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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa parte de reflexões desenvolvidas no interior do Grupo de Pesquisa do Texto e 

do Discurso do Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e insere-se no campo da Teoria da Enunciação. Refletimos sobre a produção escrita 

no ensino superior, mais especificamente tomando como objeto de análise as formas reflexi-

vas da língua utilizadas na escrita de dissertações de mestrado. Centramos o estudo nos pres-

supostos teóricos de Authier-Revuz (1998, 2004), no que se refere à heterogeneidade enuncia-

tiva, e em seus exteriores teóricos (o conceito de dialogismo e o de discurso polifônico, pro-

postos por Bakhtin, o de sujeito clivado pelo inconsciente, sujeito construído pela Psicanálise; 

e o de interdiscurso, conceito proposto por Pêcheux). Nesse sentido, fizemos um recorte no 

corpus, inicialmente constituído por oito dissertações de mestrado, e selecionamos quatro, 

defendidas nos anos de 1979, 1989, 2000 e 2011, para representar o que pretendemos analisar. 

Essas dissertações foram selecionadas do acervo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas – USP – e dos programas de pós-graduação disponíveis no Portal Domínio Público 

– CAPES. Nosso intuito é analisar marcas da “modalização autonímica” na utilização e apro-

priação do discurso do outro sobre os conceitos de variação e de mudança na escrita dos pes-

quisadores em formação. Buscamos responder à seguinte questão: quais as marcas de utiliza-

ção e de apropriação do discurso do outro na escrita do pesquisador em formação? Dessa for-

ma, temos como objetivos: a) verificar, no corpus selecionado, como o discurso sobre os con-

ceitos de variação e de mudança é utilizado na escrita das quatro dissertações mencionadas; b) 

analisar como o pesquisador em formação mostra, em sua escrita, os diferentes modos de se 

apropriar desses conceitos. Por meio da análise, foi possível observarmos que, quando o pes-

quisador se utiliza dos conceitos, a escrita se apresenta marcada por estratégias linguísticas 

que demonstram o discurso constituindo-se a partir da teoria e do objeto investigado. E, na 

apropriação, esse processo se apresenta de duas formas: como processo dialógico e como pro-

cesso reflexivo. No primeiro caso, a constituição do discurso do pesquisador se realiza sob a 

forma de diálogo entre os interlocutores; no segundo, sob a forma de reflexão, realizada por 

meio de um comentário, de uma “metaenunciação”. Nessa última, o pesquisador pode ou não 

transmudar seu discurso.  Acreditamos, portanto, haver três processos de escrita: aquela que 

traduz algo já dito, a que experimenta algo já dito e aquela que transmuda – que produz um 

novo, que cria, que inventaria. 

 

 

  

Palavras-chave: Escrita acadêmica. Modalização autonímica. Utilização e apropriação de 

conceitos teóricos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research is part of reflections developed within the research group of Text and Discourse 

of the Department of Arts of the Federal University of the Rio Grande do Norte. It inserts 

itself in the field of theory of Enunciation. We reflect on written production in higher educa-

tion, more specifically taking as object of analysis the reflexive forms of the language used in 

writing dissertations. We focus the study on theoretical assumptions of Authier-Revuz (1998, 

2004), as regards the heterogeneity and may include, in their theoretical exteriors (the concept 

of dialogism and the polyphonic discourse, proposed by Bakhtin, the subject of cleaved by the 

unconscious subject built by Psychoanalysis; and INTERDISCOURSE, concept proposed by 

Pêcheux). In this sense, we made a cut out in the corpus, initially consisting of eight disserta-

tions, and selected four, defended in 1979, 1989, 2000 and 2011, to represent what we want to 

analyse. These dissertations were be selected from the collection of the Faculty of philosophy, 

letters and human sciences – USP and graduate programs available in the public domain – 

Portal CAPES. Our aim is to analyse marks of "modalização autonímica" in the use and ap-

propriation of another's speech about the concepts of variation and change in the writing of 

researchers in training. We seek to answer the following question: what are the marks of use 

and appropriation of another's speech in the writing of the researcher-in-training? Thus, we 

have as objectives:) check in the selected corpus, as the discourse on the concepts of change 

and change is used in the writing of the four dissertations mentioned; b) parse as trainee re-

searcher shows, in his writing, the different ways to take ownership of these concepts. 

Through the analysis, it was possible to observe that, when the researcher uses the concepts, 

the writing is marking by linguistic strategies that demonstrate the speech being from the the-

ory and the investigated object. And, in the appropriation, this process presents itself in two 

ways: as Dialogic process and as a reflective. In the first case, the Constitution of the re-

searcher's speech takes place in the form of dialogue between the parties. In the second, in the 

form of reflection, accomplished through a proposed comment, a "metaenunciação". At last, 

the researcher may or may not transform his speech.  We believe, therefore, there are three 

processes of writing: one that translates something already said, experiencing something al-

ready said and that that transform – which produces a new establishing that invent. 
. 

 

 

Keywords: Academic writing. Modalização autonímica. Use and appropriation of theoretical 

concepts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho inscreve-se no quadro de pesquisas no âmbito dos estudos sobre a escrita 

acadêmica. Tais estudos estão relacionados às pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Estudo 

do Texto e do Discurso (GETED)1, do Departamento de Letras da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, e pelo Grupo de Estudo e Pesquisa Produção Escrita e Psicanálise 

(GEPPEP), da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, os quais, conjuntamen-

te, investigam a produção escrita na contemporaneidade, tomando como objeto de análise 

textos escolares e acadêmicos. 

Dentre as várias vertentes estudadas pelos grupos, detemo-nos na linha que trata da 

produção no ensino superior, mais especificamente na escrita de dissertações. Por entender-

mos que há um modo de escrever específico a ser desenvolvido nesse nível de formação, um 

trabalho de escrita2, isto é, uma escrita que trabalhe o sujeito que passa pela experiência com 

a leitura e a escrita, processo que possibilita ao sujeito pesquisador dar sentido às interpreta-

ções que faz, envolvendo-se, assim, com sua própria produção.  

Partindo desse contexto, salientamos que nossa pesquisa tem como propósito investi-

gar as marcas de utilização e de apropriação do discurso do outro (o teórico) na escrita do 

pesquisador e como isso pode influir na produção acadêmica e comprometê-la.  Escolhemos, 

para o estudo, o discurso sobre os conceitos de variação e de mudança, não de forma aleatória, 

mas por três motivos: primeiro, porque nossa pesquisa busca a maior aproximação possível 

com a linguística; segundo, porque temos afinidade com a sociolinguística; e terceiro, porque 

manter a mesma teoria (a sociolinguística) favorece analisar de forma mais clara a articulação 

linguística entre a voz do pesquisador e os diferentes discursos que circulam sobre esses con-

ceitos. 

