveis e idênticos cada vez que são repetidos”. O enunciado, por sua 

vez, é uma unidade da comunicação verbal que somente tem existência em determinado 

momento histórico. 

Bakhtin (1992) defende que as formas linguísticas só têm sentido no interior de uma 

enunciação. Os textos são construções dialógicas, uma vez que resultam do embate de muitas 

vozes sociais, que, ao se fazerem ouvir, produzem efeitos de polifonia – ou seja, quando essas 

vozes, ou algumas delas, se deixam escutar. 

É a partir dessas reflexões que entendemos as noções de dialogismo e polifonia, que 

será utilizada neste trabalho. De acordo com Bakhtin (1997), concebemos o dialogismo como 

espaço interacional entre o “eu” e o “tu”, entre o eu e o outro, na construção do discurso; 

como polifonia, entendemos a presença de vários sujeitos sociais e históricos que se 

apresentam no discurso, ou várias vozes que se cruzam no tempo e no espaço, na construção 

do discurso. 

O conceito de polifonia emerge, portanto, do conceito de dialogismo, com o 

entrecruzamento de diversas vozes que se instauram no enunciado. E a manifestação do 

inconsciente no discurso acontece na projeção de outros discursos sobre o discurso dito, sem 

que haja nenhuma relação destes com o que está sendo exposto. Todo discurso é polifônico, 

na medida em que carrega potencialmente os discursos do inconsciente (AUTHIER-REVUZ, 

2004). 

Referindo-se aos enunciados de um discurso, Bakhtin (1997) considera que um 

enunciado se define pela natureza do gênero discursivo, constituído em circunstâncias 

enunciativas peculiares à esfera das relações sociais. Desse modo, qualquer que seja a 

extensão, o conteúdo semântico, os recursos linguísticos e a composição estrutural, o discurso 

materializado na forma de texto apresenta características do gênero, sendo estas articuladas no 

interior das interações das esferas sociais. Ou seja, cada esfera de uso da língua é 

relativamente estável no que diz respeito aos aspectos temáticos, estilísticos e composicionais. 
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Tendo-se em vista o já citado, a noção de gênero, de acordo com a tradição, está 

vinculada aos estudos da literatura. No entanto, atualmente, verifica-se um aumento na 

expansão dessa informação. Cabendo-se ressaltar as recentes pesquisas que têm como objeto 

os gêneros textuais que se fundamentam no dialogismo bakhtiniano, mais especificamente 

aquelas defendidas no período de 2001 a 2009 que constituem o corpus desta investigação. 

 

3.3 Apresentação e descrição do corpus 

 

Como já foi dito no início deste capítulo, as dissertações que compõem o corpus desta 

pesquisa abordam conceitos de gênero do discurso advindos da teoria bakhtiniana, tomam a 

escrita para análise de dados empíricos. A escolha do período (2001 – 2009) se justifica pelo 

fato de ser esse o período em que foi disponibilizado um maior número de dissertações na 

versão escrita eletrônica. Quanto a estas serem do Portal de Domínio Público – CAPES –, isso 

se justifica por ele ser considerado um veículo de publicação de trabalhos científicos de 

credibilidade, além do respeito que desfruta na comunidade científica, e por conservar uma 

política de editoração baseada em fatos relevantes de divulgação e produção de conhecimento 

científico no meio acadêmico. 

Para dinamizar o trabalho de análise bem como a leitura desta pesquisa, optamos por 

estabelecer uma ordem de classificação e nomeação das dissertações selecionadas expressadas 

pela letra “D” seguida de um número, que corresponde à ordem de apresentação da 

dissertação, qual seja: D1 2001, D2 2005, D3 2005, D4 2006, D5 2006, D6 2006, D7 2007, 

D8 2007, D9 2008 e D10 2008. Para realizar o trabalho de análise dos excertos tomados como 

dados empíricos, optamos por um recorte metodológico de apenas três dissertações, 

selecionadas entre as dez, e, segundo critério do interesse da pesquisa (D1, correspondente à 

D1 no quadro geral, D2, anteriormente D5; e D3, anteriormente D8). Veja-se no Quadro 4, a 

seguir. 

 

Quadro 4 – Síntese das dissertações que compõem o recorte metodológico 
Dissertação Título Ano Publicação 

D1 D1 
Classificado de Jornal: “Gênero discursivo 

legitimado pelo projeto do capital” 
2001 

D5 D2 

Marcas Enunciativo-discursivas nas Histórias em 

Quadrinhos (HQS): uma proposta de análise de 

texto como discurso 

2006 

D8 D3 Gênero artigo de opinião na perspectiva sócio-

retórica de gêneros textuais 
2008 

Fonte: Dissertações corpus, dados coletados pela autora da pesquisa 
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Para a sustentação dos argumentos que serão apresentados à comunidade científica, 

faremos uma breve análise de como conceitos de área são mobilizados no trabalho de escrita 

das dissertações selecionadas. 

Ressaltamos que selecionamos das dissertações apenas excertos que abordam 

conceitos de gênero do discurso a partir da concepção teórica de M. Bakhtin e outros em que 

esses conceitos são aplicados na análise dos dados. Os excertos foram transcritos do capítulo 

de fundamentação teórica e do capítulo de análise dos dados das respectivas dissertações. A 

escolha desses dois capítulos se deu por entendermos que é no primeiro destes que o 

pesquisador estuda os conceitos que fundamentam teoricamente a pesquisa e é no segundo 

que ele os mobiliza para analisar os dados e elaborar seu trabalho de escrita. Esses são 

espaços onde a escrita possibilita desvelar como o mestrando lida com o saber que o precedeu 

e com o que precede este. É nesse espaço que, ao organizar seu discurso na escrita, ele 

explicita marcas de apropriação do conhecimento que utilizou como indícios da relação de sua 

palavra com a palavra do “outro” que produz como efeitos uma escrita singular. 

A seguir, descrevemos sucintamente as dissertações que serão analisadas nesta 

pesquisa. 

Dissertação D1 2001 – “Classificado de Jornal: Gênero discursivo legitimado pelo 

projeto do capital” –, defendida em 2001. Está dividida em três capítulos, distribuídos em 146 

páginas. Tem como objetivo realizar um rápido estudo acerca dos classificados de jornal, 

compreendidos como gênero discursivo próprio das transformações do capitalismo 

monopolista introduzidas nos classificados de jornais, a partir da abordagem bakhtiniana, e 

fundamentos teóricos de Marx. O pesquisador se vale de um recorte histórico constituído por 

82 classificados de jornal do final do século XIX (1870 a 2001) da região de Campinas. Trata 

da influência do capitalismo na elaboração do classificado de jornal e de como as palavras são 

empregadas nesses diferentes gêneros do discurso. 

Dissertação D2 2005 – “Livro didático de Língua Portuguesa: um gênero do 

discurso”. Focaliza a natureza discursiva dos livros didáticos de Língua Portuguesa. Entende 

o LDP – livro didático de Português – como um enunciado num gênero do discurso, no 

sentido dado pelo Círculo de Bakhtin. Está organizada em sete capítulos, distribuídos em 149 

páginas. O corpus é composto de três coleções de livros didáticos de ensino médio, 

publicadas entre 1999 e 2001, e entrevistas semiestruturadas com os respectivos autores para 

compreender o processo de produção do gênero LDP, e do processo de escolha e negociação 

dos objetos de ensino de produção de texto. O enfoque na produção de texto procura 

compreender como tais práticas e objetos de ensino, construídos sócio historicamente e 
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legitimados culturalmente, estão interligados discursivamente para formar um objeto cultural 

complexo. 

Dissertação D3 2005 – ”Livro didático de Língua Portuguesa: um gênero do 

discurso”. A pesquisa discute a possibilidade de se estudar, no campo da linguística aplicada, 

o livro didático de língua portuguesa como um gênero do discurso, com o propósito de 

responder à seguinte pergunta de pesquisa: o LDP é um enunciado num gênero do discurso, 

no sentido dado pelo Círculo de Bakhtin, ou um suporte de textos didatizados em gêneros 

diversos? Fundamenta-se nos estudos do Círculo de Bakhtin sobre os gêneros do discurso e o 

plurilinguíssimo no romance. Trata o LDP como um gênero do discurso secundário, composto 

pela intercalação de textos em gêneros diversos e que surge da hibridação de três gêneros: a 

antologia, a gramática e a aula. Constituem o corpus três coleções de livros didáticos do 

ensino médio publicadas entre 1999 e 2001 e entrevistas semiestruturadas com os respectivos 

autores, para compreender o processo de produção do gênero LDP e o processo de escolha e 

negociação dos objetos de ensino de produção de texto. É organizada em cinco capítulos, 

distribuídos em 307 páginas. 

Dissertação D4 2006 – “A redação de vestibular como gênero: configuração textual e 

processo social”. Pretende estudar a redação do vestibular como gênero discursivo e visa 

caracterizar a estrutura textual, com enfoque no processo social, dentro do contexto 

pedagógico. Está dividida em sete capítulos, organizados em 146 páginas. Busca responder às 

seguintes perguntas de pesquisa: 1) como se caracterizam as redações do vestibular em 

termos de sua configuração textual?; 2) como se caracterizam as redações do vestibular em 

termos de processos sociais?; 3) como se caracterizam as redações do vestibular em termos 

do discurso acadêmico? Está embasada na teoria linguística sistêmico-funcional, de Halliday 

(1994) e Martin (1989), nos estudos de gênero apresentados por Marcuschi (2002) e nas 

teorias de argumentação exibidas por Perelman (1993) e Breton (1998). O corpus é 

constituído por 135 redações, selecionadas de acordo com as notas a elas atribuídas. Os textos 

foram escritos por candidatos a cursos, de diferentes áreas, de três instituições de ensino 

superior de diferentes estados do Brasil. 

Dissertação D5 2006 – “Marcas enunciativo-discursivas nas Histórias em Quadrinhos 

(HQs): uma proposta de análise de texto como discurso”. Desenvolve um estudo das 

ocorrências de marcas enunciativo discursivas das histórias em quadrinhos: pressupostos – 

subentendidos – ambiguidade – ironia e polifonia –, com vistas a uma aplicabilidade 

pedagógica da gramática textual prescrita pelos PCN, bem como da viabilidade das práticas 

de leitura, interpretação e produção de textos. A pesquisa aborda o texto das histórias em 
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quadrinhos (HQs) em forma de tiras publicadas semanalmente no veículo Jornal O Globo, em 

determinado período. Está organizada em quatro capítulos, distribuídos em 100 páginas 

digitadas. 

Dissertação D6 2006 – “Os gêneros discursivos em livros didáticos de inglês como 

língua estrangeira”. Os objetivos: a) identificar gêneros discursivos presentes em livros 

didáticos de inglês para iniciantes, enfocando atividades de leitura e escrita; b) verificar como 

esses gêneros são representados nesses livros didáticos de inglês para iniciantes; c) verificar 

como a representação dos gêneros discursivos nas obras didáticas se relaciona ao seu uso real 

em outros contextos. Parte do pressuposto teórico de que toda comunicação só se faz possível 

através de algum gênero discursivo Bakhtin, (1979; 2000); Kress (1993); Meurer (2000). 

Considera que o ensino de uma língua estrangeira também deve se basear no desenvolvimento 

da competência no uso de gêneros (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1996). O trabalho 

compreende sete capítulos, distribuídos em 101 páginas. O quinto capítulo apresenta a 

metodologia que define a natureza do estudo, os livros que compõem o corpus da pesquisa e 

os procedimentos de análise. No sexto capítulo, encontra-se a análise de como os gêneros se 

apresentam nos livros, que é realizada em três livros didáticos de inglês de nível iniciante, os 

quais foram selecionados de acordo com os parâmetros relativos à variedade de inglês 

apresentada ao público alvo, a instituições do Rio de Janeiro, às editoras, e à data de 

publicação. 

Dissertação D7 2007 – “Gênero do discurso como prática social: as vozes dos leitores 

na construção do “box de correção”. Objetiva refletir sobre o gênero do discurso como prática 

social, auxiliando na compreensão do que as pessoas realizam por meio dos textos na 

sociedade. Propõe uma análise dos gêneros do discurso que considere mais do que o aspecto 

formal, enfocando o que as pessoas fazem com os textos no seu dia a dia. Está organizada em 

cinco capítulos, distribuídos em 88 páginas. 

Dissertação D8 2007 – “Gêneros, digitais e a escrita no Orkut: reconfiguração do 

gênero bilhete”. O foco da pesquisa é a linguagem usada no ambiente virtual orkut, 

caracterizando o bilhete eletrônico como uma reconfiguração do bilhete tradicional. Pauta-se 

pela teoria de gêneros – (M. Bakhtin (1979), Swales (1990; 1992) e Marcuschi (2002; 2004; 

2005). Tem como objetivo: verificar se os bilhetes digitais encontrados nos recados de orkut 

apresentam estrutura de composição textual regular e padronizada. Também analisa se esses 

bilhetes digitados constituem um novo gênero ou se são uma reconfiguração do bilhete como 

gênero. Está organizada em cinco capítulos: Introdução, Fundamentação teórica, 

Metodologia; Dados do corpus, e Conclusões, totalizando 149 páginas. 
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Dissertação D9 2008 – “Gênero artigo de opinião na perspectiva sócio-retórica de 

gêneros textuais”. O objetivo é analisar o gênero artigo de opinião sob a perspectiva de estudo 

sócio-retórica de gêneros textuais. Apresenta três objetivos específicos, a saber: a) analisar o 

contexto situacional de produção e recepção do artigo de opinião; b) analisar os elementos 

linguísticos utilizados nos procedimentos argumentativos; c) analisar o pluralismo 

argumentativo presente nos artigos de opinião que compõem o corpus selecionado. O corpus 

é constituído de vinte artigos, publicados nos jornais Folha de São Paulo e Diário do Grande 

ABC, igualmente distribuídos. Compreende o gênero a partir da perspectiva sócio-retórica, na 

visão dos autores da escola de estudos de gênero norte-americana, uma abordagem originada 

da fusão de diversas correntes pós-estruturalistas nas ciências sociais, observada a partir de 

1950. A pesquisa está organizada em quatro capítulos, distribuídos em 133 páginas. Analisa o 

gênero textual a partir dos fundamentos teóricos propostos por Bhatia (1993), considerando o 

contexto de produção. 

Dissertação D10 2008 – “A redação de vestibular como gênero: configuração textual 

e processo social”– Examina as melhores redações eleitas pela Comissão Permanente para os 

Vestibulares Unicamp. Observa se a adequação ao gênero discursivo e o estilo individual de 

escrita favorecem a boa avaliação desses escritos. Busca nas redações recorrências que 

possam ajudar na definição dos gêneros analisados: dissertação e carta argumentativa. 

Segundo a concepção bakhtiniana adotada (Bakhtin, 1952 – 1953), a análise do gênero 

discursivo deve considerar seus quatro elementos: conteúdo temático, estrutura 

composicional, estilo e tom. 

Para testar os objetivos propostos em nossa pesquisa, adotamos categorias de análise 

propostas por Authier-Revuz (1998; 2004; 2010; 2011) no que concerne à heterogeneidade 

enunciativa, na forma das quatro não coincidências do dizer, conforme exposto no capítulo de 

fundamentação teórica desta pesquisa. 

Nesse sentido, localizamos nos excertos, marcas linguísticas deixadas pelo 

pesquisador na construção do texto que podem evidenciar a relação que ele estabelece com a 

bibliografia lida para fundamentar sua pesquisa. Uma vez localizadas, verificamos se haveria 

a presença de expressões linguísticas de não coincidência do dizer. Isso ocorrendo, 

descrevemos os tipos e que efeitos de sentido tais expressões desempenhavam na construção 

do texto. Desse modo, adotamos os seguintes como procedimentos: 

a) seleção e descrição das dissertações que constituem o corpus desta pesquisa; 

b) seleção dos textos objetos (excertos) das dissertações, para constituir o recorte 

metodológico do corpus que tomamos para análise; 
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c) identificação e seleção de marcas linguísticas que pudessem ser consideradas 

“não coincidências” presentes nos excertos que constituem o corpus, com o 

propósito de elucidar o tipo de “não coincidência do dizer”; e 

d) análise dos efeitos enunciativos das não coincidências do dizer na escrita 

acadêmica. 

É importante esclarecer que, durante a realização das análises, esses procedimentos 

teórico-metodológicos podem ser ampliados e/ou modificados, dependendo das exigências 

dos dados selecionados. 

Na próxima parte deste texto, caracterizamos os excertos observando como se dá a 

mobilização de conceitos de área, mais especificamente de conceitos advindos da teoria 

bakhtiniana, para observarmos como expressões linguísticas – como nome do autor, verbos, 

pronomes, discurso direto, discurso indireto – que utilizadas pelo pesquisador podem 

evidenciar, ou não o tipo de envolvimento do sujeito com seu escrito. 

Partimos do pressuposto de que os conceitos de gênero do discurso foram mobilizados 

pelos pesquisadores em formação para fundamentarem teoricamente o trabalho de pesquisa e 

de que foram retomados para eles analisarem os dados da pesquisa e escreverem suas 

impressões acerca do objeto analisado. Dessa forma, é importante uma criteriosa escolha de 

fragmentos como objetos de estudo, pois eles nos fornecem pistas do posicionamento do 

dizer, na escrita do texto acadêmico “dissertação”. 

O foco dessa análise está na organização escrita do mestrando, ou seja, nos diferentes 

modos como ele utiliza o conhecimento ao explorar um conceito e, a partir deste, produzir sua 

obra acadêmica, de modo a servir-se da teoria de forma articulada o suficiente para convencer 

a comunidade científica. Em linhas gerais, normalmente as dissertações expressam um dizer 

peculiar enquanto produção de conhecimento científico.  

Apresentada a metodologia e a descrição do corpus, passamos, no capítulo seguinte, às 

análises. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4 O PESQUISADOR E SUA LIDA COM A TEORIA: É ASSIM, MAS É 

DISCUTÍVEL? 

 

 

Neste capítulo, discutimos sobre a relação do pesquisador em formação com a(s) 

teoria (s), ao escrever um texto acadêmico do tipo dissertação. O capítulo está dividido em 

quatro blocos de análise, nos quais retomamos as leituras que realizamos no decorrer da 

pesquisa para analisarmos como conceitos bakhtinianos são mobilizados na escrita. No 

primeiro bloco, analisamos, no movimento parafrástico, os efeitos de sentido na escrita. No 

segundo e no terceiro blocos, procuramos mostrar os efeitos de sentido das não coincidências 

do dizer no movimento de escrita das dissertações. E, por último, a partir das não 

coincidências, caracterizarmos a escrita como burocrática ou mobilizadora. 

Partimos do princípio de que a escrita, especialmente na universidade, não é 

simplesmente a transposição da ideia daquele que escreve para o papel. Trata-se de uma 

construção feita a partir do material linguístico e do legado cultural. Nesse processo, alguns 

postulados são incorporados no discurso. Contudo, é preciso que se reconheça que nem tudo 

se pode dizer e, do mesmo modo, responsabilizar-se pela produção que faz movimentar o 

saber em dada cultura. 

A respeito disso, Barzotto (2007) propõe para reflexão o uso da paráfrase como um 

dos mecanismos de construção do texto acadêmico. No entanto ele alerta para os efeitos que 

algumas paráfrases produzem, lembrando que seu emprego deve ser questionado. O autor 

afirma que, muitas vezes, essa prática leva à acomodação e acaba assumindo mais o caráter de 

repetição do outro como voz de autoridade. A incorporação de um texto em outro, feita de 

forma repetidora e parafrástica, protegida por postulados também repetidos e parafraseados, 

aponta, marcas linguísticas que permitem caracterizar as relações entre os sujeitos que 

escrevem e aqueles que são seus leitores. 

Para Authier-Revuz (2004), a reformulação parafrástica produz formas linguísticas, 

sintáticas e discursivas da presença do “outro” no discurso. Trata-se de fatos relacionados à 

modalização autonímica do dizer, um modo de progressão do discurso que pontualmente se 

mostra não coincidente com o próprio dizer. 
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O uso da paráfrase linguística é uma prática recorrente na escrita acadêmica, vista 

como mecanismo de reformulação/construção de um “novo texto” que tem como base o texto 

fonte. Tal concepção possibilitará observarmos e interpretarmos os diferentes procedimentos 

de reformulação utilizados pelo pesquisador em formação ao mobilizar um conceito de área e 

elaborar seu texto. Com efeito, a heterogeneidade enunciativa se apresenta como instrumento 

caracterizador do discurso, presente em todas as manifestações da linguagem verbal. 

Não estamos, com isso, negando que a paráfrase linguística possa ser um recurso 

utilizado para a criação de um texto, no entanto é discutível seu uso em excesso na construção 

do texto acadêmico. Tal utilização aponta uma acomodação causada pela banalização do ato 

de parafrasear, como o de sempre retomar o texto do outro como forma de produzir 

(FABIANO, 2007). 

Partindo de tais considerações, enfocamos, nesta parte de nossa dissertação, a 

discussão sobre formas linguísticas metaenunciativas “inventariáveis”, que evidencia a lida do 

pesquisador com a teoria no “movimento do escrito”. Essas formas linguísticas representam 

diferentes modos de negociação do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva em seu 

discurso. Embora não seja nosso objetivo fazer um estudo detalhado sobre convenções de 

escrita do texto acadêmico, utilizamos algumas leituras realizadas no decorrer da pesquisa 

para analisarmos os excertos frente ao deslocamento de sentido entre um conceito de área 

mobilizado pelo pesquisador e o texto fonte. 

Verificamos, primeiramente, marcas linguísticas (discurso direto, discurso indireto, 

aspas, glosas, reformuladores parafrásticos, etc.) que evidenciam a relação do pesquisador 

com a teoria ao interpretar, organizar e reformular conceitos de área em seu texto e modos da 

presença do outro, fonte de seu dizer. Num segundo momento, destacamos expressões 

linguísticas que são indícios de como um conceito de área mobilizado pelo pesquisador é 

retomado na análise dos dados, para observarmos como esse pesquisador mobiliza o conceito 

e dá-lo a ver em sua pesquisa, servindo-se da teoria ao analisar o objeto de investigação. 

Buscamos mostrar como, na organização do texto escrito, a voz do “outro” que dá 

sentido é mobilizada pelo pesquisador, retomada na análise dos dados. E, ainda, que 

estratégias metaenunciativas de reformulação são utilizadas para comentar a bibliografia lida. 

Sabe-se que a organização do texto acadêmico requer daquele que escreve conhecimento 

sobre o gênero. Acreditamos ser provável a presença dessas marcas na materialidade dos 

textos produzidos por diferentes sujeitos, como é o caso das dissertações que tomamos para 

análise, as quais têm em comum, como embasamento teórico, conceitos de gênero do discurso 

advindos da teoria bakhtiniana. Partimos do pressuposto de que elas apresentam marcas 
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linguísticas inventariáveis que indiciam a relação do pesquisador com a(s) teoria(s) na 

construção do texto acadêmico. 

Ao discutir a presença do outro/Outro no discurso, Authier-Revuz (1998) destaca a 

relevância de se trabalhar com fatos da linguagem que transformam o espaço de compreensão 

do sujeito, considerando a relação da linguagem com sua exterioridade –, marcado por glosas 

enunciativas. O funcionamento dessas glosas, além de apontar para a relação do sujeito com 

Outro/outro constitutivo, revela um trabalho deste que faz interferir no discurso um outro, a 

partir da relação com o saber no qual se inscreve o dizer. Nesse percurso, aquele que escreve 

“para” e responde ao que lhe chega às palavras que põem em jogo na estrutura da língua a 

enunciação. 

Nessa prática de reformulação do discurso na forma de denegação de um dizer que se 

mostra diferente daquele que escreve um texto acadêmico, ao delimitar esse sentido “outro”, 

“garante” como seu o resto desse dizer. Trata-se de modos de mostrar, no fio desse dizer, o 

que é interior e o que é exterior ao próprio discurso, que, heterogêneo, é atravessado 

constitutivamente por outros discursos, os quais, em momentos pontuais do dizer, se mostram 

não coincidentes em relação ao discurso primeiro. 

A partir do exposto, as análises que seguem tratam de formas linguistas – como 

discurso indireto, pronomes e/ou verbos – que podem evidenciar, na estrutura da língua, 

efeitos de sentido que se mostram no fio do discurso. Observações dessa natureza têm sua 

importância, pois possibilitam fazermos um percurso interrogativo sobre as relações que o 

sujeito estabelece ao se defrontar com as palavras do outro, percebendo que escrever um texto 

acadêmico demanda conhecimentos outros daquele que escreve. 

O enfocaremos algumas expressões linguísticas e seus efeitos na escrita acadêmica. 

Essas marcas são produzidas por aquele que, ao realizar uma atividade de escrita, segue regras 

específicas do gênero acadêmico (dissertação) e cujos reflexos aparecem na escrita como 

resultado da apreensão de conhecimentos. Trata-se de estratégias mobilizadas pelo 

pesquisador ao reformular/interpretar um conceito para chegar ao entendimento e/ou 

conhecimento de tal conceito. 

Compreende-se que, ao escrever, o sujeito desenvolve determinados procedimentos 

linguísticos para poder comentar a bibliografia lida, que podem ser vistos como marcas que 

sustentam uma ancoragem teórica discursiva estudada. 

Passamos a mostrar ao leitor como essas expressões linguísticas têm muito a dizer 

sobre a produção escrita do pesquisador. 
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4.1 A produção escrita em dissertação de mestrado nos anos de 2001 a 2009 

 

Para contextualizar a produção escrita em dissertação de mestrado referente a esse 

período, partimos de estudos e reflexões sobre escrita na universidade. 

A escrita acadêmica, tomada como produção de conhecimento, sustente naquele que 

escreve a necessidade de encontrar formas de se relacionar com o conhecimento 

culturalmente produzido. 

Nosso intuito é verificar, por meio da análise de expressões linguísticas, a presença do 

“outro” que evidencie a relação do pesquisador com a teoria na construção do texto, marcas 

linguísticas que podem ser tomadas como indícios de como um conceito de área mobilizado 

por um pesquisador é retomado na análise dos dados. 

O ponto central deste capítulo consiste em discutirmos limites dentro dos quais o 

pesquisador em formação encontra modos de regular seu dizer para conciliar sua ida ao 

“discurso do outro” e produzir um novo texto que possa ser considerado uma produção de 

conhecimento científico. 