Esta investigação está baseada na Teoria da Enunciação, principalmente no que se re-

fere à heterogeneidade enunciativa do dizer, postulada por Authier-Revuz (1998, 2004).  Para 

                                                
1 O GETED foi 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 e Pesquisa Produção Escrita e Psicanálise – 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.  
2 Termo utilizado por Riolfi (2003, p. 48) para designar uma experiência de escrita na qual, quando o sujeito 

aprender a escrever, a escrita trabalha no sujeito, podendo vir a alterar sua relação com sua palavra, sua história e 

sua vida. 
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essa autora, a enunciação é a condição estrutural de utilização da língua, pois é por meio dela 

que o sujeito se apropria da língua e, a partir daí, produz uma utilização nova, desse modo, 

irrepetível. A não repetição deve-se ao fato de que jamais tempo, espaço e pessoa, classes 

fundamentais da língua, podem ser constantes no uso desta.  

A heterogeneidade proposta pela autora se divide em duas categorias: a constitutiva e 

a mostrada. A primeira não se apresenta na organização linear do discurso: sua alteridade não 

é revelada, permanece no interdiscurso. A segunda traz marcas da presença do outro na cadeia 

discursiva; assim, a alteridade se manifesta ao longo do discurso e pode ser analisada. A hete-

rogeneidade mostrada pode ser marcada (da ordem da enunciação, perceptível na materialida-

de linguística) e não marcada (da ordem do discurso, sem visibilidade).  

Nesse contexto, indagamos: quais as marcas de utilização e de apropriação do discurso 

do outro na escrita do pesquisador em formação? A hipótese é de que, ao confrontar-se a es-

crita de diferentes pesquisadores de diferentes décadas, pode-se observar que eles se utilizam 

e se apropriam do discurso mobilizado nos textos sobre os conceitos de variação e de mudan-

ça sem fazerem coro com as teorias vigentes. Isso porque sua relação com a teoria é da ordem 

da constituição, e não da prescrição. A pesquisa tem como objetivo analisar as marcas de mo-

dalização autonímica no processo de utilização e de apropriação do discurso sobre os concei-

tos teóricos na escrita de pesquisadores em formação (relação do pesquisador com a teoria).   

Os objetivos específicos, os quais servirão como meio para respondermos à pergunta 

da pesquisa, são os seguintes: a) verificar, no corpus selecionado, como o discurso sobre os 

conceitos de variação e de mudança são utilizados na escrita de quatro dissertações; b) anali-

sar marcas linguísticas de apropriação do discurso do outro sobre esses conceitos na escrita 

dessas dissertações. 

Tomamos como aporte teórico a modalização autonímica postulada por Authier-Revuz 

(1990, 1998, 2004), ou seja, as formas marcadas observáveis diretamente no fio do discurso 

que modalizam um enunciado por meio de um comentário, de uma explicação ou de um jul-

gamento. O sujeito evidencia uma relação com ele mesmo, com o discurso do outro, com as 

formas da língua ou com o próprio dizer. Relacionamos essas formas com o modo de utiliza-

ção que adotamos para mostrar como os pesquisadores empregam os conceitos teóricos na 

escrita do trabalho de pesquisa, como esse modo aparece marcado no dizer do pesquisador. 

Para isso, tomamos como referência os pontos da modalização autonímica que Authi-

er-Revuz (2004) denominou “não coincidências do dizer” ou “dupla heterogeneidade”, tipos 

especiais de heterogeneidade enunciativa do dizer, construídos a partir dessa modalização que 



14 

 

  

realizam, na linearidade enunciativa, um movimento de laçada reflexiva3, no qual o enuncia-

dor torna-se objeto da própria enunciação e cujo resultado primeiro é a opacificação enuncia-

tiva. Consistem em um dos efeitos provocados pela forma de modalizar um discurso a partir 

de uma autonímia – demonstrando que o sentido da enunciação em curso não é óbvio, isto é, 

não é transparente para os sujeitos enunciadores. Nesse âmbito, associamos as não coincidên-

cias do dizer à maneira de o pesquisador apropriar-se dos conceitos teóricos na escrita da dis-

sertação, tomando como seu o discurso do outro e transformando-o ou não em um outro dizer. 

O corpus desta pesquisa foi composto inicialmente por oito dissertações, selecionadas 

do acervo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP – e dos programas de 

pós-graduação do Brasil disponíveis no Portal Domínio Público – CAPES. 

Entre as oito, selecionamos quatro, defendidas em quatro décadas diferentes, a saber: 

nos anos de 1979, 1989, 2000 e 2011. Tais dissertações correspondiam ao recorte metodoló-

gico que atenderia aos propósitos da pesquisa. A análise se deu através da observação da 

constituição da escrita, da materialidade linguística desenvolvida pelos pesquisadores em foco 

ao escrever em seu trabalho de pesquisa. 

Organizamos nossa dissertação em quatro capítulos. O primeiro é dedicado à reflexão 

sobre a escrita no ensino superior. Nesse tópico, fazemos uma apresentação de trabalhos de-

senvolvidos por pesquisadores brasileiros sobre a escrita acadêmica, porque este é nosso obje-

to de investigação e também porque, ao tratarem da escrita, eles a situam em um processo que 

consiste na relação entre o sujeito e a linguagem, o qual implica a forma como o dizer desse 

sujeito se representa na escrita.  

No segundo capítulo, explicitamos os pressupostos teóricos que servem de base para 

responder à indagação de pesquisa e à hipótese, as formas reflexivas da linguagem, que são 

denominadas por Authier–Revuz (1998) de modalização autonímica; ou seja, são as duas 

maneiras como se apresenta a alteridade no discurso: a heterogeneidade mostrada e a dupla 

heterogeneidade. A primeira, que usamos para responder ao primeiro objetivo, compreende 

formas observáveis no fio do dizer, aquelas que determinam as fronteiras do discurso, isto é, 

formas que demonstram a fronteira entre o discurso do outro e o discurso do um. Podem apre-

sentar-se por meio de várias estratégias linguísticas, como o modo de escrever o discurso, 

sobre o qual não há uma representação explícita do dizer. Ou seja, aquelas que podem apare-

cer como um comentário do que foi dito: o discurso relatado indireto, o discurso segundo, as 

                                                
3 Laçada reflexiva é o movimento de modalizar um signo com valor autonímico, isto é, escolher um signo 

linguístico ou uma expressão linguística para construir uma enunciação em torno dele, uma metaenunciação, que 

se volta sobre essa enunciação.  (Authier-Revuz, 1998).                
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formas de autorrepresentação do dizer – aquelas em que o dizer do outro é representado no 

discurso do um.  

Para responder ao segundo objetivo, ancoramo-nos nos pontos da não coincidência do 

dizer, os quais visam identificar, inventariar, classificar e descrever formas linguísticas ou 

discursivas através das quais se realiza o desdobramento metaenunciativo próprio dessa con-

figuração.  

 O sujeito que escreve um trabalho segue essas formas de modalização autonímica. Por 

meio delas, relacionamos as várias maneiras de o pesquisador utilizar-se e apropriar-se do 

discurso do outro, colocando-se como não um do discurso ou como o um.  É na experiência 

escrita, lugar no qual o discurso escrito se constitui perpassado pelo discurso do outro (escrita 

que se configura sobre outra escrita), que a escrita pode tomar outro sentido. 

  No capítulo 3, demonstramos como será estruturada a análise dos fatos enunciativos. 

Para isso, tomamos por base pesquisas que têm como cunho investigativo os conceitos de 

variação e de mudança linguística. Assim, realizamos um breve histórico sobre o período em 

que essas pesquisas foram defendidas, para apresentar ao leitor o desenvolvimento dos estu-

dos linguísticos advindos da sociolinguística e sua influência no cenário científico, ou melhor, 

para mostrar como esses conceitos foram abordados no período compreendido entre 1970 e 

2011.  Na verdade, pretendemos observar o funcionamento da modalização autonímica a par-

tir do discurso mobilizado na escrita desses conceitos ao longo do período citado, então se faz 

necessário conhecer o período sócio-histórico em que estão inseridos os trabalhos de pesquisa 

que analisamos. 

Selecionamos excertos pertencentes a quatro dissertações, aqui denominadas com os 

códigos TP1 (Trabalho de Pesquisa 1), TP2 (Trabalho de Pesquisa 2), TP3 (Trabalho de Pes-

quisa 3), TP4 (Trabalho de Pesquisa 4). Organizamos os excertos em quadros que demons-

tram como se estruturam os trabalhos. 

 Para que o leitor compreenda melhor, apresentamos as dissertações que constituem o 

corpus em dois momentos: primeiramente tratamos de todas as dissertações que compõem o 

corpus (oito), em seguida, realizamos uma breve descrição das quatro dissertações que com-

põem o recorte metodológico, as quais foram selecionadas dentre as oito examinadas. Essas 

quatro dissertações tratam de variações linguísticas que acontecem em comunidades e, conse-

quentemente, de mudança de código. 

Em ambos os momentos, expomos o objeto de pesquisa das dissertações em foco, a 

fim de compreendermos como os conceitos teóricos foram utilizados e apropriados na escrita 

dos pesquisadores ao longo do período em que os trabalhos foram defendidos. Pretendemos 
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observar se há semelhança na escrita dos conceitos. Desse modo, mostramos como estão es-

truturados os trabalhos e os correlacionamos ao período sócio-histórico em que foram produ-

zidos.  

   Esclarecemos que a escolha dos excertos para análise se deu no sentido de compreen-

dermos a investigação desenvolvida em cada dissertação. Dessa forma, tais excertos corres-

pondem às seguintes partes das dissertações: (i) objetivo da investigação; (ii) discurso sobre 

os conceitos que sustentam a análise dos dados; e (iii) discurso sobre os conceitos que estão 

presentes nos resultados encontrados.  

No capítulo 4, apresentamos a análise, que está dividida em dois blocos. No primeiro, 

pretendemos interpretar como os conceitos de variação e de mudança linguística foram utili-

zados por diferentes pesquisadores em diferentes décadas. Para isso, tomamos como base: as 

formas da modalização autonímica, formas isoláveis nas quais toda enunciação é a represen-

tação que a ela é dada; as formas estritamente reflexivas, que correspondem ao desdobramen-

to, no âmbito de um ato único de enunciação, do dizer de um elemento por meio de um co-

mentário “simultâneo”, nos limites da linearidade desse dizer; as formas opacificante da re-

presentação do dizer, em que um elemento de enunciação, ao qual elas se referem, é um frag-

mento de uma cadeia que associa significante e significado, bloqueando a sinonímia. (AU-

THIER-REVUZ, 2004, p. 82).  

Authier-Revuz (2004) considera que essas formas são observáveis no fio do discurso. 

No caso de nossa análise, as formas que se podem observar na materialidade linguística, como 

o discurso indireto, o discurso direto, as aspas, etc., mostram como os pesquisadores das dis-

sertações em foco utilizam o discurso sobre os conceitos de variação e de mudança.  

No segundo bloco, temos como objetivo analisar a apropriação do discurso sobre con-

ceitos de variação e de mudança a partir dos pontos de não coincidência do dizer, ou melhor, 

da “dupla heterogeneidade4”, que Authier-Revuz (1998, 2004) denomina pontos heterogê-

neos, nos quais o dizer, quando se representa localmente “confrontado”, tende a se alterar, a 

se desdobrar. Isto é, ao mesmo tempo em que o sujeito escreve seu discurso a partir do discur-

so do outro, ele o desdobra por meio da metaenunciação, de um comentário, porque ele escre-

ve a partir de uma enunciação, uma explicação ou uma interpretação do dizer. 

Permeando os blocos de análise de dados, refletimos acerca da utilização e da apropri-

ação do discurso sobre os conceitos de variação e de mudança por pesquisadores no trabalho 

                                                
4 Dupla heterogeneidade: as não coincidências do dizer que afetam o funcionamento da enunciação, 

representando-o como alterado, no duplo sentido de alteração e alteridade. Isto é, ao mesmo tempo que o sujeito 

escreve um dizer, esse dizer é alterador pelo dizer do outro, o qual comparece no discurso para firmar um valor 

de alteridade. (Authier-Revuz, 2004, p. 85) 
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de escrita, observando se eles estão implicados com a produção de conhecimento. Pretende-

mos confrontar a escrita de pesquisas, observar a forma como cada pesquisador se utiliza e se 

apropria do discurso sobre esses conceitos e correlacioná-la com as várias formas de represen-

tar na escrita o discurso do outro, para demonstrar os efeitos e os significados que essa escrita 

pode representar no dizer do pesquisador.  