Desse modo, afirmamos que, mesmo opondo-se a um modelo de escrita que 

simplesmente responda às normas convencionais que regulam o universo cultural da escrita 

na universidade, o sujeito precisa efetivar o gerenciamento de vozes, articulando as vozes do 

texto fonte com as do texto que constrói, e colocar algo de si na produção. Isso pode ocorrer 

na medida em que o sujeito é constitutivamente atravessado por esse “outro/Outro”. Algo 

escapa a esses mecanismos que regulam o dizer no texto escrito, produzindo efeitos de sentido 

na forma como ele retoma outros textos anteriormente produzidos e organiza o discurso na 

escrita da dissertação. 

 

4.2 A paráfrase e a presença do outro na escrita acadêmica 

 

Na produção escrita acadêmica, para comentar a bibliografia lida o sujeito se serve de 

vários procedimentos linguísticos, um dos quais é a paráfrase, entendida como organização e 

reformulação de um conhecimento anteriormente produzido. 

O procedimento parafrástico é muito recorrente na produção escrita acadêmica. 

Segundo Barzotto (2007), trata-se de se considerar, na organização do texto, o que é relevante 

quanto ao conhecimento anteriormente produzido, de maneira que o sujeito consiga recortar e 

rearranjar esse conhecimento para chegar a produzir um novo conhecimento, não ficando só 

no nível da reprodução e imitação parafrástica daquilo que já foi produzido. A partir de um 
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procedimento, ele deve colocar em evidência as rupturas enunciativas no fio do discurso e 

apresentar elementos decisivos para o surgimento de um discurso outro no discurso do 

mesmo. 

Nessa perspectiva de distinção, mas não de separação, entre as heterogeneidades 

constitutiva e mostrada, Authier-Revuz (1990, p. 26) toma os casos de heterogeneidade 

mostrada como “formas linguísticas de representação de diferentes modos de negociação do 

sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva do seu discurso”. Analisamos os excertos 

tomando por base teórica a paráfrase por equivalência formal, a paráfrase por sinonímia e a 

paráfrase como reformulação. 

Neste primeiro momento, será enfatizada a paráfrase por equivalência formal. O 

excerto que analisamos a seguir aborda o conceito de “atitude responsiva” de Bakhtin (1992). 

Portanto, para que possamos mostrar como tal atividade parafrástica foi produzida, 

confrontamos um trecho recortado da parte de fundamentação teórica da dissertação (corpus 

desta pesquisa) com o texto fonte, no qual o autor em questão define o conceito teórico que é 

mobilizado pelo pesquisador em seu trabalho. O primeiro excerto foi escrito pelo pesquisador 

da D1 2001, e o segundo pelo teórico Bakhtin (1992), supostamente lido pelo pesquisador da 

D1. 

 

Paráfrase por equivalência formal? 

 

Fuchs (1985, p. 130) afirma que “duas paráfrases são formalmente equivalentes na 

medida em que compartilham uma mesma propriedade comum”. Nessa perspectiva, os 

enunciados podem ser desmembrados sobre a base sem alteração de sentido. 

O pesquisador da D1 se propôs realizar um rápido estudo acerca dos classificados de 

jornal, compreendidos como gênero discursivo, publicados no final do século XIX (1870 a 

2001) da região de Campinas, São Paulo, a partir da abordagem bakhtiniana. No excerto que 

tomamos para análise, ele aborda o conceito de “atitude responsiva”. 

 

Excerto 1 – Conceitos mobilizados pelo pesquisador na parte de fundamentação teórica x 

texto fonte  

Pesquisador – D1 2001 

[...] De acordo com Bakhtin (1992), o interlocutor possui uma atitude 

responsiva ativa, isto é, aquele que compreende o discurso pode 

concordar ou discordar do mesmo. Esta atitude responsiva ativa 

acompanha a compreensão de um enunciado vivo; a compreensão 

responsiva é a preparação e o início para uma resposta [...] (D1 2001, 

p.62, grifos nossos). 
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Autor lido – D1 

[...] Bakhtin (1992) os dois parceiros da comunicação, o locutor e o 

ouvinte verbal, por meio de um esquema dos processos da fala no 

locutor e dos processos passivos de recepção e de percepção e de 

compreensão da fala no ouvinte [...] um ouvinte que recebe e 

compreende a significação de um discurso, adota simultaneamente, 

para com este discurso, uma atitude responsiva ativa, ele concorda ou 

discorda, completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude 

do ouvinte está em elaboração constante durante todo o processo de 

audição e de compreensão desde o início do discurso. [...] A compreensão 

de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de 

uma atitude responsiva ativa são [...] A compreensão responsiva nada 

mais é senão a fase inicial e preparatória para uma resposta [...], 

Bakhtin (1992, p. 290:291, grifos nossos). 
Fonte: Excertos transcritos da parte de fundamentação teórica da dissertação corpus e  do texto fonte, 

coletados pela autora da pesquisa 

 

Como se pode observar, o excerto produzido pelo pesquisador da D1 apresenta uma 

estrutura de citação indireta – “De acordo com Bakhtin (1992)”. Porém, esse procedimento 

pode ser considerado apenas um jogo textual de uma produção escrita que ocorre por inversão 

na ordem de algumas palavras do enunciado. O que o autor coloca em primeiro plano o 

pesquisador da D1 transpõe para seu texto em segundo plano. Compreendemos tal uso como 

sendo uma tentativa de parafrasear o texto a partir de reformulações lexicais, com variações 

de ordem semântica que, de certa forma, não foram bem-sucedidas. 

 

D1 2001: [...] o interlocutor possui uma atitude responsiva ativa [...] (D1 2001, p.62, 

grifos nossos). 

 

Autor lido: [...] adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva 

ativa, ele concorda ou discorda, [...] Bakhtin (1992, p. 290:291, grifos nossos). 

 

Percebe-se que, na tentativa de interpretar o texto, o pesquisador pouco o modificou. 

Podemos dizer que há um enunciado que se repete, de modo que a citação se aproxima de 

uma cópia. No entanto a enunciação é outra, pelo fato de que a enunciação é da ordem do 

“irrepetível” (BERTOLDO, 2005). O pesquisador da D1 baseia-se em um imaginário de 

escrita, por acreditar que, transpondo uma oração de um lugar para outro, estaria dando um 

novo sentido ao que Bakhtin escreveu a respeito do conceito de atitude responsiva. O 

imaginário de escrita é uma “ilusão necessária” do sujeito para significar o discurso, no 

sentido de que ele acredita que as palavras que enuncia são originadas em seu dizer. 

Posto isso, retomamos Pêcheux (1997, p. 173), para explicar o que estamos chamando 

de “imaginário de escrita”. Trata-se da relação “imaginária” em que o sujeito tem a ilusão de 

ser origem de seu discurso, “apagando” todo exterior a sua formação discursiva, ou seja, num 

processo de significações para o sujeito, constituído (ideologicamente) pelos esquecimentos 
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nº 1 e nº 2. O esquecimento nº 1 resulta na sensação do sujeito como origem, e o 

esquecimento nº 2 produz a impressão da realidade do pensamento. 

Transpondo esses conceitos para a análise, fazemos a observação de que, ao mobilizar 

e interpretar um conceito teórico, o sujeito “esquece” que tudo o que diz, bem como seu 

sentido, vêm da formação à qual se filia, de modo que seleciona alguns dizeres em detrimento 

de outros, privilegia algumas formas e sequências discursivas e apaga outras. Na comparação 

entre os dois excertos, verificamos que há uma tentativa de reformulação do enunciado 

primeiro (texto fonte) para se escrever um segundo texto a partir da interpretação das palavras 

do autor (teórico), dizer de outro modo ao leitor algo que já foi dito e sustentar uma 

discursividade. Dizemos que o sujeito não é, pois, centro e origem do sentido, uma vez que ele 

situa seu discurso em relação ao outro. 

Observamos também que a construção parafrástica aponta para uma paráfrase por 

equivalência formal, procedimento em que aquele que escreve retoma o texto fonte, informa 

as referências bibliográficas e faz algumas alterações sintáticas no texto. Em um primeiro 

momento, há uma relação de sentido entre algumas expressões que parecem correspondentes, 

no entanto o que parece correspondente aparece alterando o sentido do enunciado, fazendo 

um deslocamento de sentido. 

Esse deslocamento e distanciamento de sentido ocorrem em virtude da substituição de 

algumas palavras. Verificamos que: (a) o pesquisador da D1 diz: “possui uma atitude 

responsiva ativa”, e o autor do texto fonte diz: “adota simultaneamente [...] uma atitude 

responsiva ativa”, havendo, nesse caso, um deslocamento de sentido entre “possuir” e 

“adotar”; (b) o pesquisador D1 afirma: o “interlocutor” possui uma atitude responsiva ativa, 

enquanto o autor coloca: “os dois parceiros da comunicação [...] possui uma atitude 

responsiva ativa”. 

Observamos que há uma mudança na nomenclatura usada pelos sujeitos que 

participam do diálogo. Quando falamos/escrevemos, temos a impressão de que somos nossa 

voz. No entanto o discurso se constitui a partir de outros discursos e, de certa forma, traz em 

sua interpretação, indícios de uma dada formação discursiva (PÊCHEUX, 1997), como 

resultante de outras ”vozes“ que se fazem escutar. No enunciado, a palavra, “interlocutor” 

remete a exteriores que atravessam o discurso do pesquisador. Essa mudança de nomenclatura 

está relacionada na interpretação da expressão “interlocutor”, que possivelmente é um efeito 

das leituras feitas no Brasil da obra de Bakhtin, entende-se “interlocutor” como “os dois 

parceiros da enunciação”. Pêcheux (1997, p. 162) afirma que as palavras mudam de sentido 

ao passarem de uma formação discursiva para outra e que é necessário admitir que palavras 
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literalmente diferentes, podem, no interior de uma formação discursiva dada, ter o mesmo 

sentido. Inferimos, então, que tal substituição parafrástica ocorre pelo processo discursivo de 

uma dada formação discursiva do sujeito. 

O pesquisador da D1, ao interpretar o conceito “atitude responsiva”, afirma que o 

“interlocutor possui uma atitude responsiva ativa”, enquanto o texto fonte diz: “[...] os dois 

parceiros da comunicação, o locutor e o ouvinte verbal [...]”, evidenciando-se, no discurso do 

pesquisador da D1, uma possível tentativa de reformulação entre os enunciados a partir de 

critérios linguísticos, em que o discurso é marcado por uma aproximação de sentido entre as 

palavras que remetem a outra área de conhecimento. 

Ao fazer tal substituição, o pesquisador da D1 mobiliza conhecimentos de outro 

campo discursivo, no sentido de que a expressão, “interlocutor”, não ser utilizada por Bakhtin 

ao falar de atitude responsiva. Trata-se de um termo que remete a outra área de conhecimento, 

outra discursividade, portanto também, em certa medida, a uma concepção que precede o 

discurso, distinto do outro. 

Comparando-se os dois enunciados, pode-se observar o uso da paráfrase como 

equivalência formal, visto que ao escrever o pesquisador da D1 retoma o texto fonte, informa 

as referências bibliográficas e faz algumas alterações sintáticas no texto, procedimento que 

caracteriza uma construção parafrástica. Num primeiro momento, há uma relação de sentido 

entre algumas expressões, que parecem correspondentes, no entanto isso que parece 

correspondente altera o sentido do enunciado. 

Como se pode perceber, de um lado emerge a voz do pesquisador da D1 de forma 

implícita, pelo uso da palavra “interlocutor”, de outro lado, de forma explícita, emerge a voz 

do outro pelo uso da forma sintática “De acordo com Bakhtin”. Com esse procedimento, o 

pesquisador abre a estrutura do enunciado para a exterioridade discursiva, marcada 

linguisticamente pelo uso do discurso indireto. Ou seja, sua relação com a língua e seus 

exteriores teóricos coloca em evidência as rupturas enunciativas no fio do discurso e apresenta 

elementos decisivos para o surgimento de um discurso outro no discurso do mesmo. 

Verificamos também que, ao tentar estabelecer uma correspondência de sentido entre 

seu texto e o texto fonte, o pesquisador faz algumas substituições, supondo que as expressões 

são sinônimas ou que podem estabelecer a mesma representação significativa. Ele escreve: 

 

D1 2001: [...] o interlocutor possui uma atitude responsiva ativa [...] (D1 2001, p.62, 

grifos nossos). 
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Autor lido: [...] os dois parceiros da comunicação, o locutor e o ouvinte verbal [...] adota 

simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva ativa [...] (BAKHTIN, 

1992, p. 290 – 291, grifos nossos). 

 

Como se pode observar, há um deslocamento e um distanciamento de sentido, em 

virtude da substituição de algumas palavras. Ao compararmos os excertos, verificamos o 

seguinte: (a) o pesquisador da D1 diz: “possui uma atitude responsiva ativa”; o autor do texto 

fonte diz: “adota simultaneamente [...] uma atitude responsiva ativa”. Há, portanto, um 

deslocamento de sentido, entre “possuir” e “adotar”, pois não existem entre as duas palavras 

uma correspondência de significação; (b) o pesquisador da D1 afirma: o “interlocutor” possui 

uma atitude responsiva ativa, enquanto o autor coloca: “os dois parceiros da comunicação [...] 

possui uma atitude responsiva ativa”. 

Na atividade linguística, está prevista a produção de sentido, o que envolve um 

processo conjunto, por parte de quem fala (locutor) e de quem ouve (o ouvinte) ou, como 

pode dizer os interlocutores. O ouvinte é aquele que recebe e compreende os enunciados 

produzidos, mas não é participante direto da interação verbal, como é o locutor, responsável 

pelo enunciado. Nesse caso, utilizar a palavra, “interlocutor”, não é o mesmo que dizer “os 

dois parceiros da comunicação”. 

Do mesmo modo, “possui” e “adota” são duas palavras que não têm o mesmo sentido. 

Por exemplo: em o interlocutor “tem” uma posição responsiva, a palavra “tem” significa 

“possui como propriedade”.  E em “adota” uma posição responsiva ativa, a expressão “adota” 

seria como dizer que ele prefere isso ou àquilo. 

Tais ocorrências mostram que, ao parafrasear o texto de Bakhtin (1992), o pesquisador 

da D1estabelece um jogo de equivalência sinonímica entre seu texto e o texto fonte. No 

primeiro momento, ao avaliarmos o contexto, temos uma relação de sentido entre algumas 

expressões que parecem correspondentes. Mas, em uma segunda avaliação, podemos verificar 

que tal estratégia marca uma ruptura e um deslocamento de sentido entre os dois enunciados. 

Com efeito, podemos dizer que a posição do pesquisador como sujeito se faz nessa relação de 

constituição de um lugar de interpretação que se situa entre o “Outro” (interdiscurso) e o 

“outro” (interlocutor), o outro discurso. 

A partir da verificação de quais alterações foram realizadas entre trechos do 

enunciado, percebemos que, aparentemente, elas são referente ao segundo nível de paráfrase, 

o que, Fuchs (1985) define como relação sinonímica, uma vez que existe uma troca de alguns 

significantes que são sinônimos. Tal recurso é utilizado pelo pesquisador da D1 para 
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reformular o discurso do outro, digamos para parafrasear o texto de Bakhtin, estabelecendo 

um jogo de equivalência sinonímica entre seu texto e o texto fonte. 

Na escrita acadêmica, o uso da paráfrase pode ser entendido como modos de o sujeito 

expressar sua relação com a teoria a partir de leituras realizadas como embasamento teórico 

de sua pesquisa. Trata-se de uma construção feita a partir do material linguístico, que 

possibilita encontrar formas de expressão capazes de produzir o efeito de sentido imaginado, e 

do legado cultural que funciona como parâmetro para a produção de conhecimento. O 

trabalho de escrita exige, em todo o tempo, um confronto com o outro, com a linguagem e 

com o conhecimento culturalmente sistematizado. Esses deslocamentos produzem efeitos de 

sentido. 

 

Paráfrase por relação sinonímica? 

 

A paráfrase por relação sinonímica se estabelece na alteração entre termos 

semanticamente equivalentes. A sinonímia entre palavras pode ser interpretada a partir de 

uma relação de identidade verdadeira de sentido ou proximidade semântica (FUCHS, 1985). 

A construção parafrástica que analisamos a seguir apresenta alterações sinonímicas. Tais 

alterações linguísticas, na construção do enunciado, produzem efeitos que alteram o sentido 

inicial do enunciado. 

O primeiro excerto transcrito a seguir foi produzido pelo pesquisador da D2, e o 

segundo foi retirado de um capítulo do livro de Bakhtin (1982, p.179). O pesquisador se 

propôs fazer um estudo das ocorrências de marcas enunciativo-discursivas em histórias em 

quadrinhos. Para realizar a pesquisa, ele se fundamentou nos pressupostos bakhtinianos. No 

excerto que tomamos para análise, ele aborda o conceito de “enunciado”. 

 

Excerto 2 – Conceitos mobilizados pelo pesquisador na parte de fundamentação teórica x 

texto fonte  

Pesquisador – D2 

2006 

D2 2006: Para Bakhtin, os enunciados de um discurso se definem pela 

natureza dos gêneros discursivos, constitutivos e constituídos em 

circunstâncias enunciativas peculiares às esferas das relações sociais. 

Quaisquer que sejam a extensão, o conteúdo semântico, os recursos 

linguísticos e a sua composição estrutural; o discurso, materializado na 

forma de texto apresenta características que lhe são geralmente comuns, 

moldadas pelas regras do funcionamento dos gêneros, sendo essas, por sua 

vez, articuladas no interior das interações das esferas das relações sociais. 

Dito de outro modo, cada esfera de uso da língua (cotidiana ou não) 

potencializa os seus próprios gêneros, determinando as formas genéricas 

e relativamente estáveis de manifestação dos discursos, no que tange 

aos aspectos temático, estilístico e composicional. [...] (D2 2006, p.34, 
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grifos nossos). 

Autor lido – D2 

2006 

[...] A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma e 

doutra esfera de atividade humana. O enunciado reflete as condições 

específicas de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo 

(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos 

recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas 

também, e, sobretudo, sua construção composicional. [...] Qualquer 

enunciado considerado isoladamente, é, claro, individual, mas cada esfera 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso 

(BAKHTIN, 1982, p.179, grifos nossos).  
Fonte: Excertos transcritos da parte de fundamentação teórica da dissertação corpus e do texto fonte, 

coletados pela autora da pesquisa 

 

Em uma análise inicial, observamos que, diferentemente do pesquisador da D1, o da 

D2, ao mobilizar o conceito de “enunciado”, não utiliza convenções da escrita acadêmica. 

Para marcar a voz do outro, de “Bakhtin”, ele usa o discurso indireto. Esse recurso, segundo 

Authier-Revuz (2004), delimita no texto o caráter explícito, uma heterogeneidade marcada, 

aceitável à análise linguística. Trata-se de uma marca explícita, recuperável na construção do 

texto. Tal marca pode ser tomada como indicador da presença de outros sobreditos que 

inscrevem o outro diretamente no curso do dizer. Como se pode perceber, há uma marca do 

outro, do autor (teórico); no entanto não há uma indicação do ano de publicação do texto 

fonte, procedimento de escrita/leitura que julgamos necessário para que o leitor possa 

recuperar tal informação. 

Verificamos que o pesquisador da D2, ao tentar distanciar-se do discurso do outro, 

estabelece uma relação sinonímica entre algumas palavras que se enunciam no fio do dizer, 

possivelmente na tentativa de escrita de um novo texto. As ocorrências sinonímicas são entre 

as palavras/expressões (apresentadas na ordem em que aparecem: pesquisador da D2 x autor): 

“conteúdo semântico” e “conteúdo temático”; “relações sociais” e “atividades humanas”; 

“potencializa” e “elabora”. Tais proposições estabelecem, na estrutura textual, uma relação de 

sentido entre os dois enunciados. 

 

D2 2006: [...] “Para Bakhtin os enunciados de um discurso se definem pela natureza 

dos gêneros discursivos constitutivos e constituídos em circunstâncias enunciativas 

peculiares às esferas das relações sociais [...]”. (D2 2006, p.34, grifos nossos). 

 

Como se pode ver, o texto produzido pelo pesquisador da D2 apresenta uma estrutura 

de citação indireta. Acreditávamos que esse fosse um movimento inicial para uma possível 

produção escrita, por isso, esperávamos encontrar uma paráfrase linguística de reformulação. 
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Porém encontramos trechos do texto fonte que aparecem na escrita do pesquisador da D2 na 

ordem inversa. Isso nos leva a crer que, na tentativa de parafrasear o texto fonte, ele realiza 

procedimentos como a inversão de trechos do enunciado e substituição de palavras por 

sinônimos, que analisamos na sequência. 

Nessa direção, numa leitura mais atenta, primeiro observamos, na construção textual 

dos dois primeiros períodos, indícios de uma estrutura parafrástica, em que, embora haja 

resquícios do outro, é possível a interpretação de que o pesquisador da D2 faz uma produção 

de sentido que norteia a construção do enunciado. 

 

D2 2006: “Para Bakhtin, os enunciados de um discurso se definem pela natureza dos 

gêneros discursivos, constitutivos e constituídos em circunstâncias enunciativas 

peculiares às esferas das relações sociais. Quaisquer que sejam a extensão, o conteúdo 

semântico, os recursos linguísticos e a sua composição estrutural; o discurso, 

materializado na forma de texto apresenta características que lhe são geralmente comuns, 

moldadas pelas regras do funcionamento dos gêneros, sendo essas, por sua vez, 

articuladas no interior das interações das esferas das relações sociais. [...]” (D2 2006, 

p.34, grifos nossos). 

 

Autor lido: [...] A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma e doutra esfera de 

atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas de cada uma dessas 

esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção 

operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas 

também, e, sobretudo, sua construção composicional. [...] Qualquer enunciado 

considerado isoladamente, é claro individual, mas cada esfera de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 

gêneros do discurso (BAKHTIN, 1982, p.179, grifos nossos). 

 

Podemos dizer que a interpretação do conceito de “enunciado” feita pelo pesquisador 

da D2 foi construída, inicialmente, por meio da operação de reformulação parafrástica, pois 

não percebemos alteração de sentido no enunciado segundo, em comparação com o enunciado 

primeiro. O sentido, como se pode perceber, se mantém no enunciado segundo produzido, 

pelo pesquisador da D2. Embora ele tente distanciar-se do texto fonte, a análise aponta para 

uma estrutura parafrástica que a caracteriza o exercício como construção escrita que reproduz 

o conteúdo do texto fonte sem que a esse enunciado seja acrescentado algo sobre o conceito 

abordado pelo autor da obra. Certamente essa escrita não se mostra implicada com o saber. 

É perceptível, na escrita do pesquisador da D2, uma relação de sentido entre o 

enunciado primeiro (texto fonte) e o enunciado segundo (produzido pelo pesquisador da D2). 

No entanto, na relação que estabelece no discurso, ele tende a ficar preso ao dizer do outro 

para sustentar o próprio discurso. Nessa construção, o sujeito se esconde por trás do outro 
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(autor fonte de seu dizer), sendo possível estabelecer-se uma relação entre o sujeito e o Outro 

que constitui seu discurso. Isso anula o Outro no discurso, um discurso imaginário, que é 

colocado em jogo assegurado estruturalmente pelo sujeito como desconhecimento e 

indiferença. Ocupado em anular, no imaginário, a divisão, a falta, a perda, o descentramento 

que o afetam no próprio discurso (AUTHIER-REVUZ, 1998). 

Na construção parafrástica, a relação que o pesquisador da D2 estabelece com o 

conhecimento teórico ao reformular o enunciado primeiro no enunciado segundo, podendo ser 

relacionado ao que se denomina de heterogeneidade mostrada (AUTHIER-REVUZ, 2004), 

em que há marcas no discurso que revelam, na escrita, efeitos que ela aponta como indícios de 

que o discurso, mesmo atravessado por outro discurso, mostra-se não coincidente, 

característica constitutiva presente no discurso. 

Na heterogeneidade constitutiva, o sujeito desaparece, para dar lugar a um discurso 

que, “liberado do outro ou invadido por ele, de qualquer maneira, não lhe dá um lugar” (idem 

p.78). Ou seja, a heterogeneidade constitutiva é uma mistura de vozes que não são recobradas 

conscientemente pelo autor e, assim, constroem, no discurso deste, um “novo” enunciado. 

Passamos a analisar como o pesquisador da D2, ao tentar distanciar-se do discurso do 

outro, estabelece uma relação sinonímica entre algumas palavras que se enunciam no fio do 

dizer, possivelmente na tentativa de (re)escrita do novo texto. As ocorrências sinonímicas, 

como já citadas (“conteúdo semântico” e “conteúdo temático”; “relações sociais” e 

“atividades humanas”, “potencializa” e “elabora”), são perceptíveis nas proposições, as quais 

se apresentam nas análises na ordem em que foram escritas – pesquisador da D2 x autor lido. 

 

D2 2006: [...] peculiares às esferas das relações sociais. Quaisquer que sejam a extensão, 

o conteúdo semântico [...] (D2 2006, p.34, grifos nossos). 

 

Autor lido: [...] doutra esfera de atividade humana. O enunciado reflete as condições 

específicas de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) [...] 

(BAKHTIN, 1982, p.179, grifos nossos). 

 

Observando-se os dois excertos, inicialmente não dá para se considerar que o dizer do 

pesquisador da D2 se constitua simplesmente em uma cópia. Isso porque verificamos que, 

entre tais expressões/palavras, existe uma relação de sentido. Quanto à primeira expressão, 

“conteúdo semântico”, poderíamos dizer que corresponde ao que Bakhtin denominaria como 

sentido, ou conteúdo, gerado numa esfera discursiva com suas realidades contextuais. Da 

segunda expressão, “relações sociais”, consideramos que não é alterado o sentido, pois está 

presente a ideia de que as atividades humanas são estabelecidas nas relações sociais, as quais, 
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por sua vez, definem os gêneros do discurso, aprendidos, no curso de nossas vidas, como 

pertencentes a determinado grupo social. E, na terceira proposição, entre “potencializa” e 

“elabora”, tem-se a ideia de que o sujeito “reforça” o sentido de que o uso da língua determina 

os seus próprios gêneros, ou seja, “o uso da língua “torna ativo” o gênero”. 