Essa análise se faz necessária, pois nossa hipótese é que, ao confrontar a escrita de di-

ferentes pesquisadores em diferentes décadas, podemos observar que o pesquisador se utiliza 

e se apropria do discurso mobilizado nos textos sobre os conceitos de variação e de mudança 

sem necessidade de fazer coro com as teorias vigentes, isto é, sem necessidade de “repetir” o 

discurso sobre os conceitos de variação e de mudança.  Isso porque a relação entre o pesqui-

sador e a teoria é da ordem de uma constituição, e não de uma prescrição, uma vez que o dis-

curso escrito do sujeito se constitui a partir da “interação com outros discursos5”, com o dis-

curso “pré-construído6”, no interdiscurso7; na verdade envolvendo toda uma formação discur-

siva. O discurso produzido na escrita do trabalho de pesquisa é heterogeneamente constituti-

vo. Não pode ser visto como algo que pode ser modelado ou repetido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Interação com outros discursos: é na relação entre discursos outros, na perspectiva dialógica, que o sujeito traz 

para compor seu discurso, de modo consciente, o discurso de outro sujeito externo a ele. (Bakhtin, 1995, p. 95) 
6 “Pré-construído corresponde ao ‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu 

‘sentido’ sob a forma da universalidade (‘o mundo das coisas’)”. (Pêcheux, 2010, p. 151) 
7 Interdiscurso: O conceito de ideologia é fundamental para a construção do intradiscurso, espaço privilegiado 

para o pensamento crítico poder explicar os constrangimentos sociais e políticos que influem na construção da 

subjetividade. Sendo o discurso concebido como um sistema de relações de sentido, o conceito 

de interdiscurso destaca-se no processo de subjetivação da linguagem: o sentido de um texto nunca pode estar 

declarado a priori por seu autor, mas é, antes, o resultado das relações complexas dos usos da linguagem com as 

formações discursivas. A distinção mais imediata entre os dois conceitos propostos por Pêcheux leva-nos a 

definir o interdiscurso como o “discurso de um sujeito” e o intradiscurso como a matéria linguística, ideológica, 

literária, simbólica, etc. preexistente, uma espécie de imagem já conhecida de uma realização linguística que 

qualquer sujeito pode reconhecer. (Pêcheux, 2006, p. 67) 
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CAPÍTULO I 

 

1 A ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR 

 

Neste tópico, tratamos da instância escrita no ensino superior, tema que tem sido palco 

de discussão de muitos pesquisadores das áreas do Estudo da Linguagem, da Educação e da 

Psicanálise. Dentre os trabalhos desses estudiosos, ressaltamos as pesquisas realizadas pelos 

Grupos GEPPEP (USP) e pelo GETED (UFRN).  Para os pesquisadores desses grupos, a es-

crita, nesse nível, deve ser singular, e o autor do trabalho de pesquisa deve implicar-se com o 

saber e responsabilizar-se pelo dito.  É nesse âmbito que esta pesquisa se inscreve, uma vez 

que investigamos a utilização e a apropriação do discurso mobilizado na escrita dos conceitos 

de variação e de mudança.   

Esta pesquisa origina-se de uma investigação preliminar desenvolvida no interior do  

GETED por Fabiano (2012), a qual se propôs analisar como o pesquisador em formação dá a 

ver, na escrita da dissertação de mestrado, os diferentes modos de apropriação de conceitos da 

área na qual pretende inserir-se, e verificar o gerenciamento de vozes enunciativas na escrita 

acadêmica, constatando que há pesquisas que são como luzes, pois iluminam e abrem portas 

para novas pesquisas, e outras que são como sombras, uma vez que tendem a repetir o que já 

foi dito, não acrescendo nada ao foi investigado.   

De acordo com a pesquisadora, a apropriação do conhecimento possibilita ao sujeito 

operar sobre a linguagem de modo singular, a partir da mobilização de elementos linguísticos 

discursivos, os quais acabam por apresentar marcas que caracterizam a tentativa de produzir 

conhecimento, isto é, o modo de estabelecer a relação entre a produção escrita realizada na 

universidade e a dimensão subjetiva/singular daquele que escreveu em relação a sua escrita. 

Assim, para se compreender como se processa o ato de escrita no ensino superior bem 

como a relação que há entre esse ato e nosso objeto de pesquisa, apresentamos alguns traba-

lhos de pesquisadores brasileiros que trazem contribuições acerca da escrita nesse nível de 

ensino. Tais autores fundamentam-se em Pêcheux – nas formações imaginárias – e em Lacan 

– “no sujeito como processo (de representação) interior ao não-sujeito constituído pela rede de 

significantes; processo, na medida em que os ‘objetos’ que nele se manifestam se desdobram, 

se dividem, para atuar sobre si, enquanto outro de si”. (LACAN, apud PÊCHEUX, p. 143, 

[1988], 2010).  

Para esses pesquisadores, a escrita não é suficiente para levar à singularidade. Essa é a 

perspectiva que envolve esta pesquisa, pois investigamos essa instância mobilizada no discur-
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so sobre variação e mudança, para analisar como tais conceitos são utilizados e apropriados 

por pesquisadores da área da sociolinguística. Como essa escrita inscreve-se no nível superior 

de ensino, nesse contexto o texto traz implicações, como afirma Almeida (2011), que envol-

vem a produção de conhecimento, por isso se deve observar a interferência da exterioridade 

sobre a escrita, a fim de analisar as determinações que envolvem o pesquisador, a teoria, a 

pesquisa e a marca de existência ou não de singularidade.  

Iniciamos apresentando o trabalho de Riolfi (2011), que tem refletido sobre o ensino 

de leitura e escrita. Para ela, o ato de escrita pode consistir em um dispositivo de transforma-

ção do sujeito em relação ao saber. Em cada texto que o sujeito se propõe escrever, esse dis-

positivo pode ser operacionalizado ou não, dependendo da afinidade que esse sujeito tem com 

seu escrito. Essa afinidade depende de ele ter passado por um “trabalho de escrita” que pro-

mova uma ação recíproca, na qual o sujeito trabalhe a escrita, e esta trabalhe no sujeito. Nesse 

sentido, o sujeito que escreve opera na linguagem e sofre efeitos dela.  