Verificamos, ainda, que o texto produzido pelo pesquisador da D2 apresenta uma 

estrutura de citação indireta: “Para Bakhtin”. Acreditamos que tal utilização seja um 

movimento inicial para uma possível produção escrita. Em tal procedimento, observa-se na 

estrutura no enunciado o que Fuchs (1985) denomina como sendo paráfrase linguística por 

reformulação, porém encontramos trechos do texto fonte que aparecem na escrita do 

pesquisador da D2 invertidos. Há, no movimento parafrástico, procedimentos, como inversão 

de trechos do enunciado, substituição de palavras por sinônimos e a interpretação responsável 

pela construção de sentido do texto fonte do dizer, que analisamos na sequência. 

Em uma leitura mais atenta, observamos, na construção textual dos dois primeiros 

períodos, indícios de uma estrutura parafrástica por reformulação do texto fonte, que, embora 

apresente resquícios do outro, aponta para uma interpretação do pesquisador da D2 como 

produção de sentido que norteia a construção do enunciado. 

Nessa construção, o sujeito tende a se esconde por trás das palavras do outro (autor 

fonte de seu dizer), fazendo com que não seja possível estabelecer uma relação entre o sujeito 

e o Outro que constitui seu discurso. A “ilusão” necessária, na qual cada o sujeito joga com as 

palavras que é do “outro”, como se não soubesse. Isso é assegurado estruturalmente pelo 

sujeito como desconhecimento e indiferença. Ocupado em anular, no imaginário, a divisão, a 

falta, a perda, o descentramento que o afetam, o sujeito não é duplo, mas dividido: ele fala, 

sem saber de um outro lugar (AUTHIER-REVUZ, 1998).Tal procedimento, produz, na escrita 

da D2, um efeito que vem confirmar que o discurso, mesmo atravessado por outros discursos. 

Não discordamos de que, para elaborar um texto, o sujeito tome por base alguma ideia 

anterior. Prática que é totalmente aceitável. Porém o que não é aceitável é que ele se 

mantenha preso ao discurso do outro, redizendo o que já foi dito. Esse uso faz com que não se 

percebam as ideias e/ou a criatividade, ou mesmo, o percurso de formação daquele que 

escreve e a relação com o conhecimento das leituras realizadas ao longo de sua formação na 

produção de um texto. Nesse caso, a análise aponta um dizer que pouco acrescenta algo 

“novo” ao que já foi produzido; apenas confirma o que o autor já havia dito, a partir da 

reflexão do leitor/escritor, no sentido de que “as palavras, expressões, proposições, etc., 

recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas (PÊCHEUX, 1997 p. 

160)”. 
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Como diz Orlandi (2005, p. 25), o processo parafrástico é o que permite a produção 

do mesmo sentido sobre várias de suas formas (matriz da linguagem); ou seja, não há sentido 

sem repetição, sem sustentação no saber discursivo. Foi o que observamos no movimento de 

escrita do pesquisador, na medida em que ele busca estabelecer certa equivalência entre seu 

texto e o texto fonte. Nessa construção, há uma cristalização do conceito, de modo que se 

permanece no já dito, não se chega a dizer algo a mais. 

Estamos chamando “formação discursiva” o que, numa formação ideológica dada, isto 

é, a partir de uma posição dada, numa conjuntura dada, determina o que pode e deve ser dito 

(PÊCHEUX, 1997 p. 160). 

Passamos, a seguir, analisar o excerto do pesquisador da D3, para mostrar como 

realiza procedimentos parafrásticos na produção escrita de sua pesquisa. 

 

Paráfrase por reformulação? 

 

Trata-se do movimento parafrástico que figura como reformulações possíveis em um 

dado contexto de modo a recuperar a significação do texto (aquele que foi reproduzido e 

interpretado) parafrasticamente. A paráfrase como reformulação é a atividade pela qual aquele 

que escreve restaura o conteúdo de um texto fonte sobre a forma de um texto segundo 

(FUCHS, 1985, p. 133). 

Para esta análise, secionamos dois excertos. Um foi transcrito da dissertação que 

aborda o “Gênero artigo de opinião na perspectiva sócio-retórica de gêneros textuais” (D3 

2008). O pesquisador se propôs analisar o gênero artigo de opinião em artigos publicados nos 

jornais Folha de São Paulo e Diário do Grande ABC. E o outro excerto foi transcrito do livro 

de BAKHTIN (1992 p. 279), supostamente lido pelo pesquisador da D3 como texto fonte. 

 

Excerto 3 – Conceitos mobilizados pelo pesquisador na parte de fundamentação teórica x 

texto fonte  

Pesquisador – D3 2008 

[...] Bakhtin (1997), em Estética da criação verbal, afirma que a 

utilização da língua, emanando dos membros das diversas esferas da 

atividade humana, realiza-se na forma de enunciados concretos e 

únicos. Cada uma dessas esferas tem suas próprias condições específicas e 

finalidades nos enunciados. Isso não se limita ao seu conteúdo temático, 

ao seu estilo verbal, à seleção que se opera nos recursos linguísticos, mas 

também chega a sua construção composicional. Na totalidade do 

enunciado, o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional 

são fundidos de forma indissolúvel, e a especificidade de uma dada esfera 

de comunicação os identifica com suas marcas. Todo enunciado analisado 

de maneira isolada “é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da 

língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso 
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o que denominamos gêneros do discurso” [...] (Bakhtin, 1997, p.279), (p. 

24, grifos nossos). 

Autor lido – D3 2008 

[...] A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 

doutra esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições 

específicas e as finalidades de cada uma das esferas, não só por seu 

conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada 

nos recursos da língua- recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais, mas 

também, e, sobretudo, por sua construção composicional. Estes três 

elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) 

fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são 

marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer 

enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas dada esfera 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso [...] 

(BAKHTIN, 1992 p. 279). 
Fonte: Excertos transcritos da parte de fundamentação teórica da dissertação corpus e do texto fonte, 

coletados pela autora da pesquisa 

 

Como se pode verificar, os dois excertos tratam do conceito de “enunciado” numa 

perspectiva bakhtiniana. Assim como os dois pesquisadores analisados anteriormente (o da 

D1 e o da D2), o pesquisador da D3, ao reformular o conceito de enunciado, também inicia 

por meio de citação indireta, de forma a autorizar-se a partir das palavras do teórico lido por 

ele, modaliza o dizer, indica o texto fonte e a paginação de onde foi retirada a citação: 

 

D3 2008: “Bakhtin (1997), em Estética da criação verbal, afirma que a utilização da 

língua, emanando dos membros das diversas esferas da atividade humana, realiza-se na 

forma de enunciados concretos e únicos [...] (BAKHTIN, 1997 p. 279)”, (grifos nossos). 

 

Ao realizar tais procedimentos, notamos em sua estrutura textual, que ele segue regras 

que atendem às convenções de escrita acadêmica, que autorizam sua enunciação a circular 

numa comunidade científica. Ao comparar os dois excertos, verificamos que há duas 

preocupações no movimento que o pesquisador da D3 realiza ao mobilizar o conceito de 

“enunciado”, ele se vale da citação indireta (DI), “Bakhtin (1997), em Estética da criação 

verbal [...]”: a) para situar seu leitor sobre a bibliografia lida como embasamento teórico de 

sua pesquisa, e b) para explicar de que obra foi retirada a citação. 

Nesse processo de construção do enunciado, também verificamos estratégias de 

substituição de formas tipográficas no texto fonte, que tendem ao apagamento da voz do 

“outro” no enunciado: (1) substituindo trechos que o autor coloca entre parênteses, o 

pesquisador da D3 amplia a explicação colocando em itálico: conteúdo temático, seu estilo, 

construção composicional; e (2) para o que o autor da obra destaca em itálico, ele utiliza 
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aspas: “é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso o que denominamos gêneros do discurso”. 

Tais procedimentos apontam como efeito um distanciamento, digamos “imaginário”, 

como denegação do outro, fonte do dizer. Segundo Orlandi (2012, p.23), o sujeito não se 

apropria da linguagem num movimento individual, ele também está reproduzido nela, por 

acreditar ser fonte exclusiva de seu discurso. Concordamos que essa seja uma “ilusão 

discursiva do sujeito” (PÊCHEUX e FUCHS, 1997, p. 172). Vejamos os excertos: 

 

D3  2008: Bakhtin (1997), em Estética da criação verbal, [...] conteúdo temático, ao seu 

estilo verbal, à seleção que se opera nos recursos linguísticos, mas também chega a sua 

construção composicional. Na totalidade do enunciado, o conteúdo temático, o estilo e a 

construção composicional [...]. Todo enunciado analisado de maneira isolada “é, claro, 

individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, sendo isso o que denominamos gêneros do discurso” 
(Bakhtin, 1997, p.279), (p. 24:29. grifos nossos). 

 

Autor lido: [...] A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela 

seleção [...] –, mas também, e, sobretudo, por sua construção composicional. Estes três 

elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) [...] no todo do 

enunciado, e de todos eles [...] é, claro, individual, mas dada esfera de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos 

gêneros do discurso [...] (BAKHTIN, 1992 p. 279). 

 

Como se pode observar, há várias ocorrências em que, para marcar o outro no 

discurso, o pesquisador da D3 faz algumas substituições entre formas tipográficas (entre 

itálico e aspas). Essas marcas foram observadas no texto fonte e estão presentes na estrutura 

do enunciado do pesquisador da D3. Isso ocorre, por exemplo, em: a) enquanto o pesquisador 

da D3 destaca a voz do autor colocando em itálico “conteúdo temático, ao seu estilo [...]”, o 

autor da obra (Bakhtin) utiliza parênteses para destacar só a palavra, “temático”; b) o 

pesquisador da D3 utiliza o recurso das aspas para destacar o enunciado: “é, claro, individual, 

mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso o que denominamos gêneros do discurso”, enquanto o autor da obra 

destaca o enunciado colocando em itálico apenas tipos relativamente estáveis [...] gêneros do 

discurso. 

É provável que tais substituições sejam usadas como estratégias de escrita para 

diferenciar o texto fonte do texto elaborado pelo pesquisador da D3. Há, nesse processo de 

escrita, uma tentativa de distanciamento da palavra do “outro”, de uma possível reprodução 

leitora, ou de uma cópia literal do enunciado. Como efeito, tal construção aponta para a 
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reprodução do mesmo, visto que não revela criação de algo novo, como produção de 

conhecimento que vá além do que já foi dito pelo autor teórico. 

Comparando o excerto do pesquisador da D3 com o da obra do autor supostamente 

lido pelo pesquisador, verificamos alterações de ordem sintática e tipográfica entre um texto e 

outro. Quanto às alterações sinonímicas, encontramos, basicamente, as seguintes 

palavras/expressões alteradas: “realiza-se”, para “efetua-se”; “membros”, para “integrantes”; 

“na totalidade do enunciado”, para “Estes três elementos”. Refletindo sobre o conceito de 

enunciado conforme propôs Bakhtin, é possível que tais alterações sinonímicas não alterem o 

sentido do enunciado na construção proposta pelo pesquisador da D3. No contexto em que 

aparecem as palavras/expressões, de certa forma o conceito de enunciado é contemplado, 

mesmo que de forma recortada e invertida. 

Nesse jogo de palavras sinonímicas, o pesquisador da D3 modaliza o dizer. Assim o 

texto vai sendo construído a partir de um movimento entre o que está sendo dito e o que foi 

produzido antes. O uso da modalização, nesse jogo textual entre o pesquisador da D3 e o 

autor lido contém indícios de a que a relação que o pesquisador em formação estabelece com 

o legado cultural, é possivelmente, uma relação imaginária. Nesse sentido, poderíamos dizer 

que nesse momento de exposição da teoria, o pesquisador da D3 parece aproximar-se do 

discurso universitário, mas ainda não se insere nesse discurso, visto que reproduz o discurso 

do “outro”. Ou seja, ainda não consegue articular a teoria de modo a servir-se dela de forma 

culturalmente sistematizada. Nessa configuração do discurso universitário, não há espaço para 

o não saber fazer sistematizado. 

Ao analisar os três excertos, relacionamos com o que diz Coracini (2010, p. 34), “o 

escritor se inventa à medida que escreve”, ainda que não seja sobre si, mesmo e que seu texto 

não esteja em primeira pessoa, porque um pouco de si mesmo sempre escapa pelos interstícios 

da linguagem, que, porosa, permite que algo do sujeito se presentifique. As palavras da autora 

fornecem sustentação para as construções textuais analisadas, no que se refere aos múltiplos 

sentidos da linguagem, pois a palavra, por se produzir sobre algo que já foi produzido, aponta 

para seus inúmeros sentidos, permitindo que algo do sujeito se faça presente na escrita. 

Fabiano (2007), por sua vez, percebe, no ato de parafrasear, um ponto positivo, o de 

apoiar-se no “outro” para atualizar o leitor sobre o que o autor do texto lido afirma sobre 

determinado conceito, ou mesmo para retomar pesquisas anteriormente feitas. 

Em síntese, verificamos o seguinte movimento entre o texto produzido pelos 

pesquisadores em formação e o autor da obra (Bakhtin), supostamente lido pelos três 

pesquisadores: 



97 
 

a) há paráfrase por equivalência sinonímica como possível tentativa de reformulação 

parafrástica, analisadas com base nos excertos e no texto fonte, uma vez que tal movimento 

resulta de um gesto de leitura de uma construção teórica; 

b) ao reler o “outro” e registrar a ação dessa leitura, os pesquisadores utilizam 

procedimentos que apontam para a exterioridade discursiva marcada no discurso 

explicitamente como forma de apreensão e representação das palavras do outro, efetuada pelo 

uso do discurso indireto, pelo qual aquele que escreve coloca o outro como responsável pelo 

enunciado; 

c) há domínio, na organização estrutural do texto do aluno pesquisador (em D1 e D3) 

quanto às convenções da escrita acadêmica, enquanto, no texto do pesquisador D2, 

observamos problemas quanto a essa questão. Como sabemos, trata-se de um processo de 

internalização das regras da cultura, que, em um primeiro momento, são externas, e depois 

são incorporadas pelo movimento de escrever e reescrever as palavras do outro, de indagar-se 

qual a melhor forma de incluir o outro. 

d) trechos do texto fonte aparecem, às vezes, na ordem inversa nos textos produzidos 

pelos alunos pesquisadores, numa tentativa de reformulação do texto primeiro para um texto 

segundo, mas não chegando a um trabalho de retroação do dizer do “outro”. 

Tomamos tais observações como objeto de reflexão seguindo uma perspectiva 

argumentativa ou discursiva de que, com efeito, nos casos analisados, há um enunciado que se 

repete. No entanto, temos uma enunciação que se apresenta de modo diferente a cada 

enunciado repetido. Na paráfrase, tem-se também um novo enunciado, não só a repetição do 

mesmo. Mas não podemos afirmar que se trata de uma paráfrase produtiva, pelo fato de as 

modificações operadas nos textos apresentados não serem suficientes para elas serem 

consideradas como criações daquele que as escreveu. 

As análises apontam como efeito uma escrita que pouco acrescenta, ou que não 

acrescenta informações novas. Desse modo, em se tratando de processo, os exemplos 

parafrásticos que analisamos consistem em momentos de aprendizagem de escrita, mas não 

constituem produção de conhecimento. Naturalmente, a nosso ver, não seria mais o tempo 

desse aprendizado, por se tratar de uma produção escrita de final de mestrado. 

Nesse contexto, as análises realizadas apontam indícios de como o autor (pesquisador 

em formação) se constitui na e pela busca de dizer algo novo, não apenas  aderindo ao legado 

cultural de forma estagnada, numa contínua reprodução daquilo que já foi dito, mas aderindo, 

sim, a elementos que façam sua travessia nesse movimento sendo capaz de transcender e 
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encontrar novos meios de lidar com o legado que marque uma inscrição de seu texto como 

produção de conhecimento científico. 

Salientamos que até aqui focalizamos a análise no movimento parafrástico entre o 

texto objeto e o texto fonte. No próximo bloco de análise, procuramos inventariar quais 

marcas linguísticas indiciam a relação do pesquisador com o conhecimento e os efeitos de 

sentido disso na escrita acadêmica. Para isso, analisamos excertos transcritos da parte de 

fundamentação teórica das dissertações selecionadas, a partir do conceito de heterogeneidade 

enunciativa, mais especificamente no que diz respeito às formas de não coincidências do dizer 

(AUTHIER-REVUZ, 1998; 2004; 2011). 

 

4.3 Escrita acadêmica: encontros e representações das não coincidências do dizer 

 

Focalizamos, neste ponto da análise, o uso de expressões linguísticas relacionadas à 

reflexividade da linguagem como um modo de dizer complexo, em que a enunciação se 

realiza como retorno que suspende localmente o curso do dizer – um dizer que se mostra, em 

momentos pontuais do enunciado como acontecimento de uma resposta do sujeito, como algo 

que altera a transparência do dizer no curso da enunciação. (AUTHIER-REVUZ, 1989). 

Essas expressões linguísticas, que se mostram como glosas metaenunciativas, dizem 

coisas sobre esse dizer nos espaços em que o discurso, pontualmente, é atravessado por 

formas de “não coincidências do dizer”, ou de heterogeneidades enunciativas. E esse dizer se 

representa como não coincidente consigo mesmo na escolha que faz por determinada palavra 

e não por outra, nas diferentes formas de ida ao “outro” e na insistência de um 

acompanhamento metaenunciativo. Parando nas palavras alheias, o pesquisador altera 

localmente o curso da comunicação, o que é, às vezes, essencial à economia desta 

(AUTHIER-REVUZ, 2004), denominou: 

 

(a) não-coincidências do discurso com ele mesmo: x, como diz fulano, , afetado 

pela presença em si de outros discursos; para retomar as palavras de ...; x, no sentido 

de tal discurso [...] (b) não-coincidências entre as palavra e as coisas: x, é 

preferível dizer y; x, por assim dizer; x, maneira de dizer [...] (c) não-coincidências 

das palavras com elas mesmas afetadas por outros sentidos, por outras palavras, 

pelo jogo da polissemia, da homonímia,: x, em ambos sentidos; x, no sentido 

próprio, figurado [...] (d) não-coincidências interlocutivas, entre os dois co-

enunciadores: x, se você quiser; como você diz [...] ( p.83, grifos nossos). 
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Por essa via, chegamos às formas pelas quais o sujeito procura responder aos 

encontros e desencontros que promovem as palavras que se enunciam e que se mostram no fio 

do dizer na forma de quatro configurações metaenunciativas das não coincidências do dizer. 

Elas representam um modo de progressão do discurso que funciona como estratégia de 

organização do curso de um dizer que, pontualmente, rompe a própria comunicação, que 

propicia uma intervenção exterior à continuidade discursiva (AUTHIER-REVUZ, 2004). 

As não coincidências do dizer são, assim, representadas como alterando localmente o 

curso da enunciação. Trata-se de modos de dizer, de representar e de nomear posições 

enunciativas nas quais o sujeito encontra a consistência da língua tomada pelo dizer na escrita. 

É nesse encontro da língua na enunciação, que formas metaenunciativas em resposta a esse 

dizer que tomamos na materialidade da língua para observar nos textos dos pesquisadores em 

formação como expressões metaenunciativas constituem o dizer na escrita. Esse traçado entre 

vozes que atravessam o discurso tende a aparecer na escrita como marca explícita de sua 

relação com o dizer do outro, para expressar outro ato de enunciação, como um modo 

particular e próprio de o sujeito colocar-se no discurso. 

Trata-se do ato de reformulação de um texto a partir de um texto fonte que, em 

espaços pontuais da comunicação, assinala localmente um elemento como não traduzido. No 

ponto em que o discurso, possivelmente é afetado constitutivamente por quatro campos de 

não coincidências, produzido no texto escrito, efeitos de sentido no modo como aparecem nos 

enunciados. Assim, o sentido se constitui na razão de ser da linguagem, de sustentar o discurso no 

próprio discurso, nos espaços em que nascem as não coincidências. A partir dessas configurações, 

analisamos excertos selecionados das três dissertações para verificar como o discurso se mostra 

afetado pelas quatro não coincidências do dizer: 

 

1) Não coincidência interlocutiva 

 

A não coincidência interlocutiva entre os dois coenunciadores, nos retornos reflexivos 

em que o tu é explicitamente convocado como constitutivo da enunciação, remetendo à 

concepção de que o sentido é produzido no processo discursivo, e não transmitido de um 

sujeito para outro – a enunciação não compartilha uma palavra, uma maneira de dizer. Tais 

expressões, como representação do dizer, refletem as interações, nas quais o que está em jogo 

são as representações que o enunciador faz de si e do interlocutor no próprio enunciado. Diz 

também da impossibilidade da comunicação perfeita, ou da transmissão de pensamentos entre 

os interlocutores, pois a enunciação se apresenta como atravessada por discursos outros e que 
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se produzem na materialidade não transparente, nas palavras enunciadas, como observado no 

excerto abaixo. 

 

Excerto 4 

 

D1 2001: [...] De acordo com Bakhtin (1992), o interlocutor possui uma atitude 

responsiva ativa, isto é, aquele que compreende o discurso pode concordar ou discordar 

do mesmo. Esta atitude responsiva ativa acompanha a compreensão de um enunciado 

vivo; a compreensão responsiva é a preparação e o início para uma resposta [...] (D1 

2001, p.62, grifos nossos). 

 

O excerto acima foi retirado da parte de fundamentação teórica da dissertação 

“Classificado de Jornal: Gênero discursivo legitimado pelo projeto do capital”, defendida no 

ano de 2001. O pesquisador se propôs realizar um estudo acerca dos classificados de jornal, 

compreendido como gênero discursivo na perspectiva bakhtiniana. Lembramos que adotamos 

a metodologia apresentada na análise anterior. 

Como podemos observar, o uso de alguns marcadores de reformulação na progressão 

do enunciado se dá como pretexto de conservação do discurso do outro, no ponto em que há 

uma construção textual com uma articulação do tipo: “isto é”. Nessa construção, percebemos 

que a expressão “isto é” foi utilizada pelo pesquisador, possivelmente, no intuito de marcar no 

discurso um recorte propício a uma intervenção exterior do outro discurso. Tal expressão 

marca o modo como o pesquisador apresenta uma mesma unidade discursiva, que ainda não 

foi acabada, e, portanto, que continua na sequência do enunciado. Trata-se de uma forma 

linguística de representar o dizer operando uma identificação explícita entre dois dizeres, x e 

y, nos quais a representação do dizer é interpretada como opacificante, ou seja, como não 

transparente. 

O uso da expressão “isto é” como reformulador argumentativo (parafrástico) realça a 

interpretação argumentativa da compreensão do conceito abordado e, marca a negociação do 

sujeito com o Outro, circunscrevendo a alteridade na forma de uma não coincidência 

interlocutiva. 

Tal expressão (“isto é”) indica que, no curso da comunicação, o discurso é, 

localmente, compartilhado com o outro exterior ao próprio discurso, sinalizando para a 

interpretação que o interlocutor faz do enunciado seguinte, para mostrar que ambos os 

discursos não enunciam do mesmo lugar discursivo que parece garantir o sentido. 
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O funcionamento dessa forma de heterogeneidade representa, localmente, a distância 

existente entre o posicionamento discursivo no qual se inscreve o coenunciador e o do leitor, 

o que configura uma não coincidência interlocutiva, nos modos como Authier-Revuz (2004) 

a define. 

Essas estratégias que constituem o processo de escrita, segundo Authier-Revuz (2011), 

podem ser interpretadas como modos de o sujeito comentar o discurso do outro como uma 

possibilidade de obter diferentes sentidos e marcar, no fio do dizer, suas próprias palavras, 

designando novos sentidos para o que está sendo dito em retorno a uma exterioridade 

discursiva, e não somente para confirmar algo que já foi dito. Ou seja, dizem da criatividade 

linguística do sujeito capaz de criar suas próprias estratégias que façam ressoar palavras novas 

e, a partir de algo já sistematizado, fazer com que essas estratégias possam desencadear novos 

sentidos, novas palavras, novos enunciados para os discursos que circulam em determinada 

época e formação discursiva, o que, no dizer de Authier-Revuz (2011, p.659), corresponde à,  

 

[...] abertura do dizer sobre o espaço de não-coincidência enunciativa, este que 

percorrendo as palavras que não vão de si e as respostas metaenunciativas que 

suscitam: lá onde a ilusão de um dizer perfeitamente instrumentalizado consistiria na 

transmissão, sem perda entre dois polos interlocutivos,  de palavras que asseguram 

sem equívoco uma nomeação sem vaporosidade, a parada-sobre-palavras deixa às 

palavras o tempo de ir e vir no espaço que as separa das coisas[...]”. 

 

 

Baseando-nos nas palavras da autora, consideramos que, ao escrever, o sujeito toma 

para si as palavras do outro. Com efeito, ele marca no discurso a exterioridade discursiva, que, 

por sua vez, é que compõe ou torna possível, relação com o outro discurso. Nesse movimento, 

o sujeito pode deixar sua marca naquilo que produz e na forma como organiza o discurso na 

escrita, em um dado contexto. Para que isso aconteça de modo a possibilitar a produção de 

conhecimento científico na comunidade da qual participa, é preciso que ele seja capaz de 

convencer seus pares por meio de seus argumentos. 

Assim, a expressão “isto é”, como conectivo de argumentação ou reformulação do 

enunciado, produz um efeito de reflexividade em relação ao que está sendo enunciado. 

Aponta indícios de uma explicação do enunciado primeiro para o enunciado segundo, ou seja, 

representa uma tentativa do pesquisador da D1 de reformular o que já foi dito na sequência do 

enunciado. Nesse sentido, interpretamos que aquele que escreve se apoia no pensamento de 

que as palavras que se enunciam são fonte de seu dizer. Há, nesse caso, um deslocamento de 

sentido no uso da expressão “isto é”, no modo como um conceito é mobilizado pelo 
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pesquisador da D1 em relação a como tal conceito foi produzido por “Bakhtin”, o autor do 

enunciado. Ela marca, no fio do discurso, a controvérsia entre os coenunciadores no modo de 

significar o discurso, para mostrar que eles enunciam posicionamentos distintos e dizer que o 

conceito lido (pelo pesquisador) foi compreendido e, portanto, que o teórico e o pesquisador 

concordam quanto ao sentido atribuído ao enunciado. 

De acordo com Pêcheux (1997), na formação imaginária a imagem que o sujeito faz 

de si e do outro não aparece no discurso. A formação imaginária designa o lugar que A e B se 

atribuem, cada um, a si e a outro. Trata-se da imagem que eles fazem de seu próprio lugar e 

do lugar do outro no discurso. 

Nesse sentido, o sujeito não é duplo, mas estruturalmente dividido (consciente e 

inconsciente). Entretanto, a “ilusão de unicidade” permanece como inerente à constituição do 

sujeito, um sujeito efeito de sua própria ilusão, pois tenta tornar seu dito fechado e 

transparente. Ou seja, o sujeito crê que domina seu dizer. Ele se esforça para “colocar o 

imaginário em seu lugar” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 187). Por exemplo: 

 

D1 2001: “De acordo com Bakhtin (1992), o interlocutor possui uma atitude responsiva 

ativa, isto é, aquele que compreende o discurso pode concordar ou discordar do mesmo 

[...]” (p.62, grifos nossos). 

 

A expressão “isto é” remete à enunciação que se realiza – “[...] aquele que 

compreende o discurso pode concordar ou discordar do mesmo [...]” – para mostrar que algo 

“fala, antes independentemente e em outro lugar”. Dessa forma, o discurso mostra-se 

heterogeneamente constituído por uma fala anterior. Tal movimento enunciativo pode ser 

explicado também como sendo uma das estratégias de escrita do pesquisador na tentativa de 

diferenciar o texto fonte do texto elaborado por ele. Desse modo, ele busca distanciar-se das 

palavras do outro para não escrever uma cópia literal do enunciado. No entanto, nas análises 

realizadas no tópico anterior, observamos que o pesquisador da D1 não consegue reescrever o 

enunciado sob um processo de reformulação do dizer. Nesse sentido, constatamos que a 

estrutura textual analisada nesta seção aponta indícios de uma escrita que se processa pelo 

mecanismo de reformulação sobre o dizer do outro, no qual não foi bem sucedida. 

A seguir, analisamos, no excerto 5, outro exemplo em que o discurso é marcado por 

um retorno sobre o ato de enunciar do sujeito. Ao tentar unificar o sentido das palavras no 

discurso, no momento em que ele é endereçado a um interlocutor, o pesquisador marca, no fio 
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do discurso, a heterogeneidade enunciativa, denominada por Authier-Revuz (1998) não 

coincidência interlocutiva. 

 

Excerto 5  

 

D2 2006: Para Bakhtin, os enunciados de um discurso se definem pela natureza dos 

gêneros discursivos, constitutivos e constituídos em circunstâncias enunciativas 

peculiares às esferas das relações sociais. Quaisquer que sejam a extensão, o conteúdo 

semântico, os recursos linguísticos e a sua composição estrutural; o discurso, 

materializado na forma de texto, apresenta características que lhe são geralmente comum 

moldadas pelas regras do funcionamento dos gêneros, sendo essas, por sua vez, 

articuladas no interior das interações das esferas das relações sociais. Dito de outro modo, 

cada esfera de uso da língua (cotidiana ou não) potencializa os seus próprios gêneros, 

determinando as formas genéricas e relativamente estáveis de manifestação dos discursos, 

no que tange aos aspectos temático, estilístico e composicional. [...] (D2 2006, p.34, 

grifos nossos). 
 

O excerto 5 foi transcrito da parte de fundamentação teórica da dissertação “Marcas 

enunciativo-discursivas nas histórias em quadrinhos (HQs): uma proposta de análise de texto 

como discurso”, defendida no ano de 2006. Essa dissertação buscou analisar ocorrências de 

marcas enunciativo-discursivas no texto das histórias em quadrinhos na forma de tiras 

publicadas semanalmente no veículo jornal O Globo em determinado período. 

 

D2 2006: Dito de outro modo, cada esfera de uso da língua (cotidiana ou não) 

potencializa os seus próprios gêneros, determinando as formas genéricas e relativamente 

estáveis de manifestação dos discursos, no que tange aos aspectos temático, estilístico e 

composicional. [...] (D2 2006, p. 34, grifos nossos) 
 

Quando enunciamos, nós fazemos uma imagem de nós mesmos no processo de 

enunciação. Para enunciar, precisamos construir um imaginário que dê consistência ao 

discurso. Analisando o excerto do pesquisador da D2, a primeira impressão que nos vem é que 

ocorre um desdobramento do dizer, presente no uso da expressão linguística “no que tange a”. 

Ou seja, há uma enunciação que se dobra a um já dito, sob outro que se enuncia, o que 

implica dizer que, para não coincidir com seu interlocutor, o sujeito do dizer não coincide 

consigo mesmo, pois seu dizer é atravessado pelo discurso do outro/Outro. Trata-se de uma 

comunicação que pontualmente é interrompida. 

Tal imagem representa, ainda, uma ruptura no fio do dizer. No momento em que o 

sujeito/enunciador (pesquisador da D2) sente que seu dizer não está, necessariamente, 

coincidindo com o discurso do outro, retoma o dizer anteriormente proferido para dar 
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continuidade ao próprio discurso, por isso tenta preencher a lacuna criada pela não 

coincidência que se instala em sua enunciação por uma injunção de vozes. 

Contudo, a expressão “no que tange a”, como operador argumentativo de reformulação 

do enunciado, produz o efeito de sentido de uma argumentação que não provoca no discurso 

intencionalidade reflexiva do sujeito em relação a uma posição de enunciação, apenas marca, 

no texto, o espaço que separa as duas vozes que se fazem ouvir na enunciação: aquela que 

retoma a voz exterior ao discurso e a daquele que, ao escrever, se coloca no dizer para 

direcionar o leitor para sua interpretação pretendida em relação ao discurso do outro, ou seja, 

a uma exterioridade discursiva. 

 

2 ) A não coincidência do discurso consigo mesmo 

 

A não coincidência do discurso consigo mesmo é constitutiva, porque o discurso é 

produzido no meio de outros discursos, não existindo a possibilidade de um discurso surgir do 

nada, o que nos coloca no meio do já dito constitutivo de todo discurso, desse movimento 

surgindo outros discursos. Nessa forma de não coincidência do dizer, Authier (1998) retoma o 

conceito de interdiscurso de M. Pêcheux (1997), o de que “isso fala antes em outro lugar 

independentemente”, assinalando uma “interdiscursividade representada” do que é interior e 

do é exterior ao discurso. 

Analisamos algumas ocorrências em que o discurso se mostra não coincidente consigo 

mesmo, podendo evidenciar a forma de envolvimento do pesquisador em formação com o 

conhecimento que estudou e, supostamente, aprendeu. 

 

Excerto 6  

 

D1 2001: De acordo com Todorov(1980: 46 – 47), os gêneros vêm de outros gêneros. O 

surgimento de um gênero ocorre a partir da transformação de um ou mais gêneros 

antigos, seja por inversão, deslocamento ou por combinação. Todorov (1980) aprofunda 

seus estudos analisando as frases, vistas como entidade de língua  e de linguagem. Um 

discurso não é feito apenas de frases, mas sim de freses enunciados.[...] (cap.I, p. 23:24, 

grifos nossos). 

 

O excerto 6 foi transcrito do capítulo de fundamentação teórica da D1 2001, 

“Classificado de Jornal: Gênero discursivo legitimado pelo projeto do capital”, apresentada 

anteriormente. Nesse excerto, analisamos as duas expressões em destaque, “De acordo com 

Todorov (1980, p. 46:47)” e “Todorov(1980)”. 
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Como se pode observar no excerto do pesquisador da D1, há marcas linguísticas que 

evidenciam a existência de dois discursos que se enunciam. Isso é perceptível pelo uso do 

discurso indireto na construção do enunciado “De acordo com Todorov (1980, p.46:47)”, 

retomado na sequência do enunciado para reforçar ou intensificar a enunciação autorizada 

pelo “outro” mostrada e marcada lingusticamente pelo discurso indireto, que aponta para uma 

alteridade discursiva, ou seja, para um dizer que culturalmente se constitui autoridade no 

assunto. Podemos verificar que o discurso indireto produz a necessidade do sujeito de colocar 

suas palavras a partir do “outro”, como voz de autoridade. Por exemplo: “De acordo com o 

que disse Todorov” sugere que o que foi dito pode ser verificado, no livro publicado em 1980, 

nas páginas 46:47 , e que, portanto, se pode concordar com o que ele (o pesquisador em 

formação) disse. 

Esse movimento marca fronteiras (interior/exterior) entre os dois discursos que se 

enunciam: o discurso do pesquisador da D1, o enunciador que fala a partir do “outro”, ou de 

uma voz exterior, um já dito, e o outro discurso, o de “Todorov”, que convoca o leitor a uma 

exterioridade discursiva. Essa exterioridade discursiva é pontualmente localizável, 

considerando-se que uma enunciação se realiza com dois enunciadores: “o pesquisador da 

D1” e “Todorov”, de modo que o ponto de referência é sempre o sujeito que enuncia – nesse 

caso, o pesquisador da D1. É, ainda, exterior ao dizer, pelo fato de que há um outro, vindo de 

outro lugar e em outro tempo, que  enuncia no discurso, ou seja, que marca a fronteira entre 

dois discursos. 

Verificamos que o pesquisador da D1, ao mobilizar o discurso de “Todorov” para 

fundamentar o seu, utiliza uma forma sintática, discurso indireto (DI), que autoriza seu 

discurso: “De acordo com Todorov (1980)”. E, na sequência, o discurso é retomado por outro 

discurso indireto – “Todorov (1980) aprofunda [...]” –, provavelmente para reforçar as 

palavras enunciadas. Nesse movimento, o pesquisador da DI convoca uma exterioridade 

discursiva, marcada pela abertura na enunciação, a qual direciona o leitor para uma 

interpretação que se realiza fora do enunciado. Há uma explicitação por parte do pesquisador, 

em seu próprio discurso, que retoma o discurso do outro. 

Ainda é possível dizer que o pesquisador da D1 realiza tal procedimento para dizer a 

seu leitor o lugar de onde se enunciam as palavras. Assim, elas estão autorizadas a circular na 

comunidade científica. Ou que, ao modalizar o dizer “De acordo com [...]”, traz para o 

discurso a ideia de que as palavras que se enunciam pertencem a outro discurso, a outra 

“pessoa”, mas que são compartilhadas. 
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Como se pode verificar, nas análises realizadas até o momento, no movimento de 

escrita do pesquisador da D1, que, o modo como se posiciona diante do outro, tende a eximi-

lo do compromisso com a interpretação empreendida no enunciado, o qual toma o discurso do 

outro como argumento de autoridade. Dessa forma, ao escrever ele procura filiar-se ao legado 

que circula em sua comunidade discursiva. Isso é perceptível pelas estratégias mobilizadas ao 

servir-se desse saber. Posto isso, interpretamos que o modo como o “outro” discurso, a outra 

voz, se faz presente no discurso, expressa, de certa forma, uma autoridade discursiva e 

assume, diante do legado que o precede, uma posição de submissão. 

A seguir, verificamos quais estratégias linguísticas o pesquisador da D2 utiliza ao 

mobilizar um conceito de área que fundamenta o discurso. 

 

Excerto 7 

 
D2 2006: Para Bakhtin, os enunciados de um discurso se definem pela natureza dos 

gêneros discursivos, constitutivos e constituídos [...] (transcrito da parte de 

fundamentação teórica – D2 2006, p.34, grifos nossos). 

 

Nesse outro excerto, produzido pelo pesquisador da D2 2006, verificamos que, ao 

mobilizar o conceito de enunciado, esse informante utiliza o discurso indireto, que lhe 

assegura o lugar teórico de onde fala – “segundo a perspectiva teórica bakhtiniana”–, 

recuperável pela expressão “Para Bakhtin”. No entanto, por se tratar de uma escrita 

acadêmica, isso pode corresponder a um problema de escrita do sujeito, no que diz respeito 

aos seguintes pontos: a) ele não informa o ano de publicação da obra enunciada, deixando tal 

informação para o interlocutor recuperar; b) evidencia o encontro de suas palavras com o 

outro discurso, de palavras vindas de outro lugar; e c) marca o espaço em que o discurso se 

mostra não coincidente com ele mesmo. 

Na escrita acadêmica, o uso do discurso indireto como aí se apresenta produz, um 

efeito de balizagem teórica, ocorrência na qual a palavra do outro é convocada para compor o 

discurso, mostrando a presença do heterogêneo, o que pode ser interpretado como argumento 

de autoridade. Remete à concepção de que o sentido é construído no processo discursivo, e 

não transmitido de um sujeito para o outro. Também diz da impossibilidade de uma 

comunicação perfeita, sem interferências. 

Como efeito, o discurso indireto aponta como traço característico, na escrita do texto 

acadêmico – uma vez que autoriza a mobilizar outras vozes que atravessam explicitamente o 

discurso, que refletem uma exterioridade discursiva – o outro que se mostra como constitutivo 
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em todo discurso. Expõe uma afinidade e uma filiação teórica daquele que escreve, ao 

enunciar discursos outros para constituir seu discurso. 

As análises realizadas apontam para a forte referência à teoria que o pesquisador se 

propôs estudar para realizar a análise em questão como marca de retorno reflexivo a uma voz, 

exterior ao discurso, que corrobora e autoriza o discurso enunciado. 

 

3)A não coincidência das palavras consigo mesmas 

 

A não coincidência das palavras consigo mesmas dizem da enunciação atravessada por 

outros sentidos. Percebe-se a enunciação redobrando-se sobre um comentário, a presença 

estranha de palavras marcadas como pertencentes a um outro discurso, que se representam 

não coincidentes com elas mesmas no próprio enunciado, assinalando uma interdiscursividade 

representada de uma fronteira interior x exterior (AUTHIER-REVUZ, 1998). Trata-se de 

expressões linguísticas pelas quais o enunciador – nesse caso, o pesquisador – reflexivamente 

dobra o dizer no enunciado, constitui neste uma ruptura de sentido pelo próprio encontro entre 

outros discursos na estrutura da língua. 

Ao perceber a diversidade de sentidos de determinada palavra, o sujeito busca proteger 

o sentido de sua enunciação, imobilizando o movimento do sentido da palavra, para marcar as 

paradas sobre suas palavras (AUTHIER-REVUZ, 2011), como se estivesse fixando, no 

caminhar do discurso, um retorno sobre seu próprio dizer, no qual ele troca um enunciado por 

outro, que, ao imobilizar, mostra que pode ser representado por palavras diferentes. Isso pode 

ser observado no excerto a seguir. 

 

Excerto 8  

 

D2 2006: [...] Dito de outro modo, cada esfera de uso da língua (cotidiana ou não) 

potencializa os seus próprios gêneros, determinando as formas genéricas e 

relativamente estáveis de manifestação dos discursos, no que tange aos aspectos 

temático, estilístico e composicional. [...] (D2 2006, p. 34, grifos nossos). 

 

As expressões linguísticas, “Dito de outro modo” e “(cotidiana ou não)” expressam a 

ideia de que a palavra comporta outros sentidos no enunciado, tendendo a direcionar o leitor a 

uma interpretação que, para o sujeito que escreve, seria a mais correta. Por exemplo: “X pode 

ser y ou z”. Ou seja, o que “estou enunciando também pode ser entendido por isso ou aquilo”. 

Nesse contexto, o pesquisador tende a proteger suas palavras de uma interpretação “errônea”, 
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mesmo que a recepção de seu enunciado indique ao leitor outras possibilidades de 

interpretação. 

Uma reflexão de Authier-Revuz (1998) é bastante pertinente para entendermos essa 

questão, a de que o sujeito mantém a “ilusão” de ser o centro – do controle – de seu dizer. 

Vemos que ele fala, continua falando, para manter essa posição. Nesse sentido, ao falar ele 

mantém a ilusão de centro, numa tentativa de fazer coincidir seu dizer com o já dito e com o 

que ainda vai ser dito a partir de sua enunciação. Assim, ele reduz a dimensão do equívoco, da 

falha, o que configura a não coincidência das palavras consigo mesmas. 

Assim como a palavra, o texto está aberto a novos sentidos e ao, escrevê-lo, o sujeito 

sempre deixa escapar algo de si mesmo. Isso porque, ao escrever, fazemos nossas escolhas 

para dizermos algo sobre o que já foi produzido. Essas escolhas se mostram, no fio do dizer, 

quando introduzimos um comentário ou tentamos explicar o próprio discurso. Para isso, 

utilizamos expressões linguísticas que marcam pontos em que uma palavra se mostra como 

não coincidente com ela mesma, fazendo romper localmente a comunicação, abrindo espaço 

para outra enunciação, no ponto em que marcam no discurso um retorno reflexivo ao que foi 

dito antes, para direcionar o leitor ao que será dito. 

Ao modalizar o dizer com a forma linguística, “dito de outro modo”, o pesquisador 

retoma o conceito de “enunciado” para explicar ao leitor uma interpretação que se realiza a 

partir das referências lidas como embasamento teórico. Como efeito, produz a necessidade de 

uma explicação anterior que ressoa incomprensível a seus próprios ouvidos, uma nova 

explicação, para tornar o discurso mais compeensivo ao leitor. 

Podemos dizer, ainda, que ao mobilizar a expressão linguística, “Dito de outro modo” 

o pesquisador convoca o leitor, e seus pares, a olharem para o que enunciam suas palavras, 

uma exterioridade discursiva autorizada pelo autor fonte desse dizer. Como se pode verificar, 

o modo como se organiza o discurso na escrita manipula o interlocutor, ao tentar seduzi-lo. 

Para explicar o que a metaenunciação localmente representa, buscamos respaldo em 

Authier-Revuz (1989; 2004), no que diz respeito às quatro não coincidências do dizer. Nesse 

contexto, temos, no discurso do pesquisador da D2, um enunciado glosado introduzido pelas 

expressões “dito de outro modo [...]” e “(cotidiana ou não)”, que aponta o tipo de “tradução” 

que o interlocutor deve fazer das palavras do enunciador, mostrando que ambos não enunciam 

do mesmo lugar discursivo. 

As glosas, ou as expressões ”dito de outro modo [...] e (cotidiana ou não)”, produzem 

no texto o efeitos da reflexão daquele que escreve sobre seu conhecimento teórico, como 

indício de uma interpretação leitora entre o sujeito que escreve e o autor do texto fonte que, 



109 
 

provavelmente, foi lido como embasamento teórico, de modo que, ele toma como ideia para a 

interpretação, podendo ser associada ao modo como o pesquisador se relaciona com o 

conhecimento já produzido. E, ainda, aponta para um discurso que se enuncia a partir de um 

respaldo teórico por uma dada comunidade acadêmica. 

É nesse percurso de formação do pesquisador que as representações imaginárias de 

produção de conhecimento ocorrem, permitindo-lhe que transcenda e, ao longo de sua 

formação, possa construir um nome próprio, como marca de sua invenção no discurso e de um 

lugar que responda a um estilo respaldado culturalmente. 

 

4.4 Conceitos de área na escrita acadêmica: como interpretá-los nos dados? 

 

 

Neste tópico, focalizamos como o pesquisador em formação, ao realizar o trabalho de 

escrita, encontra modos de regular o dizer, de conciliar sua ida ao “discurso do outro”, para 

dele fazer uso na análise dos dados de sua pesquisa. Propomos mostrar como, na organização 

textual, o “outro” que fundamenta o trabalho de escrita é retomado para analisar os dados da 

pesquisa. 

Assim sendo, detemo-nos na análise linguística dos fatos da língua na estrutura do 

enunciado, a partir do pressuposto de que os conceitos são culturalmente sistematizados e, 

assim, fundamentam o trabalho de escrita. Estes não serão lidos em sua unicidade, mas em 

seus atravessamentos discursivos como produção universitária. Com isso, estamos 

considerando o trabalho de escrita realizado pelo pesquisador em formação ao mobilizar 

conceitos e organizá-los em seu texto. Trata-se de um movimento que exige daquele que 

escreve diferentes saberes e estratégias que lhe possibilitem dizer diferente algo já dito. 

A respeito disso, Riolfi (2003) lembra que fazer a escrita trabalhar não é, 

simplesmente, encontrar boas ideias ou planejar como expressá-las, nem encontrar modos de 

realizar uma interação com o outro por meio do texto, mas poder ler o que não se sabia para 

poder comentar o que até então era desconhecido. Esse é um trabalho de escrita como 

possibilidade de aperfeiçoamento, processado por aquele que escreve, em suas idas e vindas, 

ou melhor, na lida com o conhecimento aprendido ao longo de sua formação. Certamente, um 

aprendizado que exige conhecimento construído a partir de uma inquietação própria. 

Nesse sentido, pesquisar é movimentar-se na linguagem, não para reproduzir 

discursos, mas para movimentar-se entre os discursos que circulam no meio acadêmico. 

Concordamos com Foucault (2011) quando afirma que o comentário limita o acaso entre os 
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discursos, no sentido de que funciona como dispositivo que regula esse acaso na produção do 

discurso científico, na medida em que define os enunciados como falsos ou verdadeiros, por 

meio de uma reatualização, permeada de regras. 

Tal controle pode ser observado como um efeito do comentário visando regular o 

acontecimento do discurso. Nesse sentido, as marcas determinam o lugar da exterioridade 

discursiva que mostra a relação entre aquele que escreve e o outro discurso. Pois é na 

enunciação que o sujeito marca, no discurso, por estratégias linguísticas, sua relação com o 

saber. 

Procuramos mostrar como o sujeito mobiliza um conceito teórico e coloca em 

funcionamento o “outro” que dá sentido ao texto e como expressões linguísticas podem 

revelar a individualidade do sujeito ao escrever. Dessa forma, acreditamos ser provável, que, 

na escrita das três dissertações, seja frequente a ocorrência de expressões que possam servir 

como indícios do envolvimento do pesquisador com o conhecimento mobilizado para 

fundamentar a pesquisa. 

O foco, portanto, será para a descrição dos efeitos de sentido das não coincidências do 

dizer na questão que norteia a pesquisa. A análise se dará por meio do cotejamento dos 

excertos, os quais foram transcritos conforme a escrita original das dissertações, no que diz 

respeito à ocorrência de citações na regularidade escrita. Em tais ocorrências, verificamos, por 

meio de marcas linguísticas, como os conceitos foram mobilizados pelo pesquisador e que 

estratégias foram utilizadas por ele ao mobilizar outras vozes em seu texto: 

(1) modos de citar os autores, ou seja, como o outro é mostrado no texto; 

(2)  comentários após citações; 

(3)  marcas linguísticas que remetem ao outro discurso. 

Partimos do pressuposto de que tais expressões linguísticas, que remetem aos laços 

opacificantes como insucessos ou como ajustamentos que afloram no curso do dizer, podem 

evidenciar, na geografia do texto, a condição do pesquisador de autor do texto produzido. 

As não coincidências do dizer, conforme Authier-Revuz (2004; 2011), assinalam no 

discurso, o traçado que desenha a insistência do sujeito com acompanhamento 

metaenunciativo, podendo revelar na enunciação a relação discursiva entre os interlocutores, 

entre os discursos. 

Apresentamos, na sequência, Quadros contendo excertos produzidos pelos três 

pesquisadores (o da D1, o da D2, e o da D3), transcritos da parte de fundamentação teórica e 

da análise dos dados, que utilizamos para analisar, no movimento de escrita, como o sujeito 
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lida com o conhecimento ao mobilizar um conceito teórico e como este é retomado na análise 

dos dados da pesquisa. 

A seguir, faremos um recorte das marcas, o qual foi selecionado dos excertos, para 

ilustrar esse movimento discursivo que a enunciação produz. Nosso interesse, na análise, não 

será aprofundar o conhecimento da teoria bakhtiniana, mas podermos chegar a implicações da 

relação do sujeito com o conhecimento mobilizado na escrita, no que se refere à utilização de 

procedimentos linguísticos na fórma do discurso relatado – (discurso indireto, discurso direto, 

discursos direto e indireto livres), de conectores parafásticos, e de marcas tipográficas (aspas e 

intálico) – para marcar, na estrutura da língua, a enunciação do sujeito. Essas marcas, podem 

ser vistas como pontos de não coincidências do dizer (AUTHIER-REVUZ, 1998; 2004). Tais 

procedimentos são tomados como indícios da lida daquele que escreve com o legado cultural. 

Dando início à análise dos dados, apresentamos dois excertos retirados da dissertação 

cujo título é “Classificado de jornal: gênero discursivo legitimado pelo projeto do capital”, em 

que o pesquisador se propôs realizar um estudo acerca dos classificados de jornal, 

compreendidos como gênero discursivo. Os excertos tratam do conceito de “gênero do 

discurso” a partir da concepção teórica bakhtiniana. 

 

Excerto 9 – D1 2001 – “Classificado de jornal: gênero discursivo legitimado pelo projeto do 

capital” 

Fundamentação teórica Análise dos dados 

[...] De acordo com Todorov (1980, p. 

46:47), os gêneros vêm de outros gêneros. O 

surgimento de um gênero ocorre a partir da 

transformação  de um ou mais gêneros 

antigos [...] por inversão, deslocamento ou 

por combinação. Todorov (1980) aprofunda 

seus estudos[...]. Um discurso não é feito 

apenas de frases, mas sim de frases 

enunciados. Esta enunciação inclui um 

locutor que enuncia, um alocutário a quem 

ele se dirige, um tempo e um lugar, um 

discurso que precede e que se segue.[...], as 

frases não são neutras, pois possuem um 

significado ideológico. Este significado 

varia entre uma sociedade e outra, de acordo 

com os graus de decodificação que são 

empregados. Um discurso além de ser a 

representação de um gênero, é construído por 

frases enunciados, cuja interpretação é 

determinada[...] pelo conjunto de frases que 

se enuncia [...] pela sua própria enunciação. 

Por isso, é que é interessante pensar o 

classificado como gênero, que se originou do 

anúncio, que por sua vez originou-se do 

[...] Os “Classificados de Jornal” procuram 

utilizar uma linguagem direta, sem muita 

ambiguidade, como geralmente aparece na 

propaganda. Apesar disso, algumas expressões 

nada significam quando se encontram fora do 

contexto. Somente serão entendidas por pessoas 

que se familiarizam com a linguagem específica. 

Conforme foi abordado anteriormente, para 

Bakhtin (1988) é o contexto da enunciação que 

determina o sentido da palavra.  Apesar de haver 

vários contextos e várias significações, a palavra 

não deixa de ser “una”. Este é o caso do enunciado 

[...]. (p. 95, grifos nossos). 
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aviso, que resultou do recado.[...] (p. 23:24 , 

grifos nossos). 