Relacionando a escrita às formas de bem dizer, a autora aponta quatro momentos que 

aquele que se propõe aprender a escrever atravessa para sair do “inferno da escrita8”. O pri-

meiro é o da escrita cosmética, escrita inócua, que não transforma o ato do dizer. O sujeito 

tenta maquiar uma tessitura do texto com palavras, de forma a torná-la bela, para agradar o 

outro. Enquanto escreve, ele tem a ilusão de que assegura um saber a respeito do que está 

formulando em seu texto.  

O segundo momento é nomeado de escrita crítica. Trata-se de uma escrita que faz o 

sujeito que escreve sofrer, sem ser ainda um ato que transmuda. Nessa instância escrita, o 

indivíduo torna-se uma pessoa medrosa, prevenida, desconfiada. Não tem segurança no que 

escreve; na verdade, ele tem conhecimento de suas falhas, e isso inibe sua criatividade. 

O terceiro momento é o da instauração do trabalho de escrita. Nessa instância, há um 

duplo trabalho, que se efetua paralelamente. Ao escrever, o sujeito efetua várias operações 

discursivas para a construção de um texto. Por outro lado, ao exercer essa tarefa, ele deposita 

no papel a escrita, a qual, por sua vez, o trabalha. Teríamos, assim, o trabalho da linguagem 

sobre o sujeito. E o resultado disso é a mudança da relação do autor com seu texto, no sentido 

de que, no processo de refacção textual, o indivíduo suporta os efeitos de deslocamento que a 

linguagem exerce enquanto escrito sobre seu texto.  

O quarto momento de escrita postulado pela autora é o da responsabilidade pela obra 

e sustentação de um nome de autor. Nesse momento, a escrita é tida como uma produção, 

                                                
8 Inferno, no sentido da angústia, da dor de encontrar as palavras para traduzir o que foi dito pelo outro, para 

então chegar à transliteração, à escrita transformadora. (Grifos nossos) 
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tendo como primeiro interlocutor aquela parcela de si próprio do sujeito, algo que pode ser 

reconhecido como próprio dele. Ele toma como suas essas “outras” palavras e compreende 

que é responsável por veiculá-las para o mundo, para os outros. A escrita não se constitui 

mais como um trabalho, mas como uma questão de honra, pois aquele que escreve se trans-

forma a partir de sua relação com o próprio ato de escrever.  

Podemos relacionar o que analisamos nesta pesquisa ao “trabalho de escrita” tratado 

pela pesquisadora Riolfi (2011), pois, ao investigar o discurso do outro (o teórico) sendo utili-

zado na escrita do pesquisador, observamos que ele opera a linguagem quando usa de estraté-

gias linguísticas como o discurso direto, o discurso indireto, as aspas. Na verdade, ele utiliza 

formas de modalizar o discurso. Nesse processo, o pesquisador opera a linguagem e sofre 

efeito dela, podendo ou não transformar sua relação com seu escrito para, assim, tornar-se 

autor de seu texto. 

Também tratando de escrita acadêmica, Barzotto (2011) afirma que escrever comporta 

duas ordens indissociáveis: a primeira se relaciona ao ato de criação, e a segunda consiste no 

percurso que se faz para se chegar a essa criação.  Segundo o autor, para se chegar à criação 

do novo, é necessário negar, destruir, subverter, pelo menos em parte, o que foi produzido 

antes. E esse processo de subverter, de negar em parte o que foi produzido antes, está na se-

gunda ordem. Nesse lugar é que o sujeito enfrenta muitos “obstáculos” para chegar à trans-

formação, em direção à produção do novo. Em relação à segunda ordem, o autor citado, cen-

trando-se nas formações imaginárias propostas por Pêcheux (2010), no que diz respeito às 

antecipações que precedem possíveis respostas de um interlocutor direto ou de uma terceira 

pessoa, faz uma reflexão sobre a escrita acadêmica e a relaciona com o sujeito-pesquisador, 

demonstrando a presença do outro na escrita de uma pesquisa. Dessa forma, ao escrever, o 

sujeito dialoga com três interlocutores: aquele com quem (se) fala, aquele de quem (se) fala e 

aquele a partir do qual (se) fala. 

 O interlocutor com quem se fala: aquele a quem se quer convencer. A escrita escamo-

teia o confronto com os pares, “esconde”, deixa “velado” o discurso do outro. Ou seja, 

o discurso do outro aparece de forma opaca.  

 O interlocutor de quem se fala: está associado ao sujeito-pesquisador e aos dados de 

pesquisa. Nesse plano, os dados de pesquisa e o trabalho de análise devem estar inti-

mamente relacionados com os propósitos do sujeito-pesquisador, para que ele possa 

inter-relacionar-se com estes e escrever com apropriação de conhecimento, compreen-

dendo, interpretando os dados.  
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 O interlocutor a partir do qual se fala: materializa-se, na escrita, nas relações entre 

quem escreve e aquele com quem ele estabeleceu uma relação de filiação e com seus 

guias (orientadores, instituições, autores de renome, normatização, etc.). Para que o 

sujeito produza conhecimento é necessário que ele esteja inserido em uma cultura e 

que reconheça uma filiação, no sentido de que o exercício de escrita esteja atrelado a 

uma cultura, a uma linha teórica.  

 

O processo de escrita tratado por Barzotto (2011) será tomado como uma base para 

analisarmos os excertos selecionados, já que ele parte das formações imaginárias de Pêcheux 

para explicar o percurso que o pesquisador faz para chegar a uma escrita em que esteja impli-

cada uma autoria, uma criação.  

Assim, também, ancorada em Authier-Revuz (1998, 2004), analisamos a escrita do 

pesquisador em formação por meio da utilização do discurso do outro. Nesse processo, o dizer 

do outro (teórico) aparece, por vezes, de forma velada, opaca. E, por meio da apropriação, o 

sujeito-pesquisador interpreta o discurso do outro, comenta, pode inter-relacionar-se como os 

dados da pesquisa. Ele estaria, dessa forma, dialogando com o interlocutor de quem (se) fala. 

É a partir desse momento que esse sujeito pode, de acordo com Barzotto, dialogar com o in-

terlocutor a partir do qual (se) fala, ou, segundo Authier-Revuz, transmudar o discurso, criar, 

inventariar.  

Grigoletto (2011) tem refletido sobre a questão da escrita no ensino superior. Para ela, 

escrever nesse nível envolve muitos desafios, um dos quais é encontrar a justa medida entre o 

respeito aos “mestres” – entendidos como as teorias, os autores estudados, as normas e as 

convenções institucionais e de gênero, o orientador – no caso do pesquisador em formação – e 

uma inscrição subjetiva consequente do texto produzido. A autora centra sua reflexão no po-

sicionamento que o professor deve ter ao ensinar a leitura e a escrita na universidade, relacio-

nando-as à implicação com o saber. 