Fonte do dado: Autora da pesquisa 

 

A análise dos excertos acima permite compararmos como o conceito de “gênero” é 

interpretado na parte de fundamentação teórica e como foi deslocado pelo pesquisador em 

formação ao explicar que “os classificados de jornais”, assim como o gênero do discurso, 

tiveram sua  origem no “anúncio”. Percebe-se, ainda, que, na exposição das ideias sobre os 

gêneros do discurso feita pelo pesquisador da D1 na parte de fundamentação teórica, ele se 

fundamenta em “Todorov (1980)” e que, na análise dos dados, ao retomar o conceito de 

“gênero do discurso”´, fundamenta-se em Bakhtin(1988). Pudemos observar, a respeito disso 

que, embora se trate de autores diferentes, há indícios de que o pesquisador da D1 aborda os 

dois autores para dizer que, assim como os gêneros do discurso sugiram de outros gêneros,  os 

classificados de jornais, por serem um gênero do discurso, também surgiram de outro, o 

“anúncio”. 

Como estratégia linguística, o pesquisador da D1 recorre a uma leitura autorizada, o 

que torna necessário o confronto com os textos de Todorov e Bakhtin propriamente ditos. Ao 

apoiar-se nos textos fontes, ele assume a responsabilidade pela criação de um lugar 

enunciativo, a partir do qual trasnforma em suas as ideias do autor. Nesse movimento, 

mobiliza outras estrátégias que evidenciam sua relação com o conhecimento e o saber 

sistematizado na escrita, como se pode obsevar no quadro abaixo. 

 

Quadro 5 – Estratégias utilizadas pelo pesquisador ao mobilizar conceitos de área (outras 

vozes no texto) 

Extratégias 

mobilizadas 

D1–

Fundamentação 

teórica – Exemplos 

D1 – Análise dos 

dados – Exemplos 

Implicações com o saber efeitos de 

sentido 

Discurso 

indireto 

“[...] De acordo 

com Todorov 

(1980: 46 – 47) os 

gêneros vêm de 

outros gêneros [...]” 

“[...] para Bakhtin 

(1988) é o contexto 

da enunciação que 

determina o sentido 

da palavra [...]” 

Remissão ao outro discurso de 

forma autorizada 

 

Responsabilização do autor 

citado pelo que se enuncia no 

discurso 

 

Remissão ao interdiscurso de 

forma marcada/autorizada 

Conectores 

parafrásticos 

“[...] Por isso, é 

que é interessante 

pensar o 

lassificado como 

gênero [...]” 

“[...] Apesar de 

haver vários 

contextos e várias 

significações [...]” 

 

“[...] Conforme foi 

Marca no discurso uma pausa 

reflexiva(explicativa/negativa) 

 

Retoma o referente no discurso... 

Marca o que é interior/exterior 
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abordado [...]” ao discuro  

Marcas 

tipográficas 

(aspas) 

“[...] a palavra não 

deixa de ser 

“una”[...]” 

“[...] Apesar de haver 

vários contextos e 

várias significações, 

Este é o caso do 

enunciado [...]” 

Marca no dicurso uma 

exteriorididade discursiva 

(Bakhtin) 

 

Exterioridade discursiva que 

remete ao interdicurso 

recuperável a partir da memória 

discursiva 
Fonte dos dados – Autora da pesquisa 

 

Como se pode perceber, as três estratégias (discurso indireto, conectores e aspas) 

contribuem para que a ida ao outro discurso ocorra de forma sistematizada, para  ser possível 

dizer, muitas vezes em outro estilo, o que já foi dito. Tomamos tais procedimentos como 

indícios da lida que o pesquisador da D1 estabelece com a(s) teoria(s) ao escrever a 

dissertação. 

Dessa forma, arriscamos  dizer que, nas expressões em destaque, há  indícios de um 

sujeito  exterior ao texto, que é responsabilizado pelo que está sendo dito. Isso porque há uma 

ordem discursiva na relação que o pesquisador estabelece com o saber o qual se dá pela 

necessidade de ser ancorado pelo “outro”, e seu lugar no discurso é ocupado por esse “outro”, 

que se manisfesta pelo distanciamento que se instala por ele colocar o autor citado como 

responsável pelo dizer, possivelmente comprometendo a escrita como produção de 

conhecimnto. 

A exterioridade, no discurso, é marcada pelo uso do discurso indireto – “De acordo 

com Todorov (1980, p. 46:47)”. Com esse procedimento, o pesquisador tende a 

responsabilizar o autor citado, como se pode observar pelo uso da expressão “de acordo 

com...”, que modaliza o discurso. Essa marca expressa que o pesquisador da D1 compartilha 

com as ideias do autor citado, ou que mobiliza um sujeito exterior para validar o que escreve. 

Na parte de análise dos dados, diferentemente, o conceito é abordado a partir das 

palavras proferidas por Bakhtin, que, são introduzidas no disurso, após fazer um comentáro 

sobre o classicado de jornal. Como estratégia, observamos que o pesquisador utiliza o 

discurso indireto – “para Bakhtin (1988) ...” – como discurso de autoridade. Com base em tais 

marcas, podemos dizer que o discurso mobilizado segue regras que são exigidas pela escrita 

acadêmica, no entanto, utiliza um conhecimento já produzido, apoiando-se em um discurso já 

dito, portanto não se reponsabilizando pelo que enuncia. 

Em relação ao uso de conectores (por isso ..., apesar de ... e conforme ...), eles 

exercem uma função que vai além de ligar um enunciado a outro. O uso de conectores 
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parafrásticos marca, no discurso, uma reflexividade enunciativa (AUTHIER-REVUZ, (2004). 

Por exemplo, no segmento “Por isso, é interessante pensar o classificado como gênero que 

teve sua origem no anúncio, este por sua vez originou-se do aviso, que resultou do recado”, 

podemos perceber pelo uso das expressões – “por isso ...” e em “é interessante pensar ...”–

,que, há um retorno que retoma um refente já enunciado e que aponta para uma exterioridade 

interdiscursiva, recuperável a partir da marca linguística presente no discurso. 

Na análise dos dados, encontramos indícios de que o pesquisador da D1, ao escrever 

sobre o “classíficado de jornal” como um gênero que, embora tenha uma linguagem direta, 

aproxima-se da linguagem utilizada na “propaganda”, retoma o conceito de gêner conforme 

foi abordado na parte de fundamentação teórica. Está embuída a ideia  de que “o classifidado 

de jornais, por ser um gênero, teve sua origem em outro gênero”. 

Na expressão “geralmente aparece na propaganda”, há indícios de que o pesquisador 

da D1, ao abordar o “classificado de jornal” como um gênero, não afirma que sua origem se 

deu a partir da propaganda, mas que esses dois gêneros têm características comuns. O 

pesquisador retoma o conceito abordado na parte de fundamentação teórica para dizer que “o 

gênero evoluiu de outro gênero”. 

Por último, o uso de marcas tipográficas na forma de “aspas”. O pesquisdor da D1, ao 

retomar o discurso, marca, na estrutua da língua, um outro discurso, que é exterior ao seu, de 

forma implicíta marcada. Tal movimento pode ser observado no exemplo seguinte: “Apesar 

de haver vários contextos e várias significações, a palavra não deixa de ser “una”. Este é o 

caso do enunciado [...]”. As aspas na palavra “una” remetem a um discurso que é exterior ao 

próprio discurso; ou seja, há uma dupla denegação, uma alteridade marcada pelo uso das 

aspas. A interpretação dessa marca remete a seu ambiente discursivo – talvez a um outro 

ambiente no qual o discurso tem “origem” no dizer em que se produziu (AUTHIER-REVUZ, 

2004). As marcas tipográficas são, assim, designadas como exteriores teórios em relação ao 

discurso, marcando, no fio do discurso, a enunciação, sob a forma de uma não coincidência 

interlocutiva (op. cit.). 

 

Excerto 10 D2 2006 – “Marcas enunciativo – discursivas nas histórias em Quadrinhos 

(HQS): uma proposta de análise de texto como discurso” 

D2 2006 – Fundamentação Teórica D2 2006 – Análise dos Dados 

[...] Para Bakhtin, os enunciados de um 

discurso se definem pela natureza dos gêneros 

discursivos, constitutivos e constituídos em 

circunstâncias enunciativas peculiares às esferas 

das relações sociais. Quaisquer que sejam a 

[...] No que diz respeito às Histórias em 

Quadrinhos, a polifonia é uma marca 

enunciativo-discursiva que exige do leitor 

conhecimento prévio, já que a alusão ao 

discurso de outro, vez por outra, não vem, 
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extensão, o conteúdo semântico, os recursos 

linguísticos e a sua composição estrutural; o 

discurso, materializado na forma de texto 

apresenta características que lhe são 

geralmente comuns, moldadas pelas regras 

do funcionamento dos gêneros, sendo essas, 

por sua vez, articuladas no interior das 

interações das esferas das relações sociais. Dito 

de outro modo, cada esfera do uso da língua 

(cotidiana ou não) potencializa os seus 

próprios gêneros determinando as formas 

genéricas e relativamente estáveis de 

manifestação dos discursos, no que tange aos 

aspectos temático, estilístico e composicional 

[...] (p.34, grifos nossos).  

textualmente, caracterizado. A percepção do 

coro de vozes é inferida pela leitura que implica 

repertório, acervo de conhecimentos entre outras 

manifestações a fim de que se possam estabelecer 

as relações entre os textos. A compreensão das 

HQs, no que se refere à polifonia, requer do leitor 

perspicácia, para que possa perceber a “teia” de 

vozes que vão emergindo no processo da 

construção dos sentidos, na retomada do “dado” e 

na composição do “novo”. (p. 56 grifos nossos). 

 

 

Fonte dos dados: Autora da pesquisa 

 

O excerto 10 foi transcrito da dissertação “Marcas enunciativo-discursivas nas 

Histórias em Quadrinhos (HQS): uma proposta de análise de texto como discurso”, que se 

propôs realizar um estudo sobre as ocorrências de marcas enunciativo-discursivas nas 

histórias em quadrinhos publicadas semanalmente no jornal O Globo, em um período 

determinado. Na análise, identificamos quais marcas linguísticas o pesquisador utiliza ao 

mobilizar o conceito de “enunciado”, tomando por base a concepção bakhtiniana, para 

fundamentar a pesquisa. O quadro de excertos 10, apresentado acima, expõe os dois excertos 

que tomamos para a análise que segue. 

Nesses excertos, o conceito de “enunciado” é formulado a partir da concepção 

bakhtiniana. Na análise, verificamos como o pesquisador da D2 o mobiliza e o interpreta na 

parte de fundamentação teórica e como o retoma na análise dos dados. Obsevamos, 

principalmente, quais estratégias linguísticas ele utiliza ao realizar tal movimento de escrita. 

O pesquisador explicita, no fragmento, que considera o “enunciado” como objeto de 

utlização da língua. Podemos, então, inferir, nesse movimento de escrita, indícios de que a 

lida com a teoria ocorre, possivelmente, como sendo uma transcrição do texto fonte (Bakhtin). 

Isso, na parte de fundamentação teórica. Já na análise dos dados, há um possível 

deslocamento do conceito de enunciado quando o pesquisador diz: “o artigo de opinião 

manifesta o dialogismo por dialogar com outras vozes, outros discursos”, ou seja, que há, no 

artigo de opinião, vozes que movimentam o discurso. E, ao fundamentar a pesquisa, ele diz: 

“os enunciados de um discurso se definem pela natureza dos gêneros discursivos” (Bakhtin). 

Inferimos a partir daí, que o enunciado reflete as condições de uso e que o discurso se 

constitui a partir das relações dialógicas com os outros discursos, que influenciam seu aspecto 
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estilístico. Possivelmente, o pesquisador, ao analisar os dados, retoma o conceito de 

“enunciado” mobilizado ao fundamentar a pesquisa. 

Para ilustrar, no movimento de escrita, como o pesquisador da D2 ao mobilizar 

conceitos bakhtinianos se coloca na estrutura da língua a enunciação, fazemos um recorte das 

marcas que estão presentes na escrita, para chegarmos às implicações da relação do sujeito no 

como mobiliza um conceito de área na escrita. 

 

Quadro 6 D2 2006 – Estratégias utilizadas ao mobilizar conceitos de área, outras vozes no 

texto. 
Extratégias 

mobilizadas 

D2 – 

Fundamentação 

teórica – Exemplos 

D2 – Análise dos dados 

– Exemplos 

Implicações com o saber/Efeitos 

de sentido 

Discurso 

indireto 

“[...] Para 

Bakhtin, os 

enunciados de um 

discurso se definem 

pela natureza dos 

gêneros discursivos 

constitutivos e 

constituídos em 

circunstâncias 

enunciativas 

peculiares às 

esferas das relações 

sociais.[...]” 

“[...] a polifonia é uma 

marca enunciativo -

discursiva que exige do 

leitor conhecimento 

prévio, já que a alusão 

ao discurso de outro, vez 

por outra, não vem, 

textualmente, 

caracterizada [...]” 

Remissão ao outro discurso 

de forma não autorizada 

 

Responsabilização do autor 

citado pelo que se enuncia no 

discurso 

 

Implicações no trato com as 

regras da escrita acadêmica 

Conectores 

parafrásticos 

“[...] são 

geralmente 
comuns, moldadas 

pelas regras [...]” 

“[...] No que diz 

respeito às Histórias em 

Quadrinhos [...]” 

 

“[...] no que se refere à 

polifonia, requer do 

leitor perspicácia [...]” 

Modaliza o discurso; 

 

Marca no discurso uma pausa 

reflexiva/explicativa para 

enunciar o discurso; 

 

Retoma o referente no 

discurso... 

 

Marca o que é interior/ 

Exterior no discurso 

Marcas 

tipográficas 

(aspas) 

“[...] Dito de outro 

modo, cada esfera 

do uso da língua 

(cotidiana ou não) 

[...]”  
 

“[...] polifonia, requer 

do leitor perspicácia, 

para que possa perceber 

a “teia” de vozes [...] 

processo da construção 

dos sentidos, na 

retomada do “dado” e 

na composição do 

“novo” [...]”. 

Retorno explicativo no 

prórpio discuso; 

 

Expõe ao leitor uma 

Exterioridade discursiva sem 

referência explicita/ou marca 

de autoria 

 

Presença de marcas que 

remetem a uma Exterioridade 

discursiva, recuperável a 

partir da memória discursiva  
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Fonte dos dados – Autora da pesquisa 

 

Observamos, no contexto em que os dois  conceitos foram utilizados, uma situação de 

concordância – digamos, imaginária – do pesquisador da D2, no sentido de que, ao escrever 

os dois enunciados, ele busca estabelecer uma relação de sentido com o “outro” para sustentar 

uma posição discursiva que, possivelmente, não está relacionada a seu interlocutor, mas, sim 

ao “outro” discurso, que entra no discurso primeiro como uma voz que autoriza o que está 

sendo dito, conforme se pode verificar no uso da expressão “Para Bakhtin”. Já, na parte de 

análise dos dados, notamos que o discurso materializado na escrita não traz um refernte com 

marcas explícitas que autorize o discurso, mas um discurso corrente que postula a existência 

de outras vozes. Essas vozes que se movimentam no discurso são recuperáveis a partir da 

palavra “polifonia”, mobilizada pelo pesquisador da D2 ao inferir que se trata de uma marca 

discursiva presente nas histórias em quadrinhos. Como as vozes presentes não se mostram de 

forma explícita, faz-se necessário que o leitor tenha conhecimento e perspicácia para poder 

recuperar tais histórias em quadrinhos. 

Nesse movimento, obseva-se o outro discurso, a outra voz, e seus  exteriores teóricos, 

marcados pela palavra “polifonia”, que remete a um outro lugar discursivo, o discurso de 

Bakhtin”, recuperável a partir de seus exteriores teóricos – tal marca  traz a ideia de que “isso 

que fala aqui e agora, remete a algo que se falou antes” (PÊCHEUX, 1997). 

Ainda a respeito dessa questão, Authier-Revuz (2004, p. 36) faz a seguinte 

observação: “as palavras são carregadas, ocupadas, habitadas, atravessadas por discursos”. 

Concluímos, então, que as palavras que tomamos de empréstimo do outro, trazem consigo sua 

historicidade discursiva. É o caso da palavra “polifonia”, que carrega consigo um discurso 

próprio o qual retoma a outra voz, que fala antes e independentemente (op. cit., 1997), sem 

que esse discurso esteja dito no fio do dizer, mas sendo perfeitamente recuperável no 

discurso. Essas palavras que tomamos do outro apontam como efeito outros discursos que 

atravessam o próprio discurso, condição constitutiva que reside nos prolongamentos, estes 

resultantes dos outros discursos. 

Fazemos, portanto, a leitura de que os dois enunciados escritos pelo pesquisador da D2 

produzem um efeito empírico: o de que há restrições quanto ao modo como se lida com o 

outro discurso na escrita. Isso porque, para escrever um texto acadêmico, exige-se que o 

sujeito saiba, minimamente, lidar com as regras da cultura, no que se refere à escrita 

acadêmica. Dessa forma, ressaltamos: para que se tenha o discurso legitimado pala 
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comunidade científica, não é só preciso que se saiba “dominar” os saberes da instiuição da 

qual se participa, mas, também  saiba indiciá-lo. 

 

Excerto 11 – D3 2008 – “Gênero artigo de opinião na perspectiva sócio-retótorica de gêneros 

textuais 
D3 2008 – Fundamentação teórica 

 

D3 2008 – Análise dos dados 

 

“[...] Bakhtin (1997), em Estética da criação 

verbal, afirma que a utilização da língua, 

emanando dos membros das diversas esferas da 

atividade humana, realiza-se na forma de 

enunciados concretos e únicos. Cada uma dessas 

esferas tem suas próprias condições específicas 

e finalidades nos enunciados. Isso não se limita 

ao seu conteúdo temático, ao seu estilo verbal, à 

seleção que se opera nos recursos linguísticos, 

mas também chega a sua construção 

composicional. Na totalidade do enunciado, o 

conteúdo temático, o estilo e a construção 

composicional são fundidos de forma 

indissolúvel, e a especificidade de uma dada 

esfera de comunicação os identifica com suas 

marcas. Todo enunciado analisado de maneira 

isolada “é, claro, individual, mas cada esfera 

de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo 

isso o que denominamos gêneros do discurso” 

(Bakhtin, 1997, p.279). [...]”. (D3 2008 p. 24, 

grifos nossos). 

“[...] O artigo de opinião, de acordo com o 

exposto sobre a articulação dos jornais, manifesta 

o dialogismo a que Bakhtin (1997) se refere em 

Estética da criação verbal. As dimensões do 

artigo, quanto ao número de palavras e ao número 

de operadores argumentativos, são 

proporcionais ao número de interlocutores, ao 

qual o produtor do artigo é coagido a dar 

respostas, se realmente tiver o propósito 

comunicativo de persuadi-lo de suas convicções. 

[...]” (p. 110, grifos nossos). 

Fonte do dado: Autora da pesquisa 

 

O excerto 11 aborda o “Gênero artigo de opinião na perspectiva sócio-retórica de 

gêneros textuais”. No fragmento em destaque, o pesquisador mobiliza o conceito de 

“enunciado” a partir da concepção bakhtiniana e de procedimentos que tendem a transferir a 

responsabilidade do enunciado para o outro (teórico). Esses procedimentos podem ser o uso 

de formas fixas e explícitas, ao mesmo tempo, como discurso indireto e discurso direto, aspas 

e indicação do texto fonte e de seu autor , como observado nas seguintes proposições: 

“Bakhtin (1997), em Estética da criação verbal afirma que ...” e “[...] a articulação dos 

jornais, manifesta o dialogismo a que Bakhtin (1997) se refere em Estética da criação 

verbal”. Tal procedimento, conforme Authier-Revuz (2004), corresponde a um modo de o 

sujeito dizer de outra forma a seu leitor o que o outro já disse antes e em outro lugar. 
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Como se observa no fragmento, o pesquisador da D3, ao moblizar o conceito de 

“enunciado” (concepção teórica bakhtiniana) e interpretá-lo, marca no discurso a outra voz 

utilizando-se de formas fixas e explícitas (discurso indireto, discurso direto e ilha textual), 

como se pode observar no excerto. 

Ao iniciar o parágrafo (da fundamentação teórica) com  citação indireta – “Para 

Bakhtin” –, seguida de citação direta, na forma de ilha textual – [...] “é, claro, individual, mas 

cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso o que denominamos gêneros do discurso (Bakhtin, 1997, p.279).” –, o pesquisador 

marca sua posição na enunciação, que é destacada pelo uso dessa forma sintática do discurso 

relatado. Trata-se de um  modo de colocar o outro (teórico) como autoridade do dizer. 

Desse modo, verifica-se que, ao mobilizar (na escrita) o conceito de “enunciado”, o 

pesquisador da D3 considera-o como objeto de utlização da língua. Consequentemente, 

podemos inferir, a respeito disso, que ele compartilha as ideias do autor e que, ao mobilizar 

esse conceito, dá mostras de saber servir-se do legado que o precede. Na análises dos dados, 

observamos indícios de que o conceito de “enunciado”, conforme abordado na parte de 

fundamentação teórica, está sendo deslocado pelo pesquisador para ele dizer que o “artigo de 

opinião” manifesta o dialogismo por dialogar com outras vozes, outros discursos, ou seja, que 

há, no artigo de opinão, vozes se  movimentam no discurso. 

O quadro a seguir ilustra o movimento realizado pelo pesquisador da D3 ao mobilizar 

um conceito e interpetá-lo na análise dos dados. 

 

Quadro 7 – D3 2008 – Estratégias utilizadas ao mobilizar conceitos de área, outras vozes no 

texto 
Estratégias 

mobilizadas 

D3 – Fundamentação 

teórica – Exemplos 

D3 – Análise dos 

dados – Exemplos 

Implicações com o 

saber/efeitos de sentido 

Discurso 

indireto e 

discurso 

direto 

“[...] Bakhtin (1997), 

em Estética da criação 

verbal, afirma que a 

utilização da língua, 

emanando dos membros 

das diversas esferas da 

atividade humana, 

realiza-se na forma de 

enunciados concretos e 

únicos [...] (Bakhtin, 

1997, p.279) [...]” 

“[...] O artigo de 

opinião, de acordo 

com o exposto sobre a 

articulação dos jornais, 

manifesta o 

dialogismo a que 

Bakhtin (1997) se 

refere em Estética da 

criação verbal [...]” 

Remissão ao outro discurso de 

forma autorizada; 

 

Responsabilização do autor 

citado pelo que enuncia no 

discurso; 

 

Remissão ao interdiscurso 

deforma marcada/autorizada 

 

Conectores 

parafrástico 

“[...] Cada uma dessas 
esferas [...]” 

 

“[...] Isso não se limita 

[...]” 

“[...] de acordo com o 

exposto sobre [...]” 

 

 

“[...] se realmente 

Marca no discurso uma pausa 

reflexiva (explicativa/negativa) 

 

Retoma o referente no discurso 
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“[...] mas também 

chega a sua construção 

composicional [...]” 

 

“[...] sendo isso o que 

denominamos gêneros 

do discurso [...]” 

tiver...” Marca o que é interior/ 

Exterior ao discurso  

Marcas 

tipográficas 

(aspas) 

“[...] Estética da 

criação verba ... 
...conteúdo temático,... 

estilo verbal,... sua 

construção 

composicional [...]” 

 

“[...] é, claro, 

individual, mas cada 

esfera de utilização da 

língua elabora seus 

tipos relativamente 

estáveis de enunciados, 

sendo isso o que 

denominamos gêneros 

do discurso [...]”. 

“[...] Bakhtin (1997) 

se refere em Estética 

da criação verbal [...]” 

Marca no discurso a 

exterioridade discursiva 

(Bakhtin) 

 

Exterioridade discursiva que 

remete ao interdicurso, 

recuperável a partir da 

memória discursiva  

Fonte dos dados: Autora da pesquisa 

 

A partir da análise do Quadro 7, acima, pode-se constatar, no movimento escrito da 

pesquisa, que os procedimentos adotados pelo pesquisador da D3, na lida com a teoria, 

atendem às regras da cultura de escrita acadêmica, ou seja, cumprem a tarefa de trazer o outro 

para o discurso e autorizar o dizer. À primeira vista, não há nada de errado quanto aos 

procedimentos adotados, mas, com os mesmos procedimentos, ele poderia dizer de outra 

forma, colocando na estrutura da língua sua enunciação. 

Para efeito de análise, selecionamos três procedimentos utilizados pelo pesquisador da 

D3 para mobilizar o conceito de gênero a partir da teoria bakhtiniana e dá-lo a ver na escrita. 

O primeiro é o uso do discurso indireto seguido do discurso direto – “Para Bakhtin x x x [...] 

“y” (p. xxx)” – tendo-se, a seguir a representação explícita da língua na forma do discurso 

citado. Para Authier-Revuz (1998), isso corresponde a um relato de atos de enunciação, e não 

simplesmente de palavras. Duas estratégias diferentes são empregadas para relatar a 

enunciação num mesmo ato de comunicação. Interpretamos a proposição do pesquisador da 

D3 como uma forma de sugerir o que pensa sem responsabilizar-se pelo enunciado, que é 

delimitado por um “discurso de autoridade”. 

O segundo procedimento que observamos foi o uso de marcas de reformulação 

argumentativa, ou parafrástica. No que diz respeito a tais marcas, destacamos as seguintes 
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expressões linguísticas: “Cada uma dessas ...”, “Isso não se limita...”, “mas também chega a 

...” e “ sendo isso ...”. Tais marcas atestam uma operação de reformulação ou tradução 

daquilo que foi dito antes, em relação ao outro. Trata-se de uma reutilização pelo sujeito de 

palavras vindas de outro ato enunciativo, cujas palavras estão sendo retomadas como 

interpretadas. 

Esses operadores de argumentação marcam, na enunciação, o espaço em que o 

discurso é localmente afetado pelo outro discurso fazendo emergir dois pontos de vista no 

mesmo ato de enunciação (autor citado x pesquisador em formação). Por exemplo, as 

expressões: “Para X ...”, “sendo isso...”, como se pode observar na sequência enunciativa, 

permitem que se possam ouvir dois pontos de vista sobre o mesmo ato de enunciação: o do 

teórico, marcado pela citação indireta – “Para X ...”, e o do pesquisador da D3, articulado pela 

expressão “sendo isso...”, para retomar um referente no discurso. Tais estratégias produzem 

como efeito o distanciamento da responsabilização pelo que enunciam as palavras. 

O terceiro procedimento que verificamos foi o uso de “aspas”. Quando o pesquisador 

mobiliza o conceito de “enunciado”, as aspas enfatizam as palavras do outro, dando a ilusão 

de que o resto é fonte do dizer do próprio pesquisador “Para X ...”, e “y, significa”, o que é 

uma sequência do tipo discurso indireto mais discurso direto, marcando no discurso palavras 

vindas de outro discurso. As aspas designam palavras pertencentes a outro espaço 

enunciativo, cuja responsabilidade o sujeito não quer assumir e, ainda, apontam, no discurso, 

a filiação teórica do que é dito. De acordo com Authier-Revuz (2004), elas situam o leitor, 

empregam palavras do outro, assinalando um distanciamento daquele que escreve em relação 

àquilo que ele coloca como pertencente ao outro que é exterior ao seu discurso. 

Trazendo as reflexões empreendias a partir das análises realizadas para a relação dos 

três pesquisadores com a teoria, verificamos que há indícios de que tal envolvimento – ou 

seja, trazer para o discurso a voz do outro e dá-lo a ver na escrita, ou, ainda, a ida ao outro 

discurso apreendido nas/pelas leituras realizadas ao longo da formação – se dá de forma 

autorizada na escrita do pesquisador da D3. Interpretamos essa escrita como uma exposição 

escrita lógica, da ordem do conteúdo, que indica reflexão prévia a respeito do tema, com 

citações feitas conforme as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

diferentemente da dos outros dois pesquisadores, o da D1 e o da D2, principalmente D1. 

Ao escrever, o pesquisador da D3 compartilha o outro discurso, no sentido de que dá 

mostras de estar de acordo com as teorias que mobiliza, ou seja, há indícios de que ele ocupa 

na enunciação o lugar de um sujeito (aquele que escreve) inscrito no campo teórico de forma 

sistematizada ao desenvolver a pesquisa. Assim sendo, ao retomar a estrutura do discurso 
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universitário, vemos que ele parece ancorar-se em um saber legitimado, para validar sua 

produção entre seus pares. Sustentamos que, para o sujeito servir-se de um saber já 

legitimado, é preciso ele saber lidar com o legado que o precede, que, para Authier-Revuz 

(2004) corresponde a um dizer que se pronuncia a partir do outro discurso, já autorizado, uma 

heterogeneidade mostrada e marcada, que busca, ao mesmo tempo, estabelecer uma distância 

entre o pesquisador e o outro (teoria) ao inscrever o outro no discurso utilizando formas fixas, 

como o discurso indireto, as aspas, o itálico. 

Podemos relacionar essa posição do pesquisador da D3 com o discurso universitário, 

aquele em que, segundo Riolfi e Ribeiro (2010), o sujeito ocupa a posição de produção, de 

modo que o saber que produz está de acordo com o saber vigente. Trata-se de um discurso 

cuja produção é efeito desse movimento diante do saber culturalmente sistematizado. 

Quando falamos em movimento de escrita, estamos nos referindo a todas as 

possibilidades de meios de uso das palavras que constituem o processo de escrita, como as 

estratégias linguísticas, a metodologia, o legado, os conceitos, as teorias, os autores. Todas 

são consideradas como estratégias que possibilitam àquele que escreve um texto do tipo 

dissertação o conhecimento para que possa chegar a uma escrita que produz conhecimento. Se 

algo desse movimento se manifestar no produto final dessa escrita, é porque houve a 

transliteração, como resultado da atitude do sujeito, que, ao escrever, tira seu leitor desse 

lugar para o outro lugar. 

Nesse sentido, interpretamos as produções a partir dos elementos constitutivos do 

discurso em seus princípios fundamentais ideológicos, em sua formação discursiva, no 

sempre já lá, como determinante da relação do sujeito com o outro, ou seja, do “efeito da 

exterioridade do real ideológico-discursivo (PÊCHEUX, 1997, p. 172)”. 

As marcas produzem, na escrita, diferentes efeitos de sentido, podendo revelar a 

experiência daquele que escreve com o conhecimento culturalmente sistematizável. Trata-se 

do manejo do outro discurso para inserir outras vozes em que se possa ler a exterioridade, que 

determina o lugar da escrita como produção de conhecimento. 

 

4.5 Modos de regular o dizer e conciliar a ida ao discurso do “outro” 

 

Partimos da reflexão de que, ao escrever-se um texto acadêmico é necessário 

considerar que há diferentes formas de se relacionar com o saber e com o outro, e que a 

pessoa que escreve precisa fazer escolhas por uma ou por outra estratégia para regular o dizer 

e conciliar sua ida ao discurso do outro. 
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Para a discussão aqui proposta, revisitamos os excertos já analisados nesta pesquisa, 

para agora analisarmos quais marcas linguísticas indiciam como efeito a relação do 

pesquisador em formação com o saber sistematizado. Tais marcas são interpretadas como 

procedimentos linguísticos que promovem, na tessitura textual, a reflexividade 

metaenunciativa como pontos de não coincidências do dizer (AUTHIERREVUZ, 2004). 

Para isso, de forma análoga, tomamos de empréstimo os conceitos de escrita 

desenvolvidos palas autoras Grigoletto (2011), no que se refere à distinção entre escrita 

burocrática e escrita mobilizadora, e Riolfi (2011), quanto ao conceito de escrita cosmética. 

Relacionamos esses conceitos à escrita das dissertações, para construirmos uma impressão da 

relação do pesquisador em formação com o saber que circula em sua cultura como produção 

de conhecimento. 

Buscamos investigar as produções universitárias no que diz respeito à produção de 

conhecimento que dá sinais (indícios) da lida do pesquisador que assume o trabalho de 

construção em todas as etapas da produção escrita, para inferirmos com base em tais conceitos 

de escrita, quais efeitos de sentido das não coincidências do dizer caracterizam a escrita das 

dissertações. 

A partir da análise das dissertações, interrogamos que formas da língua possibilitam a 

um discurso constituir-se a partir de outros discursos, por meio de um processo de enunciação 

que ocorre pela incorporação do discurso do “outro” ao explicitar que as palavras são do 

outro. 

Tais formas são o que conhecemos como discurso relatado, ou, como chama Authier-

Revuz (2004), representações do discurso do outro: discurso direto, discurso indireto, 

modalização em discurso segundo e palavras/expressões de reformulação parafrástica. 

Estamos considerando como marcas de reformulação parafrásticas expressões 

linguísticas (isto é, assim como, mas, no que tange a ...) que indiciam, no movimento textual, 

provável interpretação que se realiza a partir de um texto primeiro (texto fonte) para um texto 

segundo, que autoriza ao dizer uma exterioridade discursiva, fazendo, ou não, aumentar o 

grau de participação e de compromisso daquele que escreve, de modo a sustentar o próprio 

dizer. Trata-se de marcas cujo retorno aponta para uma reflexividade leitora em relação ao 

que se enuncia. Elas produzem efeitos como modos de apropriação do conhecimento 

mobilizado na escrita das dissertações. 

Contudo, não temos a pretensão de esgotar todas as formas de representação do 

discurso do outro. Conforme explicita Authier-Revuz (2004), buscamos localizar, nas 

produções dos pesquisadores em formação, expressões linguísticas que marquem o outro no 
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discurso, para identificar, a partir da regularidade textual, indícios que possam caracterizar o 

tipo de escrita que se mostram nas dissertações que analisamos. 

Lembramos que, nesta pesquisa, até aqui realizamos várias análises para inventariar 

quais marcas linguísticas indicam o modo como o pesquisador em formação se relaciona com 

o “outro/Outro” na escrita da dissertação. Acreditamos que as marcas linguísticas que revelam 

um “outro” no discurso são constitutivas da escrita. E que todo discurso se faz a partir do 

“outro”: só o Adão mítico proferiu a palavra “primeira”, sem que esta tenha jamais sido dita 

(AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 35). 

Embora se afirme que a escrita do pesquisador é uma construção que se processa ao 

longo de sua formação e que, efetivamente, o faz a partir de sua relação com o legado 

cultural, buscamos produzir, a partir da análise de marcas linguísticas, uma impressão do tipo 

de escrita que caracteriza as três dissertações. Na sequência, buscamos identificar em que os 

excertos (das dissertações) analisados se aproximam ou não de uma escrita burocrática ou 

mobilizadora. 

Para melhor caracterizar tal escrita, estudamos quais estratégias de exposição do 

discurso do outro aparecem nas três dissertações em estudo (D1 2001, D2 2002 e D3 2008). O 

Quadro que segue apresenta a descrição das dissertações. 

 

Quadro 8 – Síntese das dissertações tomadas para análise do tipo de escrita 
Dissertação/Ano 

de Publicação 

Nº /de 

Páginas 
Título Objeto de Pesquisa 

D1 2001 146 

Classificado de Jornal: “Gênero 

discursivo legitimado pelo projeto 

do capital” 

Classificados de jornal do séc. 

XIX (1870 – 2001) 

D2 2006 100 

Marcas enunciativo-discursivas 

nas Histórias em Quadrinhos 

(HQs): uma proposta de análise de 

texto como discurso 

Histórias em quadrinhos 

publicadas no jornal O Globo 

D3 2008 133 

Gênero artigo de opinião na 

perspectiva sócio-retórica de 

gêneros textuais 

Artigos publicados nos jornais 

A Folha de São Paulo e Diário 

do Grande ABC 

Fonte dos Dados – dissertações corpus, coletados pela autora da pesquisa 

 

Como se pode observar no quadro acima, o modo como os três pesquisadores em 

formação nomeiam as dissertações objetos de pesquisa revela peculiaridade lógica de sentido 

e de estrutura. Por exemplo: para elaborar o título “Classificado de Jornal: Gênero discursivo 

legitimado pelo projeto do capital”, o pesquisador da D1 segue a seguinte estrutura: 

“Classificado de Jornal”; depois, dois pontos (:); na sequência, a expressão “gênero discursivo”. 

O. Observamos que pesquisador tende a explicitar uma possível relação existente entre o 
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título, o objeto de pesquisa e a concepção teórica que fundamenta seu trabalho. Ou seja, o 

título diz respeito ao objeto de pesquisa, que, por sua vez, traz embutidos na expressão 

linguística “gênero discursivo” os pressupostos teóricos nos quais a dissertação está 

fundamentada. 

Essa estrutura se repete nas outras duas dissertações, como se pode ver: D2 2006 tem 

como título “Marcas enunciativo-discursivas nas Histórias em Quadrinhos (HQs): uma 

proposta de análise de texto como discurso”, e D3 2008 tem como título “Gênero artigo de 

opinião na perspectiva sócio-retórica de gêneros textuais”. Tais organizações seguem uma 

estrutura lógica, na forma de expor as ideias, quanto ao título, ao objeto de pesquisa e à 

concepção teórica das três pesquisas. Na prática, podemos dizer que há indícios de uma 

estrutura de escrita que segue um modelo preestabelecido. 

Trazemos agora essa reflexão para a análise das três dissertações a partir do que 

constitui a escrita de um texto acadêmico como escrita burocrática. Como definido pela 

autora Grigoletto (2011), esse tipo de escrita corresponde a um “modelo”, a uma “forma”, e, 

como tal, dá mostras de um fazer científico comum que, possivelmente, segue os comandos 

do “mestre” (instituição, orientador). 

Essa primeira categoria apresenta uma das características encontradas a partir da 

análise dos títulos das dissertações. Como efeito, de sentido, aponta para a impossibilidade de 

o sujeito marcar, na estrutura da língua, sua criatividade, uma vez que a estrutura apresentada 

é direcionada para um modelo preexistente. Grigoletto, (2011) denomina esse tipo de escrita 

como burocrática, porque seu objetivo parece ser primordialmente, o de cumprir uma tarefa. 

Assim, procuramos mostrar como os três pesquisadores registram a divisão dos 

capítulos das dissertações, que identificamos como o segundo exemplo de que podemos 

caracterizar a escrita que estamos chamando de burocrática. 

A estrutura geral dos capítulos é apresentada a seguir conforme está escrita no sumário 

de cada uma das dissertações. Contudo lembramos que o recorte transcrito corresponde 

apenas à parte que diz respeito aos capítulos das referidas pesquisas. 

 

Excerto – 12 

 

D1 2001 – Descrição do registro dos capítulos no sumário da dissertação “Classificado de 

Jornal: Gênero discursivo legitimado pelo projeto do capital” 

SUMÁRIO 

 

Introdução––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––13 

Capítulo I – Os gêneros de discurso––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––21 
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Capítulo II – As formas de produção, a propaganda e a consolidação do capitalismo–––––––––––65 

Capítulo III – A linguagem do classificado de jornal–––––––––––––––––––––––––––––––––––––91 

Conclusões––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––135 

Referências Bibliográficas––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––141 

Fonte dos dados: Autora da pesquisa 

O pesquisador da D1 divide a dissertação em três capítulos. No primeiro, há indícios 

de que a teoria é marcada no título, o que pode ser observado na expressão: “Os gêneros de 

discurso”. A respeito disso, a leitura que fazemos é que há uma referência à teoria que 

fundamenta o trabalho. No segundo capítulo, o pesquisador elaborou uma construção que 

tende a unificar seu objeto de estudo com a abordagem teórica da pesquisa: “Capítulo II – As 

formas de produção, a propaganda e a consolidação do capitalismo”. Essa divisão dos capítulos é um 

indício de que o sujeito está de acordo com a necessidade de estabelecer uma relação de sentido entre 

o lugar de produção da escrita e os comandos que dá à pesquisa. 

No terceiro capítulo, a denominação – “A linguagem do classificado de jornal” – 

revela a intenção de focalizar na escrita o objeto de estudo da pesquisa. Na sequência, o 

sumário indica as Conclusões e as Referências Bibliográficas, que são comuns em qualquer 

trabalho acadêmico. 

 

Excerto – 13 

 

D2 2006 – Descrição do registro dos capítulos no sumário da dissertação “Marcas 

Enunciativo-discursivas nas Histórias em Quadrinhos (HQS): uma proposta de análise de 

texto como discurso” 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––09 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A TEORIA DA ENUNCIAÇÃO DE BENVENISTE––––23 

3. O PROCESSO DE INFERENCIAÇÃO E A ANÁLISE DO CORPUS–––––––––––––––––––45 

4. ANÁLISE DO CORPUS–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––56 

5. O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E OS PCN: PROPOSTA DE TRABALHO COM AS 

HQS EM SALA DE AULA, APLICANDO CERTAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA–––––––––79 

6. CONCLUSÃO–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––94 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––96 
RESUMO––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 99 

ABSTRACT––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––100 

ANEXOS 
Fonte dos dados: Autora da pesquisa 

 

O excerto 13 apresenta a divisão dos capítulos da D2, cujo sumário, aparentemente, 

atende às exigências formais de um trabalho acadêmico. A dissertação se organiza em quatro 

capítulos, compreendendo 100 páginas. A divisão dos capítulos segue uma numeração que vai 
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de 1 a 8. Porém observamos que o pesquisador não marca os capítulos ao escrever o sumário; 

deixa essa ordem de apresentação por conta da inferência do leitor. 

Desse modo, para que fosse possível especificar a constituição dos capítulos, sentimos 

necessidade de confirmar, no interior do trabalho, qual a organização dos quatros capítulos. 

Constatamos a seguinte organização: “1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA”–, contendo 

o projeto de pesquisa. O item seguinte apresenta o que entendemos ser o capítulo 2: 

“FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A TEORIA DA ENUNCIAÇÃO DE BENVENISTE”. O 

pesquisador o nomeia como sendo o de “fundamentação teórica” e apoia-se em termos que 

direcionam o olhar do leitor à teoria a ser abordada em seu trabalho: “A TEORIA DA 

ENUNCIAÇÃO”. Em seguida, reforça a argumentação acrescentando o nome do autor ao 

título do capítulo, com a expressão: “DE BENVENISTE”. Consideramos que o modo como o 

pesquisador nomeia os capítulos, há indícios de que sustenta a necessidade do “mestre” 

(autores, teoria), para dar respaldo e sustentação à pesquisa, desde a construção do sumário. 

No terceiro ponto – “3. O PROCESSO DE INFERENCIAÇÃO E A ANÁLISE DO 

CORPUS”–, o pesquisador expõe a organização do processo de construção de um aparato 

metodológico de análise pretendido para a realização da pesquisa. Na sequência, vem o 

capítulo “4. ANÁLISE DO CORPUS”, provavelmente apresentando as análises. No capítulo 

5 – “O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E OS PCN: PROPOSTA DE TRABALHO COM AS 

HQS EM SALA DE AULA, APLICANDO CERTAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA”–, o modo como o 

pesquisador enuncia o título do capítulo possivelmente segue uma estrutura preexistente, ou 

seja, um registro de escrita o qual representa um “modelo” que atende à comunidade científica 

na qual se insere. Isso, como identificado na pesquisa de D1. Nesse sentido, entendemos que 

tal estrutura segue uma “forma” como possibilidade de direcionar o leitor para os 

fundamentos conceituais do trabalho, ao escrever: “O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

E OS PCN” e, em seguida, apresenta o objeto de pesquisa: “AS HQS, como estratégias de 

leitura”. 

Quanto aos dois pontos que separam um enunciado do outro, é comum aparecerem nos 

títulos de outras pesquisas antes de se inserirem outras informações como subtítulo. Para 

finalizar, o pesquisador registra “Conclusão” e “Referências Bibliográficas” etc., como em 

qualquer outro trabalho de escrita acadêmica. 

Transpondo essas considerações para a análise de como o sujeito faz suas escolhas por 

uma ou outra estratégia para escrever um texto acadêmico, tendo por base os conceitos de 

escrita burocrática e cosmética, inferimos que essas estratégias apontam como efeito uma 

escrita que segue um comando, um “modelo”. Nesse sentido, relacionamo-las com o que 
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Grigoletto (2011, p. 93) diz ao afirmar que, no início dos estudos na universidade, leem-se os 

“mestres” como textos sem “furos”, como uma escrita muito ordenada, mas tão ordenada, que 

tudo já foi dito, sem falta nem furos. A adoção de tal “modelo” observado na construção da 

escrita do pesquisador da D2 é interpretada por nós como indício de uma escrita burocrática, 

ou como nomeia Riolfi (2011), uma escrita cosmética, no sentido de que há uma 

uniformização da superfície textual na organização do sumário (RIOLFI, 2011). 

Vejamos, a seguir, como o pesquisador da D3 2008 registra os capítulos no sumário de 

sua dissertação. 

 

Excerto – 14 

 

D3 2008 – Descrição do registro dos capítulos no sumário da dissertação “Gênero artigo de 

opinião na perspectiva sócio-retórica de gêneros textuais” 

SUMÁRIO 

 

Introdução––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––01 

Capítulo 1– Abordagem sócio–retórica de gêneros textuais–––––––––––––––––––––––––––––––10 

Capítulo 2– Gênero artigo de opinião––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––40 

Capítulo 3– Análise da amostra–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––63 

Considerações finais–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––12 

Bibliografia–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––127 

Anexos–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––133 
Fonte dos dados: Autora da pesquisa 

 

Como se pode perceber no excerto acima, assim como foi observado nas outras duas 

dissertações, o pesquisador da D3, ao registrar os capítulos da dissertação, segue a mesmas 

estratégias, ou seja, um “modelo” preexistente, que se repete na estrutura dos sumários das 

dissertações: “Fundamentação teórica”, “Análise” e “Considerações”. Contudo, ele mobiliza 

um saber já legitimado pela comunidade científica, revelando-se capaz de usar o saber em seu 

benefício. A organização do sumário se dá em três capítulos, bem sucintos. 

No capítulo 1. “Abordagem sócio-retórica de gêneros textuais”, assim como o da D1 e 

o da D2, o pesquisador da D3 enfatiza a abordagem teórica e o objeto de pesquisa do qual vai 

tratar sua dissertação. No segundo capítulo, enuncia, no título, o objeto da pesquisa – “Gênero 

artigo de opinião”–, como se quisesse dar uma explicação ao leitor acerca daquilo de que vai 

tratar a pesquisa, portanto um exercício de escrita que transmite uma necessidade de 

explicação sobre o que é escrito. 

Não estamos, com isso, querendo dizer que não se deva escrever a partir de parâmetros 

e/ou normas que regulam a produção escrita acadêmica ou que tais parâmetros e/ou normas 
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devam ser abolidos e que, portanto, o sujeito escreva a seu bel-prazer (como se tudo valesse), 

desconsiderando as convenções da cultura da escrita acadêmica e da instituição. Não se trata 

disso. Chamamos a atenção para o fato de que ele se limite a seguir um modelo pré-constuído, 

pensando em facilitar o trabalho de escrita, modelo que é repetido inúmeras vezes, de forma 

burocratizada. O resultado que se tem de uma escrita que segue a um modelo é uma escrita 

como produção em série, ou seja, uma estrutura fixa dos capítulos que aparece em várias 

dissertações, sem uma marca do autor do trabalho (GRIGOLETTO, 2011). 

A seguir, mostramos o terceiro exemplo de como a escrita pode ser caracterizada a 

partir de estratégias de escrita que tendem a seguir “modelos” ao mobilizar o outro (teoria) 

que dá sentido ao texto. Trata-se de inferir a partir das marcas linguísticas que tomamos como 

“lente” para caracterizar a escrita das dissertações, nosso objeto de estudo. Como já 

explicitado, estamos considerando para isso o conceito de escrita burocrática como postulado 

por Grigoletto, (2011) para articular um saber sobre a produção escrita acadêmica, como 

reflexo do ato de o pesquisador em formação lidar com o legado. 

Fazemos referência também às marcas de exterioridade discursiva que indiciam, na 

estrutura da língua, a enunciação que se manifesta pelas formas de modalização autonímica 

(AUTHIER-REVUZ, 1990), como desdobramentos metaenunciativos da própria enunciação 

de um modo simples de o sujeito esclarecer que não é responsável pelo enunciado. A 

frequência de algumas dessas marcas sinaliza, na escrita, a exterioridade discursiva como 

pontos de não coincidência do dizer. Consideramos as marcas que explicitam uma 

exterioridade na escrita e relacionemo-las como indícios de uma escrita que, de certa forma, 

busca atender aos comandos do “mestre”, que segue um modelo. 

Apresentamos, a seguir, três formas de explicitar que o discurso é produzido a partir 

do outro. Segundo Authier-Revuz (1998), as formas de não coincidência do dizer podem ser 

alinhadas em uma escala que vai das mais às menos explícitas no fio do discurso, denotando 

um fazer sobre a escrita que pode caracterizá-la como burocrática ou no mesmo sentido como 

cosmética. E ainda, buscamos nessas marcas indícios que de uma escrita das dissertações 

como mobilizadora. 

Assim sendo, tomamos para análise marcas que indiciam a relação do pesquisador 

com o autor citado na escrita das três dissertações, por essas marcas apresentarem nuances 

discursivas diferentes e recorrência nos textos. Acreditamos que elas permitem caracterizar a 

produção escrita apresentada nas dissertações D1, D2 e D3. 

Distinguimos três tipos de formas: 
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(1) Forma explícita de marcar fronteiras no dizer – discurso indireto 

 

Para registrar na escrita palavras vindas do “outro” e integrar, na tessitura do próprio 

discurso, a imagem do outro dizer, aquele que escreve precisa encontrar modos de representar 

um discurso já dito, as quais aparecem no tecido do texto como formas explícitas que separam 

um discurso do outro. 

Tomamos por base as formas de representar do discurso relatado. Segundo Authier-

Revuz (1990), o discurso indireto indica outra posição, outro significado, outro valor 

enunciativo. Nessa forma de representar o discurso, manifesta-se a emergência do discurso 

“outro” no um do discurso, o que ocorre pela integração do outro ao um sintático. Ou seja, o 

enunciador relata outro ato de enunciação usando suas próprias palavras, com as quais ele 

reformula palavras vindas do outro discurso. São formas explícitas que marca no dizer uma 

fronteira entre duas vozes que se enunciam (entre o discurso do pesquisador e o discurso do 

outro);esta limita o lugar de enunciação. 

Relacionado ao conceito de escrita burocrática ou de escrita cosmética, o uso dessas 

formas na escrita produz a imagem do lugar que o pesquisador em formação ocupa na 

enunciação ao registrar as palavras do outro. Essa imagem parece limitar a escrita do sujeito a 

uma tarefa que segue comandos. Por exemplo, o discurso indireto marca uma fronteira 

interior x exterior entre um dizer e outro como indícios de que aquele que escreve, tende a 

responsabilizar o outro (teórico) pelo que está sendo enunciado. Assim, interpretamos que a 

recorrência no uso dessas marcas caracteriza a escrita como cosmética, por não implicar-se 

com o saber, e do mesmo seguem formas fixas, marcas que podem caracterizar como 

“modelo” que aquele que escreve mobiliza no discurso para dizer de outro modo o já dito, 

chega-se a uma escrita burocrática. 

Nessa forma de construção do enunciado (o discurso indireto), o sujeito enuncia as 

palavras do outro, reconduzindo-as a esse outro (para x ..., quando x afirma ... no dizer de x 

...). Há uma tentativa de incorporação da outra voz por aquele que escreve, ao mobilizar o 

discurso do outro. Podemos, assim, considerar que essas formas constituem uma 

heterogeneidade mostrada e, ao mesmo tempo, uma heterogeneidade constitutiva, por 

designarem a presença permanente, profunda, de outros lugares, do já dito dos outros 

discursos que condicionam nossas palavras que ressoam nelas (AUTHIER-REVUZ, 1998). 

Nesse sentido, as formas explícitas marcam, na escrita, uma fronteira entre os 

discursos. Essa é uma das características que se faz presente na escrita das três dissertações 
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como um ato de escrita que não expressa uma reflexão do pesquisador em formação sobre o 

dizer do outro, Vejamos os exemplos que seguem. 

Excertos 15 – 17 

 

15- D1 2001 – [...] Todorov (1980) aprofunda seus estudos analisando as frases, 

vistas como entidade de língua e de linguagem. Um discurso não é feito apenas de 

frases, mas sim de frases enunciados. [...] (grifos nossos, p. 23:24). 
 
16- D2 2006 – [...] a obra de Bakhtin (1997), juntamente com a Nova Retórica, 

constituem duas importantes influências da concepção sócio-retórica. O estudioso 

russo lida com a teoria que define o enunciado com critérios que vão além dos 

elementos linguísticos [...] ( grifos nossos p. 23). 