Segundo Grigoletto (2011), todo bom texto tem buracos9; ou seja, há sempre um espa-

ço que não foi explicado, respondido, detectado pelo autor. Partindo desse parâmetro, a autora 

postula que, para se escrever um bom texto, a primeira condição é ser capaz de fazer leituras 

que enxerguem buracos e desloquem sentidos. Esse tipo de leitura foi denominado de leitura 

                                                
9 Buracos são os espaços que ficam no texto, indicando que nem tudo foi explicado, nem tudo foi respondido ao 

leitor, nem tudo o autor do texto sabe. A rede de significantes montada no texto pode ser reconstruída em 

diferentes redes. Nem todas as possibilidades são percebidas pelo autor. (RIOLFI, apud GRIGOLETTO, 2011. 

p. 93). 
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“mobilizadora”, uma vez que mobiliza outros sentidos, permite novas significações, ao con-

trário das leituras tidas como dogmáticas, que cerceiam a interpretação.  

A partir dessas observações, Grigoletto (2011) postula duas concepções de leitura e 

duas posições frente ao saber. Referimo-nos, inicialmente, à leitura mobilizadora, a qual ocor-

re quando o leitor enxerga buracos e, a partir deles, desloca e mobiliza sentidos. Já a leitura 

dogmática é o tipo de leitura em que o sujeito não consegue abstrair sentidos, interpretar.  

Quanto à posição da leitura frente ao saber, na leitura dogmática o sujeito toma o texto como 

documento inerte, que explicita um saber já pronto e cristalizado pela leitura do outro (“dos 

mestres”); na leitura mobilizadora, o sujeito procura transformar os significados do texto, re-

lacionando-o com outros textos, dando-lhe novas configurações e interpretando-o. (GRIGO-

LETTO, 2011, p. 94-95) 

Valendo-se das concepções de leitura e das posições do leitor frente ao saber, a pes-

quisadora delimita duas concepções de escrita: a escrita burocrática e a escrita mobilizadora. 

A escrita burocrática advém da prática da leitura dogmática, que se limita a atender 

aos desejos do “mestre”. Tem como objetivo cumprir uma tarefa estabelecida por outrem.  

Nesse tipo de escrita, aquele que escreve está pouco implicado subjetivamente com seu es-

crito, buscando apenas cumprir uma ordem, um direcionamento. Essa escrita segue modelos 

sem refletir sobre eles; procura comprovar teorias e acaba por reproduzi-las.   

A escrita mobilizadora surge em oposição à escrita burocrática. Resulta da implica-

ção daquele que escreve com o saber. Nessa escrita, o autor se mostra implicado subjetiva-

mente em seu texto. A posição assumida pelo pesquisador não é a de reprodução de uma teo-

ria, de um modelo, mas a de mobilizar os textos lidos e as teorias estudadas de modo a trans-

formá-los em novas configurações de sentidos, surgidos por meio do trabalho de análise e de 

reflexão de uma pesquisa. Essa escrita demonstra que o sujeito que escreve reconhece os bu-

racos do texto, a incompletude inevitável dele, e por isso se responsabiliza pelo que escreve. 

Assim, para Grigoletto (2011), na escrita burocrática o autor, ou o pesquisador, ao es-

crever seu trabalho, não se dirige a um leitor externo, mostrando-lhe algo novo, mas se volta 

para o que veio antes, para os autores resenhados, o orientador, procurando sentido nessas 

instâncias e prendendo-se a elas. “Trata-se de um modo de escrita que não se olha para frente, 

e sim para trás, para o que veio antes. Não se trata de um trabalho entre o autor e o leitor, mas 

sim entre o leitor dos mestres e o próprio mestre”. (p. 103-104). Já na escrita mobilizadora, 

olha-se para o que veio antes para mobilizá-lo, transformando-o em algo novo, em uma cria-

ção do autor, que pode ser oferecida ao leitor. 
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Partindo dessa concepção, observamos que a relação do pesquisador com a teoria, que 

serve de luz para a compreensão da análise dos fatos enunciativos, deve ser de ordem consti-

tutiva, um discurso que se constrói a partir das leituras, de um campo de filiação teórica, para 

que o sujeito, então, reflita e escreva com conhecimento, com implicação com o saber, ou 

melhor, responsabilizando-se por seu discurso. Nesta dissertação, podemos observar as con-

cepções de escrita tanto no processo de utilização quanto no de apropriação do discurso do 

outro.  

Investigando a instância escrita, não podemos também deixar de ressaltar aqui as con-

tribuições de Almeida (2011), no que se refere à singularidade e à produção do conhecimento 

no ensino superior. Para essa pesquisadora, a singularidade não é apenas um fazer linguístico, 

mas uma manifestação discursiva, que é resultado de um fazer ontológico, um fazer próprio 

do ser humano. Como a ontologia é de ordem social, a singularidade resulta de um fazer  so-

cioideológico, uma vez que o pesquisador, dentro de uma instituição de ensino superior, ao 

escrever uma dissertação ou tese, assume o papel de um ser social, interpelado por uma ideo-

logia. Essa singularidade vista pela autora pode manifestar-se nas produções universitárias 

como marca de algo próprio do pesquisador, algo que pode configurar um ir além do já pro-

duzido. Nesse sentido, a produção de conhecimento na universidade está atrelada ao conceito 

de singularidade.  

Assim, a escrita de que tratamos nesta dissertação também se configura como um pro-

cesso que está atrelado a uma formação universitária, no qual o pesquisador tende a deixar 

marcas das manifestações discursivas que fizeram parte de sua formação social, ou seja, de 

sua filiação teórica. Desse modo, o discurso singular está atrelado ao já produzido, pois, con-

siderando-se as afirmações de Authier-Revuz (2004), é a partir do já dito que todo discurso se 

constrói. Assim, também por meio das pesquisas já produzidas, como afirma Almeida (2011), 

chega-se à singularidade, a uma nova produção. 

Em seus estudos, Almeida (2011) elaborou, assim como Grigoletto (2011), dois con-

ceitos de escrita: escrita normal e escrita laborativa. 

A escrita normal é caracterizada pelo imediatismo, pelo burocrático. O pesquisador 

não consegue passar pela experiência do trabalho de pesquisa. Encontra-se nesse tipo de escri-

ta a consequência inevitável de uma atitude de tradução, que regula a escrita pelo sentido10 e 

representa o conhecimento, em vez de produzi-lo. É a escrita que funciona como ato de repo-

sição do já dito. A teoria que ancora o trabalho de pesquisa, ou seja, o autor citado, é, em 

                                                
10 (ALLOUCH, apud ALMEIDA, 2011, p. 228) 
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grande parte, responsável pelo que está sendo produzido, uma vez que ele comparece na escri-

ta do trabalho realizando atos como explicar e confirmar dados. Tais estratégias utilizadas 

pelo pesquisador para analisar dados denota um distanciamento entre ele e o processo de rea-

lização de uma escrita implicada com o saber. A escrita é, assim, tida como tradução do co-

nhecimento, e a produção científica se faz por meio da representação do conhecimento. 

Essa forma de escrita pode ser associada com a que Authier-Revuz (2011) denomina 

transcrição de um todo já dito, tradução em palavras de um pensamento. Percebemos essa 

escrita nos fatos enunciativos em que os pesquisadores utilizam o discurso do outro (o outro 

entendido como a teoria em que o trabalho de pesquisa se ancora) de forma a traduzir um di-

zer, usando, para isso, estratégias linguísticas. Nessa instância escrita, o discurso do pesquisa-

dor, assim como na escrita burocrática, comparece atrelado ao discurso do teórico e não se 

apresenta implicado com o saber. 

A escrita laborativa, conceito criado a partir da dimensão ontológica do trabalho, pos-

sibilita finalidades, não necessidades, como faz a escrita normal. As finalidades estão nos pro-

jetos que envolvem vida e o sentido de entregar algo que faça o mundo pensar e se transfor-

mar. Aqui, o pesquisador escreve em outro estilo o que já foi dito antes, transformando esse 

dito, colocando algo de novo nele. Nas pesquisas desse nível de escrita, o pesquisador se de-

bate com os significantes pelos reflexos destes, o que lhe permite encontrar-se além da mate-

rialidade linguística; isto é, ele escreve o conhecimento através do processo de translitera-

ção11. Em relação à produção do conhecimento, o autor assume um papel ativo no ato de es-

crita.  

Para Almeida (2011), pela escrita laborativa pode-se localizar o lugar fundamental do 

autor, aquele que não se faz exatamente por falas, por dizeres para enfeitarem textos, mas por 

conceitos que lhe possibilitem a lente para abstrair sobre o objeto que não existe, e que pas-

sará a existir através da abstração12. Os conceitos são utensílios fundamentais para esse tipo 

de escrita. É neles que o pesquisador trabalha para ler os dados e produzir o novo; de fato, 

produzir conhecimento. 

 A escrita laborativa, assim como a mobilizadora, se assemelham ao que Authier-

Revuz (2011) postula como escrita que passa por um processo de experiência, no qual o 

enunciador produz o novo baseado no já dito. É no processo de escrita que o sujeito interage 

com o discurso do outro. Integram sua voz as vozes que o antecedem e as que ele antecipa, na 

interação com seu interlocutor, em um contexto social determinado. Ele escreve a partir das 

                                                
11 Transliteração: mapeamento de um sistema de escrita em outro. (ALLOUCH, apud ALMEIDA, 2011, p. 228) 
12 Almeida (2011, p. 229). Tese de Doutorado. 
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palavras já ditas. Ou seja, todo discurso é perpassado por vozes de outros discursos, para daí, 

então, criar-se o novo discurso – no caso da pesquisa, o novo conhecimento.  

Registramos agora os pressupostos de Authier-Revuz (2011)13 sobre a escrita acadê-

mica. Centrada na afirmativa de Benveniste e de Lacan de que não há sujeito a não ser o da 

linguagem, e de que a materialidade da linguagem repousa sobre a língua, a autora ressalta 

que o sujeito utiliza a língua a partir de uma relação de exterioridade interna. Ou seja, é no 

jogo entre as palavras do sujeito que escreve e o já dito que esse sujeito encontra algo de ver-

dade e se constitui. Portanto a escrita aparece, nessa dimensão, no sentido em que escrever 

consiste em uma aventura nas palavras, que são utilizadas em um processo de inventariar. É 

escrevendo-se que se inventa e que se cria. Para a autora, 

 

há uma unidade fundante da atividade linguageira sob todas as suas formas – falas, 

escritos diversos, prática psicanalítica, escrita, loucura... – que repousa sobre a mate-

rialidade da língua e a relação humana com a linguagem – a de um sujeito efeito da 

linguagem – e, em decorrência, como esclarecimento recíproco, por suas próprias di-

ferenças, nas diversas práticas umas pelas outras. Assim, Mallarmé, Claude Simon, 

Nathalie Sarraute, Flaubert, Michaux..., dizem coisas essenciais ao linguista da 

enunciação sobre a linguagem e os modos para o sujeito se colocar dentro, é o per-
curso da metaenunciação. E, reciprocamente, estabelece-se a relação de uma escrita 

com o campo da prática linguageira comum, da qual ela distingue, mas no seio da 

qual emerge a ligação profunda à experiência humana, fundamente, da linguagem; é 

deste lugar que a aventura – por mais singular e extrema que seja – de uma escrita 

que pode ser compartilhada pelo leitor. (AUTHIER-REVUZ, 2011, p. 655 – 656) 

 

 

Nesse âmbito, é na relação humana com a linguagem que o sujeito apresenta, na mate-

rialidade linguística, os vários modos de representar seu dizer. Essas formas de apresentar o 

discurso do outro na escrita são o que determina a posição do sujeito frente ao que escreve. 

Valendo-se desses conceitos, Authier-Revuz (2011, p. 657) postula que a escrita aca-

dêmica se reveste de duas formas distintas. A primeira é linguística, destinada à publicação. 

Constitui-se uma experiência em que as palavras, de uma maneira radical, são repetidas. Re-

petidas por meio de um pensamento que se faz e se encontra nas e pelas palavras, e que faz 

com que o sujeito se proponha escrever a partir dessas palavras, ou seja, que produza o novo 

baseando-se no já dito. Nesse sentido, ao escrever as palavras, o sujeito toma-as como forma 

própria do pensamento que ele quer expressar. Essa escrita é concebida como um trabalho 

realizado nas e pelas palavras. A segunda é de ordem inversa: a escrita percebida como trans-

crição de um todo já feito ou como tradução em palavras de um pensamento. Escrita atraves-

sada, descompletada pelo sujeito que habita. É nesses dois processos de escrita acadêmica, 

                                                
13 Artigo “Paradas sobre Palavras: a língua em prova na enunciação e na escrita”. Educação e Realidade, Porto 

Alegre, v. 36, n. 3, p. 651-679, set./dez.2011. 
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uma que transmuda – que se constitui por meio de uma experiência – e outra que transcreve 

algo já dito que centramos a análise dos dados desta pesquisa. 