 

17- D3 2008 – [...] Outro raciocínio de Bakhtin (1997) que chega ao conceito de gênero 

do discurso como enunciado relativamente estável é posto a seguir [...] (grifos nossos 

p.24). 

 

 

Vê-se que esses enunciados têm um ponto em comum: o discurso indireto como marca 

de exterioridade discursiva em cujo desenvolvimento, o dizer se apresenta com função 

mediadora de outro dizer, que se realiza a partir de uma reformulação do texto fonte; ou seja, 

a presença de um já dito como vindo de outro lugar discursivo. 

Com base nisso, fazemos duas observações: 

a) sobre a questão da fronteira da DI – Trata-se de uma estratégia em que o sujeito que 

escreve conta (traduz/interpreta) para o outro algo já dito, com suas palavras, as quais são 

marcadas no discurso por uma expressão linguística que faz alusão (que remete) ao outro 

discurso como indício de uma exterioridade discursiva que confere autoridade. Tomamos um 

dos excertos para explicar o movimento de fronteira que o uso do discurso indireto faz 

aparecer na escrita. Vejamos: 

 

15- D1 2001 – [...] Todorov (1980) aprofunda seus estudos analisando as frases, vistas 

como entidade de língua e de linguagem. Um discurso não é feito apenas de frases, 

mas sim de freses enunciados. [...] (grifos nossos p. 23:24). 

 

O enunciado representa uma frase normal/padrão de escrita que, ao anunciar o que o 

outro já disse, obedece a combinações e restrições da língua. Quanto à questão de fronteira, é 

estabelecida no momento em que, no fio do discurso, o outro discurso, enunciado pelo 

pesquisador da D1 – “Todorov (1980)”–, rompe o curso normal da enunciação, indiciando o 

exterior que se mostra ou que faz referência ao outro (à teoria). Nesse caso, ressoa, no curso 

da comunicação, a presença de dois discursos: “o discurso de Todorov proferido em 1980 
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sobre o estudo da frase como entidade da língua” e o do pesquisador da D1 ao relatar o que 

“disse” Todorov em 1980. Compreendemos que, ao optar por esse procedimento (discurso 

indireto) para relatar/dizer para o outro um discurso já proferido em outro discurso, o sujeito 

não só marca na escrita duas extremidades discursivas (interior/exterior) como também 

transfere para o outro a responsabilidade do que enuncia. 

b) sobre a questão de sentido dos enunciados tal como o sujeito faz aparecer – no ato 

de escrita ao mobilizar o discurso indireto, o sentido se produz no processo de reformulação 

ou de produção entre dois enunciados ou pelas extremidades discursivas (interior/exterior), 

podendo surgir daí “o mesmo ou um novo discurso”. Essa exterioridade discursiva marca, na 

escrita, a negociação do sujeito com o outro/Outro. Uma vez que, as extremidades teóricas 

delimitam o espaço de atuação da “outra voz”, produzindo como efeito uma unidade aparente 

do discurso com o outro discurso. O pesquisador tem a ilusão de que a teoria não tem furos, 

podendo ser tomada no texto como verdade. Para exemplificar o que estamos falando, 

trazemos o excerto 16, que dá mostras de que o pesquisador da D2 traz o discurso de Bakhtin 

como verdade – [...] a obra de Bakhtin (1997), juntamente com a Nova Retórica, constituem 

duas importantes influências [...]. Tal verdade é reforçada na escrita pela palavra 

“justamente” e pela expressão, “importantes influências”. 

Como se pode perceber, as marcas linguísticas na forma de discurso indireto presentes 

nas três dissertações apontam para uma necessidade do pesquisador de colocar o autor citado 

como responsável pelo que enuncia. Representam o modo como o outro, uma teoria, é 

convocado a fazer parte do discurso na escrita. As marcas de responsabilização do autor 

citado, ao mesmo tempo em que tendem unificar os dois enunciados (texto 1 e texto 2), fazem 

com que as palavras sejam enunciadas como sendo as do texto fonte. A alusão ao outro 

discurso (o do autor citado) pode ser indício de que o pesquisador transfere a responsabilidade 

do que ocorre na escrita. O excerto 16 exemplifica o que estamos dizendo. Vejamos: 

 

16 – D3 2008: [...] Outro raciocínio de Bakhtin (1997) que chega ao conceito de gênero 

do discurso como enunciado relativamente estável é posto a seguir [...] (grifos nossos 

p.24). 

 

Como se pode observar, o pesquisador da D3 diz que “Bakhtin desenvolveu outros 

conceitos sobre o gênero do discurso e em um deles entende – o gênero como um enunciado 

relativamente estável”. Nesse sentido, fazemos os seguintes questionamentos acerca da 

responsabilidade do pesquisador da D3 2008 sobre o enunciado: quem disse isso?; de quem é 

o raciocínio?; quem chegou ao conceito de gênero? Vê-se que o pesquisador da D3 se coloca 
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como relator do discurso de Bakhtin, de modo que, de forma não transparente, transfere a 

responsabilidade para o outro. 

Metaforicamente, podemos pensar a transparência como se fosse possível ver através 

das palavras, como se a materialidade da língua não influenciasse; ao passo que, na opacidade 

vê-se o mundo com as palavras, quer dizer, tem-se que debater na materialidade da língua 

aquilo que vem de exteriores teóricos (AUTHIER-REVUZ, 2004). 

Passemos agora, a apresentação da segunda forma linguística que distinguimos para 

caracterizar a escrita das dissertações. 

 

(2)  Forma explícita de modalizar o dizer – modalização em discurso segundo 

 

As formas de modalização transparentes, como: DI, DD, MDS, aspas e itálico, entre 

outras variantes dessa tendência, se inserem em um jogo discursivo que faz parte do que é 

explícito da heterogeneidade mostrada, como marca de “controle, de regulagem” do processo 

de comunicação (AUTHIER-REVUZ, 2004 p. 14). 

Nessa abordagem, a enunciação, inscrita no discurso, se desdobra na relação interativa 

com o outro. A modalização em discurso segundo é um recurso utilizado pelo sujeito na 

tentativa de mascarar a fronteira entre uma voz e a outra. Ao modalizar o discurso, o que 

aparece na enunciação não é a outra voz, mas a representação dessa voz, marcada por uma 

expressão. 

Nessa estrutura enunciativa, o discurso é modalizado pelo reenvio das palavras 

enunciadas em outro discurso. Conforme Authier-Revuz (2004), isso ocorre quando aquele 

que escreve anuncia as palavras do outro se utilizando de expressões que modalizam o dizer 

do outro; ou seja, quando o um fala após o outro. Assim, as palavras que se utilizam, mesmo 

sendo palavras do outro discurso, podem trazer sentidos diferentes. 

Pode-se verificar isso em alguns excertos extraídos das dissertações, as quais o sujeito 

fala após o outro discurso. 

Excertos 18 – 20 

18- D1 2001: [...] De acordo com Todorov (1980, p.46:47), os gêneros vêm de outros 

gêneros. O surgimento de um gênero ocorre a partir da transformação de um ou mais 

gêneros antigos, seja por inversão, deslocamento ou por combinação. Todorov (1980) 

aprofunda seus estudos analisando as frases, vistas como entidade de língua e de 

linguagem. [...], (grifos nossos p.23). 
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19- D2 2006: [...] Para Bakhtin (1988), a fala é o motor das transformações linguísticas 

[...], Bakhtin afirma que o signo e a situação social estão intimamente ligados [...] (p. 

60)  

 

20- D3 2008: [...] No que concerne a essas reflexões, Bakhtin enfatiza a questão das 

relações intersubjetivas, quanto à intenção do locutor [...] (grifos nossos p.36). 

 

A modalização em discurso segundo mostra uma fronteira que se estabelece entre um 

dizer e outro no curso da enunciação. O que aparece, nesse caso, é a representação da voz do 

autor citado. Nessa forma de discurso relatado, a interferência da outra voz (a do autor 

citado), é evidenciada pelo discurso daquele que escreve (no caso, o pesquisador em 

formação) através de um modo de dizer, como nos exemplos que seguem: D1 2001 – “De 

acordo com Todorov (1980: 46:47)” –, D2 2006 – “Para Bakhtin (1988)” –, e D3 2008 – “No 

que concerne a essas reflexões, Bakhtin enfatiza” –. Essas marcas acentuam o encontro da voz 

do pesquisador com a voz do outro (do autor citado) no fio do discurso. 

Quanto à enunciação, Authier-Revuz (2004) afirma que, ao se desdobrar o uso de um 

termo por um comentário reflexivo, essa modalização suspende localmente o curso da 

enunciação. Assim, entendemos que a modalização confere a um elemento do dizer, o estatuto 

de uma “maneira de dizer”. O pesquisador da D1, ao mobilizar o discurso de “Todorov”, 

recorre à forma linguística de modalização em discurso segundo – “De acordo com Todorov 

(1980, p. 46:47)”. A expressão (De acordo com. “x”) tende a modalizar o discurso indiciando 

uma maneira de dizer do outro. 

Dessa forma, a enunciação se apresenta, localmente, alterada em seu funcionamento 

por um fato pontual de não coincidência do dizer, que produz como efeito a figura de um 

sujeito que ocupa, diretamente, a posição de segue os comandos do outro – em relação ao 

dizer do outro, marcada por uma exterioridade discursiva. 

 

(3) Forma explícita de reformulação do discurso (isto é ..., mas ..., sobretudo ... e isso ...) 

 

É possível observar na escrita de um texto acadêmico (dissertação) formas explícitas 

de reformulação do discurso do outro. Essas marcas linguísticas explicitam dois dizeres (o 

discurso do outro e o discurso daquele que escreve) que surgem em momentos pontuais da 

enunciação. Nesse sentido, a atividade de reformulação do discurso do outro, expressa na 

escrita um retorno sobre o dizer, que é enunciado sob dois pontos de vistas, a partir de um 

referente. Tais expressões linguísticas se apresentam no fio do discurso como heterogêneas, 

no sentido de que remetem a outras vozes (teorias), que se unem na tentativa de dar conta, da 
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responsabilidade pela produção de outro sentido para o discurso. Os excertos que seguem 

exemplificam o que estamos dizendo: 

Excertos 20 – 23 

 
21- D1 2001: [...] De acordo com Bakhtin (1992), o interlocutor possui uma atitude 

responsiva ativa, isto é, aquele que compreende o discurso pode concordar ou 

discordar do mesmo [...]. 

 

22- D2 2006: [...] De acordo cm Bakhtin, não é a linguagem um elemento pronto, 

construído apenas por um sujeito, mas, sobretudo pelo trabalho linguístico 

empreendido pelo sujeito no processo de interação [...] (grifos nossos p. 37). 

 

23- D3 2008: [...] Cada uma dessas esferas tem suas próprias condições específicas e 

finalidades nos enunciados. Isso não se limita ao seu conteúdo temático, ao seu estilo 

verbal, à seleção que se [...] (grifos nossos p. 24). 

 

Observamos, nesse conjunto de formas, que elas se referem linguisticamente à 

modalização autonímica do dizer de “x” (pesquisadores em formação), articulando diversos 

movimentos no discurso – explicação, oposição, retificação, etc.– como marcas de 

reformulação no discurso. 

Como mostram os excertos, no movimento de escrita a interpretação do uso de 

expressões como isto é, mas e isso leva-nos a considerá-las como sendo recurso textual de 

reformulação do enunciado que produz como efeito uma explicação argumentativa. Como 

elementos fragmentários de reformulação, elas estabelecem uma equivalência transparente 

entre dois dizeres que instala uma ruptura na enunciação. Essa equivalência se dá por tais 

formas estabelecerem explicitamente a reflexão de que “dizer x é o mesmo que dizer y”, ou 

seja, fazerem uma retomada do que já foi dito. Quanto ao efeito explícito de argumentação 

reflexiva que essas marcas provocam no discurso, entendemos que elas remetem à relação do 

pesquisador com o saber ao escrever um texto acadêmico. 

A respeito dessa questão, Pêcheux (1983:2012, p. 12) nos leva a compreender que o 

discurso é, ao mesmo tempo, estrutura e acontecimento. Como estrutura, ele deixa em aberto 

o sujeito da frase, sugerindo a possibilidade desse espaço ser preenchido de diferentes 

maneiras. No entanto, como acontecimento, o mesmo enunciado se abre à disseminação de 

sentidos, delimitados apenas pela historicidade de cada sujeito. O enunciado, como 

acontecimento, espera sempre uma interpretação, embora a formação discursiva oriente essa 

interpretação. Assim, na escrita haverá sempre resquícios da história pessoal, atravessada por 

outros discursos, que se mostram como efeitos, traços que singularizam a escrita. 
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Pode-se, portanto, afirmar, correlativamente: que a lida com o legado, na escrita, 

apresenta “formas/estruturas” que caracterizam a escrita apresentada nas dissertações 

analisadas. Essas formas são predominantemente: a) os títulos das pesquisas (objeto de 

pesquisa, corpus) b) os sumários/organização dos capítulos; c) as formas de mobilizar o outro 

no discurso. 

A análise realizada sobre os efeitos das estratégias linguísticas recorrentes configuram a 

“estrutura” das dissertações como apresentado: (1) discurso indireto, modo explícito de 

marcar fronteiras no dizer; (2) modalização em discurso segundo, forma explícita de 

modalizar o dizer; e (3) marcas de reformulação argumentativa parafrástica, forma explícita 

de reformular o discurso. São modos de regular o dizer, e de conciliar a ida ao “discurso do 

outro” que, como regras da cultura escrita, se fazem presentes em uma produção escrita 

universitária. 

A seguir, mostramos uma síntese dos efeitos que essas marcas produzem como 

características de escrita das três dissertações. Optamos por apresentar apenas as marcas 

relevantes para as três pesquisas. 

A partir das estruturas analisadas, chegamos a uma impressão de escrita das 

dissertações como indícios da relação do pesquisador com o saber materializado na escrita. 

Isso foi tornando-se possível à medida que analisávamos o discurso universitário realizado 

pelos pesquisadores da D1, da D2 e da D3 ao se utilizaram de recursos e estratégias 

linguísticas que se esperam de quem escreve um texto acadêmico, para que, ao mobilizar o 

trabalho de autores (teóricos) reconhecidos na área, possa dar maior pertinência à 

argumentação escrevendo nos moldes em que será avaliado na comunidade científica. 

Assim, pode-se afirmar que o conjunto das marcas, representadas pelas categorias 

acima, produzem como efeito: 

 a) uma escrita que segue um modelo, uma estrutura com formas fixas; 

 b) uniformização na organização dos títulos; 

 c) presença de formas explícitas de marcar o outro discurso (escrita parafrástica); 

 d) responsabilização do autor citado. 

Nessa abordagem discursiva, enfim, pela regularidade das marcas linguísticas e pelos 

efeitos destas na escrita das três dissertações, identificamos essas produções textuais como 

escrita “burocrática” ou, como rotula Riolfi, escrita “cosmética”, uma escrita que apresenta 

uma homogeneização quanto à estrutura, organização, modos de citar o outro como um 

“modelo/forma”, pois reproduz o conhecimento e, ao que tudo indica, não chega a acrescentar 

algo novo. É uma escrita centrada no “outro”, a qual parece limitar-se a cumprir o percurso 
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que, inicialmente, o pesquisador se propôs realizar, de modo que, enquanto autor do texto, ele 

se exime da responsabilidade sobre a produção. Fica a impressão de que a escrita como 

finalidades e não como necessidade de mostrar “algo novo”, não chegando a configurar um 

ato de escrita que transmuda. 

Em contraposição à escrita burocrática, esperávamos encontrar indícios de uma escrita 

“mobilizadora”, aquela que revela um autor implicado subjetivamente com o saber, que 

mobiliza as leituras e as teorias de forma a compor na escrita, novas significações de sentido 

no trabalho de pesquisa. Porém essa escrita não foi encontrada entre as três dissertações 

analisadas. As estratégias mobilizadas pelos três pesquisadores apontam para sua inserção no 

discurso universitário; mas, apesar disso, consideramos que a relação deles com o legado é da 

ordem da reprodução discursiva. 

Entendemos que o trabalho de escrita deve ser constante, não circunstancial, mas que 

requer do sujeito o estabelecimento de uma relação em que haja transferência entre o saber e o 

legado cultural. Além de ler, aquele que escreve precisa encontrar formas de regular as 

frequentes idas ao outro discurso, estratégia que modaliza a escrita como possibilidade de 

estilização do enunciado. 

 

 



138 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar marcas linguísticas que indiciam o modo 

como um sujeito em formação se relaciona com a(s) teoria(s) que articula na construção 

escrita de um trabalho de pesquisa. 

Um trabalho de escrita acadêmica pressupõe uma filiação do sujeito a autores, ao 

orientador, às correntes teóricas da qual faz parte ou em que pretende inserir-se. Ou seja, 

aquele que escreve um texto acadêmico precisa saber usar estratégias linguísticas para lidar 

com as palavras do Outro/outro. Esse trabalho acontece a partir do envolvimento do sujeito 

com a escrita, pensada como produção de conhecimento, na relação com o legado cultural, de 

modo que ele possa encontrar um lugar na comunidade de fala. Esse trabalho de escrita 

(RIOLFI, 2003) consiste na possibilidade de aquele que escreve retroagir sobre o que 

escreveu e estar sensível aos efeitos da linguagem, de modo a encontrar a construção escrita 

mais propícia para dizer ou redizer algo e, ao distanciar-se do já dito, aprender com o que 

escreveu. 

Desse modo, sustentamos que um estudo mais aprofundado sobre a escrita acadêmica, 

realizada por um sujeito em formação, é importante, no sentido de que se possa compreender 

seu funcionamento, não para propor mudanças metodológicas ou de conteúdo, mas para 

problematizar a tendência à homogeneização, para possíveis rupturas. Assim sendo, o foco 

dado na análise dos dados não foi o de fazer uma avaliação da escrita em si, mesma, nem de 

quem a produziu, tampouco da instituição em que ela foi produzida. Muito menos buscamos 

encontrar nos aspectos extralinguísticos as causas que determinaram a escolha por este ou 

aquele comportamento do pesquisador em relação à escrita. Foi o de fazer uma avaliação de 

aspectos linguísticos que pudessem ser tomados como indícios da relação do pesquisador com 

o saber e com o conhecimento culturalmente sistematizados, diante das leituras mobilizadas, 

ao longo da formação, para a produção escrita acadêmica. 

Assim sendo, a partir das reflexões das análises, esperávamos não somente contribuir 

para as pesquisas que discutem a escrita acadêmica, mas também compreender melhor a 

escolha do sujeito por determinado procedimento, os problemas, as dificuldades e os desafios 

inerentes ao processo de produção escrita que um pesquisador em formação (mestrando) 

precisa enfrentar ao considerar o “outro” como fonte de seu dizer na escrita do texto 

acadêmico. 
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Para que tal objetivo pudesse ser alcançado, estabelecemos dois objetivos específicos, 

os quais são retomamos agora. Primeiro objetivo: analisar, por meio de expressões 

linguísticas, o modo como o pesquisador interpreta conceitos bakhtinianos, organizando-os e 

reformulando-os em seu texto. Em nossa análise, foi possível, por meio do discurso de autores 

de dissertações da área de Linguística, defendidas nos anos de 2001, 2006 e 2008, perceber 

que o modo como eles lidam com o legado cultural, ao mobilizar um conceito de área e dá-lo 

a ver na escrita, corresponde a um momento específico de formação, e que este se constitui no 

processo. Assim, entendemos que os pressupostos teóricos e metodológicos das obras, 

possivelmente, atendem às perspectivas teóricas do contexto histórico em que as dissertações 

foram produzidas/publicadas, mas, que, não garante a essa escrita que se constituam enquanto 

produção de conhecimento científico compatível com as discussões atuais, relacionadas à 

produção de conhecimento na universidade. 

Segundo objetivo: analisar como um conceito de área é mobilizado na análise dos 

dados. Observamos, no movimento de escrita realizado pelos três pesquisadores em formação 

(o da D1, o da D2 e o da D3), pelas escolhas lexicais e sintáticas que cada um deles utilizou 

para “incluir o outro” que dá sentido a peça textual, que há predominância das formas 

explícitas do discurso relatado (discurso indireto, modalização em discurso segundo) e de 

formas tipográficas (como aspas e itálico). Com efeito, tais estratégias linguísticas indiciam a 

ação do sujeito sobre a linguagem ao aderir aos impulsos das exigências e regras da cultura e 

construir, na escrita, uma imagem do legado que o precede e do que precedeu este. 

Constatamos que, para que essa imagem da relação com o legado seja produzida, 

aquele que escreve precisa saber realizar diferentes operações com a linguagem, estabelecidas 

a partir das palavras vindas do “outro”, ou seja, aquelas das leituras realizadas ao longo de sua 

formação, entendidas como um trabalho necessário para dar “forma” ao texto. Nessa relação 

com o saber, o sujeito faz os ajustes, os recortes, suas escolhas por uma ou outra estratégia 

para conciliar a ida ao outro discurso e delimitar o lugar de enunciação na estrutura da língua, 

o que pode “caracterizar” a escrita produzida por esses pesquisadores. 

Nesse contexto, as análises revelam uma prática de escrita que considera os aspectos 

formais de construção a partir de estruturas e formas fixas de escrita do texto acadêmico que 

interpretamos como possíveis “modelos/formas” que direcionam a escrita. 

Com base nos objetivos, elencamos algumas considerações para respondermos à 

questão levantada no início da pesquisa, qual seja: como um pesquisador em formação se 

relaciona com a teoria ao mobilizar um conceito de área e coloca-lo em funcionamento? 
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Essa é a pergunta motivadora da presente pesquisa, e o ângulo que escolhemos como 

reflexão foi a escrita acadêmica. Assim, a figura do pesquisador em formação a que fazemos 

referência diz respeito ao aluno concluinte do curso de mestrado, por isso “pesquisador em 

formação”. Este será tomado no interior do espaço acadêmico universitário. Ou seja, tecemos 

considerações sobre os modos como um sujeito em formação lida com o saber e com o outro 

na escrita do texto acadêmico do tipo dissertação. 

Para responder a essa pergunta, analisamos produções textuais universitárias na 

tentativa de encontrar indícios da relação do pesquisador em formação (mestrando) na lida 

com a(s) teoria(s) ao escrever sua pesquisa. Fomos motivados pelos conceitos de 

heterogeneidade enunciativa – mais precisamente pelos conceitos de modalização autonímica, 

na forma das quatro não coincidências do dizer (AUTHIER-REVUZ, 1990; 1998; 2004; 

2011); pelos conceitos de paráfrase, de Fuchs (1985), de formação discursiva (FDS), de 

Pêcheux (1997), e pelos conceitos de escrita burocrática e mobilizadora de Grigoletto (2011) 

e de escrita cosmética, de Riolfi (2011), para analisarmos a escrita das três dissertações. Isso, 

no intuito de evidenciarmos os efeitos de sentido provenientes da materialidade linguística, ou 

seja, os modos de representação do dizer que indiciam características da escrita das 

dissertações. 

A seleção de apenas três dissertações com que trabalhamos se deu pela extensão do 

corpus e em virtude do tempo de que dispúnhamos para a conclusão da pesquisa. Desse 

modo, propusemos o recorte metodológico possível para estudarmos, na materialidade 

linguística, os efeitos de sentido das não coincidências do dizer. Apresentamos, a seguir, uma 

descrição das dissertações que analisamos. 

 

Publicação Título Descrição 
Objeto de estudo 

da pesquisa 

D1 2001 

Classificado de 

jornal: “Gênero 

discursivo 

legitimado pelo 

projeto do 

capital” 

A pesquisa está dividida em três capítulos, 

abrangendo 143 páginas. Realiza um estudo 

sobre classificados de jornal, compreendidos 

como gênero discursivo, partindo da 

abordagem bakhtiniana bem como de um 

diálogo com os fundamentos teóricos de Marx. 

Vale-se de um recorte histórico constituído por 

82 classificados de jornal do final do século 

XIX (1870 a 2001) da região de Campinas, 

São Paulo. 

Classificados de 

jornal do séc. 

XIX(1870 –

2001) 

D2 2006 

Marcas 

Enunciativo-

Discursivas nas 

Histórias em 

Quadrinhos 

A pesquisa realiza um estudo das ocorrências 

de marcas enunciativo-discursivas das histórias 

em quadrinhos pressupostos, subentendidos, 

ambiguidade, ironia e polifonia, com vistas a 

uma aplicabilidade pedagógica da gramática 

Histórias em 

quadrinhos 

publicadas no 

jornal O Globo 
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(HQS): uma 

proposta de 

análise de texto 

como discurso 

textual, prescrita pelos PCN; bem como da 

viabilidade das práticas de leitura, 

interpretação e produção de textos. Para isso, 

utiliza o texto das histórias em quadrinhos em 

forma de tiras, publicadas semanalmente no 

jornal O Globo. Está organizada em quatro 

capítulos, abrangendo 100 páginas. 

D3 2008 

Gênero artigo de 

opinião na 

perspectiva 

sócio retórica de 

gêneros textuais. 

A pesquisa analisa o gênero artigo de opinião, 

sob a perspectiva de estudos sócio-retórica de 

gêneros textuais. Compreende o gênero com a 

visão dos autores da escola de estudos de 

gênero norte-americana, uma abordagem 

originada da fusão de diversas correntes pós-

estruturalistas nas ciências sociais, observada a 

partir de 1950. Contem 133 páginas, 

distribuídas em quatro capítulos. 

Artigos 

publicados nos 

jornais A Folha 

de São Paulo e 

Diário do 

Grande ABC 

Fonte: Autora da pesquisa 

 

Passamos, então, a discorrer sobre os resultados obtidos nas análises das três 

dissertações selecionadas como corpus deste trabalho de pesquisa, para mostrar que é 

possível, a partir da análise de expressões linguísticas (palavras, discurso indireto, 

modalizador em discurso segundo, reformulador parafràstico – isto é, isso, mas, de outro 

modo ... – e formas tipográficas – itálico e aspas) empregadas pelo pesquisador ao mobilizar 

conceitos de área na tessitura do texto, indiciar o modo como ele lida com os autores (as 

teorias) e com o saber sistematizado, de forma a caracterizar a escrita das dissertações 

(descritas acima). Esclarecemos que não tivemos intenção de associar aos resultados um juízo 

de valor. Isso porque sustentamos que escrever na universidade não é apenas um processo 

objetivo, mas compreende um fazer que vai além do aprendizado de técnicas e procedimentos 

de lidar com a(s) teoria(s), já que na escolha por um ou outro argumento, que, ao ser elencado 

a subjetividade comparece. 

Como exemplo, na análise dos excertos recortados da parte de fundamentação teórica 

das dissertações, priorizamos ângulos que mostrassem, na escrita, as estratégias linguísticas 

mobilizadas pelo pesquisador para conciliar saberes já legitimados na cultura que resultassem 

de sua capacidade de dizer diferente algo já dito, de modo a se inserir, com experiência e 

responsabilização pela própria escrita, na comunidade científica. 

Para isso, o capítulo IV foi dividido em quatro blocos de análise, organizados como 

mostramos a seguir: 

Bloco 1 – A paráfrase e a presença do outro na escrita acadêmica – Ao analisarmos o 

movimento de escrita das dissertações, como conceitos bakhtinianos (transcritos da parte de 

fundamentação teórica) foram interpretados/reformulados a partir do texto fonte 
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(supostamente lido pelo pesquisador), constatamos que as produções escritas parecem 

constituírem-se por um movimento parafrástico que não chega a retroagir sobre o dizer do 

outro. 

Nesse contexto de produção acadêmica, observamos o seguinte movimento de escrita 

dos três pesquisadores em formação (mestrandos): 

a) As estratégias realizadas apontam para uma construção de escrita parafrástica 

(equivalência, sinonímia) com possíveis tentativas de reformulação do texto fonte (uma vez 

que tal movimento resulta de um gesto de leitura de uma construção teórica). 

b) Na ação sobre o dizer do “outro”, há recorrência, na escrita das três dissertações, do 

uso de expressões linguísticas (discurso indireto, aspas e itálico, e reformulador parafrástico) 

que apontam para a exterioridade discursiva pela forma explícita de marcar o dizer do outro 

no fio do discurso, direcionando a responsabilidade do dizer para o autor citado. 

c) Quanto à organização estrutural do texto, constatamos domínio sobre as convenções 

da escrita acadêmica (ABNT), na produção escrita do pesquisador da D1 2001 e na do 

pesquisador da D3 2008. No entanto, no movimento de escrita do pesquisador D2 2006, 

verificamos alguns problemas quanto a essa questão que podem limitar o sentido na 

enunciação. Tal dificuldade é gerada pela omissão de informações necessárias quando se 

mobiliza o discurso do outro que confere autoridade ao próprio discurso. Por exemplo: ao 

mobilizar conceitos teóricos, esse pesquisador utiliza como recurso linguístico o discurso 

indireto, sendo recorrente, nesse movimento, a omissão de partes das informações das 

referências do já dito (ano de publicação do texto fonte). Trata-se, pois, de um conhecimento 

necessário, para a costura do tecido de um texto, saber lidar com as palavras do outro. Em um 

texto acadêmico, tais informações são importantes para que o leitor possa recuperar as ideias 

do texto fonte. 

d) No movimento de escrita, (das três dissertações), percebemos que a atividade 

parafrástica ocorre pela inversão de trechos do texto fonte, possivelmente como tentativa de 

reformulação do texto primeiro para um texto segundo, não se chegando a um trabalho de 

retroação sobre o dizer do “outro”. 

Nesse contexto de produção escrita, percebemos, nas dissertações analisadas, a 

possibilidade da existência de um “modelo” que inclui, no movimento de escrita, o “outro”, 

aquele que faz parte da fundamentação teórica de um percurso da teoria. No entanto, muitas 

vezes esse modelo não passa de resenhas mal ruminadas de teorias e, ainda, a paráfrases “[...] 

parece ser esse o modelo que acaba predominando como sendo a escrita na Universidade [...]" 

(Barzotto, 2007, p.166). O ato de escrita que parece ser tecido por “formas”, que disciplinam, 
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cristalizam a escrita e enfraquecem os processos de produção de conhecimento, pois estes se 

constituem em tarefas que não exercitam no sujeito a relação com o outro ao redigir seu texto. 

Nessa trama tecida por modelos, aquele que escreve perde a chance de se colocar, na escrita, 

como produtor de um novo conhecimento. 

Não estamos negando, com isso, que, em uma produção escrita acadêmica, o sujeito 

possa se servir-se da paráfrase para comentar a bibliografia lida e construir seu texto. Visto 

que se pode compreender o ato de parafrasear como um ponto positivo, pois ao apoiar-se no 

“outro”, atualiza-se o leitor sobre as leituras realizadas Fabiano (2007). No movimento de 

escrita parafrástica, as palavras podem mudar de sentido ao passarem de uma formação 

discursiva para outra, do mesmo modo que palavras literalmente diferentes, no interior de 

uma formação discursiva dada, passam a ter o mesmo sentido (PÊCHEUX, 1997, p. 162) 

O sujeito fala, sem saber, de “outro” lugar (AUTHIER-REVUZ, 1998; 2004). Ele é 

constitutivamente heterogêneo, na medida em que é atravessado por sua própria divisão, pelo 

social, pelo discurso de outrem e pelas inúmeras formas de exterioridade discursiva. Nesse 

sentido, redigir um texto acadêmico requer um exercício criativo que vá além das ideias 

preexistentes, das expectativas da “forma”, do “modelo”. Para isso, é preciso que se tenha, 

minimamente, conhecimento sobre o legado e que, com base nos saberes da cultura, possam 

surgir novos frutos. A criatividade, segundo Orlanndi (2012, p. 26) instaura o diferente na 

linguagem, no sentido de que, na relação com o outro discurso, o histórico-social pode criar 

novas formas, novos sentidos. 

Bloco 2 – “Escrita acadêmica: encontro e representação das não coincidências do 

dizer”– Nesta parte a análise se deu com base em expressões linguísticas (como isto é ..., no 

que tange a ..., dito de outro modo, mas ..., nas formas do discurso relatado, etc.), em 

comentários que marcam, no discurso, uma enunciação que se realiza sobre dois pontos de 

vista como retornos sob o próprio dizer. Nesses retornos, o sujeito marca, na tessitura do 

texto, o outro constitutivo, pontualmente, como paradas reflexivas, na forma das quatro “não 

coincidências do dizer” (AUTHIER-REVUZ, 1990; 1998; 2011; 2004), podendo alterar 

localmente o curso da comunicação pretendida. Nesse sentido, as imagens dadas pelos 

enunciadores do “encontro” em seu dizer com diversas não coincidências não se pode dizer 

que sejam um reflexo exato do real da enunciação, mas são constitutivas em relação às 

hipóteses teóricas. 

O foco dado nas análises foi para as estratégias de reformulação de um texto a partir 

de um texto fonte, em que, em espaços pontuais da comunicação, aquele que escreve assinala 

localmente um elemento como não traduzido/interpretado. Nesse ponto, o discurso é afetado 
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constitutivamente pelas não coincidências do dizer, as quais produzem diferentes efeitos de 

sentido no texto escrito. Isso porque a forma como aparecem nos enunciados indicia o modo 

como o pesquisador se relaciona com o saber e o conhecimento culturalmente sistematizado. 

Assim sendo, constatamos que a escrita acadêmica (das dissertações analisadas) é afetada por 

três das quatro formas de não coincidências do dizer: (a) não coincidência interlocutiva; (b) 

não coincidência do discurso consigo mesmo; (c) não coincidência das palavras consigo 

mesmas. Quanto à não coincidência entre as palavras e as coisas, esta não foi encontrada nos 

excertos analisados. 

Ao produzir um texto, o sujeito imprime nele suas marcas, coloca-as em cena e, ao 

mesmo tempo em que experimenta uma liberdade, assume riscos sobre os efeitos da 

linguagem. Nesse contexto, apresentamos alguns entre os vários efeitos de sentido que tais 

marcas linguísticas produzem na escrita. 

a) Não coincidências interlocutivas – Nas dissertações, verificamos que o dizer reflete 

as interações nas quais o pesquisador coloca em jogo as representações que faz de si mesmo e 

do interlocutor no próprio enunciado, as quais, por serem constitutivas da enunciação, se 

apresentam como atravessadas por discursos outros (teorias) que se produzem na 

materialidade não transparente das palavras que se enunciam, e tecem os fios do texto. 

Na dissertação do D1 2001, interpretamos que a não coincidência interlocutiva é 

marcada na escrita pelo uso de marcadores de reformulação do dizer na progressão do 

enunciado, como pretexto de conservação do discurso do “outro”, no ponto em que há uma 

construção textual com uma articulação do tipo: “isto é”. Essa forma linguística representa o 

dizer operando uma identificação explícita entre dois dizeres, x e y, nos quais tal 

representação será interpretada como opacificante, ou seja, como não transparente. 

O funcionamento dessa forma de heterogeneidade enunciativa produz como efeito de 

sentido, na escrita do pesquisador da D1, uma interpretação argumentativa que tende a realçar 

a compreensão sobre o conceito abordado e, desse modo, busca marcar na enunciação a 

negociação do sujeito com o outro/Outro, circunscrevendo alteridade ao discurso. E como 

conectivo de argumentação, produz um efeito de reflexividade, no enunciado, no local em que 

faz emergir, no discurso, dois pontos de vista: aquele que se refere ao discurso citado (do 

teórico) e o que se refere ao discurso que se enuncia (do pesquisador). Isso corresponde, pois, 

uma interdiscursividade mostrada, que delimita a fronteira entre, o interior e o exterior do 

discurso como sendo o lugar onde se dá a relação entre o outro exterior ao sujeito no discurso 

(AUTHIER-REVUZ, 2004). 
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Como efeito de sentido que essa marca produz na escrita do pesquisador da D1 2001, 

destacamos: (1) realçar a interpretação argumentativa da compreensão do conceito abordado; 

e (2) marcar a negociação do sujeito com o outro/Outro, circunscrevendo a alteridade, na 

forma de uma não coincidência interlocutiva. 

D2 2006 revelou dados interessantes no que diz respeito ao fato de o sujeito colocar na 

enunciação a função argumentativa da não coincidência interlocutiva para sustentar ou 

estender o sentido de algo já exposto. Tal movimento foi observado na escrita dos excertos 

selecionados pelo uso da expressão linguística “no que tange a” como representando um 

desdobramento do dizer que se prolonga sobre algo já dito e que aponta para outro dizer que 

se enuncia, de modo que se percebe que, ao enunciar as palavras, o sujeito faz uma imagem 

de si mesmo. 

Essa imagem se dá pela injunção de vozes que se fazem presentes na enunciação, 

como a voz do outro discurso, que se confronta com a do pesquisador. O dizer deste é 

atravessado pelo do Outro/outro discurso. No entanto, observamos que a expressão “no que 

tange a”, como uma forma de não coincidência interlocutiva, produz o efeito de sentido de 

uma não reflexão de quem escreve, revelando apenas uma ruptura no curso da comunicação, 

separando as vozes que se enunciam e fazendo ouvir a voz do autor citado e a do pesquisador. 

Como operador argumentativo, essa expressão separa em um ponto x da enunciação as duas 

vozes marcando no discurso um retorno ao outro discurso (o discurso citado). 

A partir do que pudemos observar, destacamos como efeitos de sentido dessa 

expressão: 1) marcar uma ruptura no fio do discurso como retorno a algo já dito; 2) marcar o 

espaço que separa as duas vozes que se enunciam no discurso, e 3) marcar a exterioridade 

discursiva do lugar de onde se realiza a enunciação. 

b) A não coincidência do discurso consigo mesmo – Na escrita, consideramos esse 

tipo de não coincidência como estratégia linguística que se constitui como marca da interação 

do sujeito com o outro, constitutiva no processo de escrita. Marcas deste tipo, segundo 

Authier-Revuz (2011), são utensílios mobilizados pelo sujeito para regular sua ida ao outro 

discurso e comentar o já dito, como possibilidade de obter diferentes sentidos e marcar, no fio 

do dizer, suas próprias palavras, designando novos sentidos para aquilo que está sendo dito 

em retorno a uma exterioridade discursiva, e não somente confirmando algo que já foi dito, 

por estruturas como: x, como diz fulano... ou,  Para x, “yyy ...” 

Como já dissemos essa não coincidência o dizer, se representa marcando 

linguisticamente, em momentos pontuais da enunciação, fronteiras (interior/exterior) entre o 

dizer do pesquisador e o do outro discurso (dos teóricos). Essas estratégias linguísticas que o 
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pesquisador utiliza para mobilizar, regular, balizar, enunciar o outro discurso. Para enunciar, 

sobretudo no discurso acadêmico, é preciso que se saiba compartilhar outros discursos que 

possibilitem realizar uma escrita como um ato de criação daquele que escreve. Para que esse 

ato de produção se constitua, ele necessita de outras vozes que sustenta e/ou motiva a 

enunciação que se processa. 

Em D1 2001, verificamos que a não coincidência do discurso consigo mesmo é 

marcada linguisticamente por formas explícitas do discurso relatado, principalmente do 

discurso indireto, do modalizador em discurso segundo: “para x ...”, “segundo x ...”, “de 

acordo com x ...”. Tais marcas introduzem o dizer do outro, que se enuncia linguisticamente 

como estatuto de autoridade no discurso que se faz enunciar. Nessas estratégias, observamos 

que há um distanciamento daquilo que se enuncia, ou uma responsabilidade enunciativa não 

assumida, sobre o que está sendo enunciado pelo pesquisador. Interpretamos como efeito 

dessa marca na escrita do pesquisador da D1: 1) marcar no discurso uma posição autorizada 

do dizer em relação ao outro discurso; 2) não assumir explicitamente o dizer, ou seja, não 

responsabilizar-se pelo que enuncia, e, 3) marcar a fronteira entre dois dizeres. 

Em D2 2006, constatamos que a não coincidência do discurso consigo mesmo é 

marcada pelo uso do discurso indireto, uma forma de heterogeneidade enunciativa mostrada 

explícita, por inscrever o outro na sequência do discurso. Essa forma linguística de inserir o 

outro no fio do discurso assegura ao sujeito o lugar teórico de onde ele fala. Diz, 

necessariamente, da relação com os exteriores teóricos e de como a linguagem se torna 

plenamente identificável no discurso pela presença explícita do outro discurso. 

Assim, observamos, pelo contexto de produção escrita, que o pesquisador da D2 dá 

mostras de inserir-se no discurso universitário. No entanto, quando se escreve um texto 

acadêmico (do tipo dissertação), deve-se estar de acordo com o saber legitimado e com as 

regras da cultura da escrita acadêmica. E, no caso do pesquisador da D2, ele mobiliza um 

conceito de área (como voz de autoridade) por meio do uso da fórmula do discurso indireto 

(”Para x, (iii) ...”), mas omite informações necessárias em se tratando de escrita de um texto 

acadêmico. De qualquer forma, admitimos que, como primeiro passo de escrita, pode 

acontecer apenas, a repetição, só depois progredisse para uma apropriação de conhecimento. 

Porém, não aceitável, em um trabalho de conclusão Stricto Sensu. 

A heterogeneidade enunciativa marcada, na forma de uma não coincidência do 

discurso consegue mesmo, produz como efeito um discurso não coerente com as regras da 

cultura escrita acadêmica. No texto do pesquisador da D2, há algumas implicações que 

comprometem a escrita como produção de conhecimento: 1) ele não informa o ano de 
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publicação da obra enunciada; 2) revela desconhecimento de regras das normas da cultura 

escrita necessárias para a produção do texto acadêmico (ABNT), 3) desconsidera o leitor, 

ocultando informações necessárias para se recuperar o outro discurso no próprio discurso. 

Podemos, portanto, dizer que ele parece inserir-se no discurso universitário, mas não 

consegue ainda articular a teoria de forma a convencer seus pares. 

c) A não coincidência das palavras consigo mesmas – Nas dissertações, observamos 

essa marca linguística como redobramento, no fio do discurso, como um comentário do dizer 

do outro. Os comentários reduplicam um dizer para além do nível de qualquer controle 

proposital. Tenta-se dizer melhor o que foi dito, construir-se um sentido a mais, porém as 

palavras tendem a escapar já que não se podem representar perfeitamente as ideias pelas 

palavras (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 77). Esse é o dizer do encontro com o acaso: ao invés 

de fazer o sujeito mergulhar no ambiente constrangedor da falta, do controle sobre a 

enunciação, coloca-o na posição de investimento enunciativo, pois, ao expressar-se de um 

modo x e encontrar o acaso, ele conduz esse acaso, para dele obter retorno, na forma de um 

comentário. 

Em D2 2006, essa forma de não coincidência do dizer foi observada como um 

comentário sobre o dizer do outro na forma de uma glosa enunciativa, que sinaliza o tipo de 

“tradução” que o leitor deva fazer das palavras enunciadas. Isso ocorre no sentido de que, ao 

escrever, encontrando-se com o equívoco da língua, pela pluralidade de sentidos que se coloca 

em jogo no que se enuncia, o sujeito busca direcionar a enunciação pretendida. Como efeitos 

de sentido sobre o dizer, destacamos: 1) uma possível reflexão do pesquisador sobre seu 

conhecimento teórico, como indício da interpretação das leituras realizadas do texto fonte; 2) 

uma posição assumida em relação à enunciação pretendida, no que parece ser o entendimento 

em relação ao outro discurso, ou que ambos não enunciam do mesmo lugar discursivo. 

De acordo com o que pudemos interpretar nas análises das produções universitárias 

D1 2001, D2 2006 e D3 2008 sobre, o modo como os pesquisadores em formação mobilizam, 

na escrita, o outro discurso, a teoria, os conceitos teóricos, no momento em que o autor citado 

é convocado a assumir a responsabilidade pela enunciação, o lugar central de produção do 

enunciado. Nesse sentido, consideramos que os pesquisadores ocupam uma posição ou 

condição de relatores do discurso do outro. Como pudemos observar, há um desvio da 

intenção enunciativa, uma vez que o pesquisador deixa de estar na direção da construção do 

próprio objeto, podendo limitar a possibilidade de construção desse objeto no ato de escrita. 

A escolha que o sujeito enunciador realiza no movimento enunciativo ao inserir 

marcas de não coincidência do dizer em sua argumentação define como os termos devem ser 
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interpretados, de modo que somente daquela maneira estes poderão ser lidos, sob o risco de 

ocorrer um mal-entendido entre os enunciadores. 

Blocos 3 e 4 – Nesses dois  blocos, o foco se deu para responder ao segundo objetivo – 

analisar como um conceito de área é mobilizado na análise dos dados. As análises revelam 

indícios de que a relação que os pesquisadores estabelecem com o outro (teorias) apoia-se em 

um conhecimento já produzido, marcado no fio do discurso por formas explícitas que tendem 

a não responsabilizá-los pelo que enunciam. Verificamos que é recorrente, no movimento de 

escrita, o uso de três procedimentos como estratégias linguísticas ao se mobilizarem conceitos 

de área no discurso: discurso indireto, modalização em discurso segundo, uso de formas 

tipográficas (aspas, itálico e parênteses). Tem-se assim, uma discursividade que se mostra de 

forma explícita. 

Desse modo, para compreendermos tal movimento de escrita dos pesquisadores (a 

mobilização dos conceitos teóricos e sua aplicação nas análises), observamos, 

especificamente, nas diversas formas como os procedimentos são utilizados – a teoria, a 

metodologia e a análise de dados –, os efeitos de sentido que esses recursos produzem sobre a 

escrita. Parecem ser comuns às três dissertações: a) a inserção do discurso dos pesquisadores 

no universo universitário; b) a validação de teoria (s) pelo discurso, que traz para as análises 

palavras vindas das leituras realizadas ao longo da formação; c) indícios de que se inscreve no 

campo da repetição do outro discurso, do “já dito”, do “sempre-já-aí”, o chamado efeito “pré-

construído”, do “modelo”, da “forma”; d) a busca por dar sentido aos conceitos estudos ao se 

analisarem os dados da pesquisa retomando-se as leituras realizadas; e) na lida com a teoria, o 

atendimento às regras da cultura da escrita acadêmica. Ou seja, cumpre-se a tarefa de trazer o 

outro para o discurso e autorizar o dizer. O pesquisador da D2 2006, porém, cumpre essa 

tarefa apenas em parte. 

Transpondo tais reflexões sobre os efeitos de sentido empreendidos, a partir das 

análises realizadas, para a relação dos três pesquisadores com a teoria, verificamos que o 

processo de escrita de cada “pesquisa-dor”, como denominado por Riolfi (2011), está 

relacionado com as buscas que ele empreende ao escrever por respostas a questionamentos 

que, em muitos casos, são da ordem de que lhe falta o saber fazer. Um saber fazer que não se 

ensina, mas que se aprende ao longo da própria experiência. 

Nesse sentido, encontramos certo apoio para nossa a hipótese inicial de que, ao 

mobilizar um conceito teórico, realmente, o pesquisador se utiliza de procedimentos 

linguísticos nos quais é possível identificar marcas linguísticas que podem demonstrar a 

relação que ele estabelece com as leituras realizadas ao longo de sua formação. Percebemos 
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que essas expressões linguísticas “inventariáveis” revelam, no fio do dizer, indícios da lida do 

sujeito com o legado cultural que o precedeu. 

Chegamos a essas reflexões após analisarmos, nos excertos (selecionados das 

dissertações corpus desta pesquisa), marcas linguísticas como indícios do modo como os três 

pesquisadores interpretaram e registraram os conceitos na parte de fundamentação teórica e na 

da análise dos dados. Pudemos constatar nos procedimentos mobilizador na escrita pelos 

pesquisadores, no que diz respeito na possibilidade de articular conhecimentos para compor 

argumentos, efeitos que caracterizassem a escrita das dissertações como burocrática e/ou 

cosmética. Algumas dessas marcas foram constatadas, no entanto pela recorrência em que 

marcas apareciam no movimento de escrita dos pesquisadores. Destacamos: 

a) Uso do discurso indireto – uma marca comum entre as três dissertações. É visto 

como exterioridade discursiva que marca, no discurso, uma negociação do sujeito com o 

outro/Outro, a qual delimita o espaço de atuação dessa outra voz, que produz como efeito uma 

unidade aparente do discurso com o outro discurso, tendendo a transferir a responsabilidade 

do que se enuncia para o autor citado. 

b) Modalização em discurso segundo – Estabelece uma fronteira entre uma voz e a 

outra voz marcando, pontualmente, na enunciação a representação da voz do autor citado de 

forma simples e transparente, ou seja, sem estatuto de estilização do discurso do outro na 

escrita. 

c) Marcas de reformulação parafrásticas – Marcam no discurso um retorno reflexivo, 

que corresponde a dois pontos de vista sobre o mesmo referente, uma vez que, como marca de 

reformulação, articulam diversos movimentos: explicação, oposição, retificação, reformulação 

etc. 

Interpretamos tais marcas, como estratégias de reformulação que, localizadas na 

escrita dos três pesquisadores, são indícios de como se caracterizam esses discursos 

universitários. Observamos também, que a saída do senso comum para o discurso 

universitário é da ordem da reprodução discursiva. 

Trata-se de uma transparência vista, metaforicamente como se pudéssemos ver através 

das palavras, como se a materialidade da língua não influenciasse; ao passo que, na 

opacidade, vemos o mundo com as palavras, quer dizer, temos que nos debater com essa 

materialidade da língua que nos vem do exterior (AUTHIER-REVUZ, 2004). 

Nessa abordagem discursiva, enfim, pela regularidade das marcas linguísticas que 

encontramos nas dissertações, identificamos tais marcas como indícios de uma escrita 

“burocrática” ou, como nomeia Riolfi uma escrita “cosmética”. Essa escrita reproduz o 



150 
 

conhecimento, não acrescenta algo novo, é centrada no “outro”. Ou seja, não produziu o 

efeito “cristal” de sua construção discursiva, que abre para outras possibilidades de leitura do 

sujeito atravessado pelo “outro” de natureza social, constitutivo do “Outro” de natureza 

psicanalítica (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 56). 

Ao escrever, o sujeito percorre vários caminhos para colocar algo de si, de forma 

particular, em suas palavras, para produzir um novo texto. Nesse movimento, ele deixa 

marcas linguísticas de suas falhas na escrita. Nesse sentido, concordamos com Grigoletto 

(2011, p. 93) quanto à possibilidade de ver, na regularidade da escrita, a enunciação que faz 

nascer um novo texto, ao citar Riolfi (2011) diz que “todo bom texto tem buracos e um bom 

leitor pode perceber essas falhas”. E acrescenta, que, “o buraco está sempre lá” [...]. 

Nesse contexto, concordamos com Almeida (2011, p. 224) ao afirmar que a escrita é 

um fazer laborativo, construído por um conhecimento produzido, e não representado. Nesse 

processo, seja na produção escrita e/ou na leitura de um texto, devem-se considerar as 

múltiplas possibilidades de que ali, encontram-se, diferentes modos de representar e significar 

a enunciação a partir do outro que constitui o discurso. Escrever um texto acadêmico exige 

daquele que escreve um saber sistematizado, como condição para que se possa criar algo 

diferente do que já foi dito. Na universidade, devem avançar os interesses próprios do 

pesquisador e a formação discursiva a que ele pertence ou em que pretende se inserir. 

Antes de tudo, é preciso admitir-se que o processo de escrita, como produção 

científica, é regulado por uma vertente cultural responsável por normatizar os modos de dizer 

e que, dentre os muitos desafios que a escrita acadêmica apresenta àquele que escreve, deve 

estar a disposição para penetrar nesse universo cultural e encontrar um elo entre dizer o que o 

outro já disse e as normas que controlam e selecionam a produção científica de um dizer que 

não é livre, mas socialmente controlado. 

As considerações feitas sobre os discursos mobilizados na escrita das dissertações da 

área de Linguística sobre modos de lidar com o legado cultural – segundo pressupostos 

teóricos de Authier-Revuz, no que concerne à heterogeneidade enunciativa; de Fuchs, quanto 

ao uso de paráfrase; e de Pêcheux, no que se refere ao interdiscurso e às contribuições dos 

pesquisadores do GEPPEP – GETED –, apontam que a escrita pode constituir-se de diferentes 

formas, entre elas como burocrática e/ou como cosmética, as quais podem ser exemplificadas 

pela escrita das dissertações em estudo. Quanto à escrita mobilizadora (aquela que cria, 

produz algo novo), dela não foi encontrado indícios nas dissertações analisadas. 
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