 Tomamos agora como base as pesquisas de Fabiano (2007-2011). Essa pesquisadora 

tem focado seu trabalho na escrita acadêmica, mais precisamente na forma como o sujeito 

incorpora os conceitos teóricos e deles se apropria na escrita do trabalho de pesquisa. Nesse 

âmbito, para ela, há dois processos de escrever a partir de um já dito. O primeiro é a incorpo-

ração, a qual acontece quando o sujeito pesquisador não consegue imprimir algo de novo em 

seu trabalho. Sua escrita é voltada para o discurso do outro. Ou seja, ora o sujeito reescreve, 

ora reformula, ora parafraseia, não havendo deslocamento para o espaço da produção, da 

transformação, daquilo que toda pesquisa deve trazer, uma impressão do novo. Nesse sentido, 

a incorporação sustenta a justificativa da perpetuação, da repetição, como produção de conhe-

cimento. 

 O segundo processo é a apropriação de conceitos teóricos, que possibilita ao sujeito 

escrever de forma que a escrita apresente múltiplos sentidos. Isto é, a escrita aparece a partir 

do engajamento do sujeito pesquisador com o objeto de estudo e a teoria que dá sustentação a 

sua pesquisa. Na verdade, é saber apreender o conhecimento e, a partir dele, criar sentidos 

para os discursos que circularam em determinada época. Essa instância escrita envolve uma 

formação discursiva.  

De acordo com a autora citada, é através dos procedimentos de ensino de leitura que o 

sujeito aprende a ler um texto teórico para sustentar suas “próprias palavras”, para então che-

gar à elaboração de um texto, denominado de versão final. É no processo de leitura que o su-

jeito adquire condições de se apropriar dos conceitos teóricos.  O ensino de escrita acontece 

de forma semelhante à do ensino de leitura. No processo de escrita, há um momento inicial 

em que o sujeito tende a ficar preso ao texto do autor, para se assegurar em bases terminológi-

cas. Isso funciona para se retomarem alguns autores; mas o mesmo não acontece quando se 

está analisando dados, pois esse processo requer que o pesquisador interprete um já dito, rela-

cione-o com os dados, investigue-o, e aponte resultados que tragam algo de novo para o cam-

po científico. 

Assim como a pesquisadora mencionada, estudamos, nesta dissertação, a escrita aca-

dêmica por meio da utilização e da apropriação do discurso mobilizado na escrita de conceitos 

teóricos. Diferentemente da pesquisadora, estamos preocupadas em mostrar as marcas de uti-

lização e de apropriação do discurso do outro na materialidade linguística, observando como 

se constitui a relação do pesquisador com a teoria. Apesar de haver algumas semelhanças, já 

que todo discurso parte de um já dito, a incorporação investigada pela pesquisadora configura 
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uma escrita em que o sujeito, ao lidar com a teoria, ao escrever um trabalho de pesquisa, não 

consegue desligar-se do discurso anterior e, sendo assim, não consegue imprimir algo de novo 

em seu trabalho. De acordo com Grigoletto e Almeida, a pesquisa acaba representando um 

conhecimento, e não produzindo o novo. Tal situação se assemelha ao procedimento de utili-

zação do discurso do outro que empregamos para demonstrar que o pesquisador utilizou for-

mas linguísticas que mostram o discurso sendo inventariado. 

A apropriação usada pela autora aproxima-se da empregada nesta pesquisa, já que, no 

processo de apropriação do discurso do outro, em nossa concepção, o enunciador toma para si 

o dizer do outro, reflete e, pelo processo metaenunciativo, comenta os fatos enunciativos 

analisados, podendo, por esse viés, tomar um posicionamento frente ao que está escrevendo e, 

com isso, transformar o discurso, produzir um novo conhecimento para o campo científico.  

Observamos que as pesquisas abordadas neste espaço apresentam pontos em comum 

em relação à escrita acadêmica e à produção do conhecimento. Para os autores citados, a es-

crita se divide, principalmente, em duas instâncias: aquela em que, ao escrever, o pesquisador 

representa conhecimento e aquela em que ele produz conhecimento. Para Authier-Revuz 

(2011), parte de uma experiência ou se configura como tradução do conhecimento. 

 Fundamentamos esta pesquisa no padrão de escrita estudado pelos pesquisadores des-

critos anteriormente. A partir dos questionamentos deles, investigamos a forma que o pesqui-

sador utiliza para escrever o discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança 

e também como eles se apropriam desses conceitos, ou seja, a forma com eles dão a ver na 

escrita o discurso do outro. 
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CAPÍTULO II 

 

2 ANCORAGEM TEÓRICA 

 

A composição de escrita de que tratamos neste trabalho está centrada nos estudos da 

linguista Jacqueline Authier-Revuz (1998, 2004, 2011), ou seja, na teoria da enunciação. Pa-

ra fundamentar a teoria da heterogeneidade enunciativa do dizer, a autora estabelece interfa-

ces com várias áreas do conhecimento.  

É necessário fazermos um breve esboço histórico da Análise do Discurso (AD), de 

modo a se compreender em que medida os conceitos utilizados por Authier-Revuz foram afe-

tados pelas reflexões teóricas da AD, ressignificados e deslocados a partir dessa relação.  

A AD, postulada por Michel Pêcheux (1993), compreende três momentos. No primei-

ro momento, cada processo de produção discursiva era gerado por uma máquina autodetermi-

nada e fechada em si, e o ponto de partida para a análise de dados era um corpus fechado de 

sequências discursivas, selecionadas no espaço discursivo supostamente dominado por condi-

ções de produção estáveis e homogêneas.  

Na segunda fase da AD, a noção de máquina estrutural fechada começa a explodir. O 

quadro teórico da AD trata dos primeiros esboços da heterogeneidade do discurso, mediante a 

reelaboração da noção de formação discursiva (FD), vista não mais como “um lugar estrutural 

fechado, uma vez que é constitutivamente ‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar, 

isto é, de outras FDs, que se repetem nela, fornecendo-lhes suas evidências discursivas fun-

damentais” (PÊCHEUX, 1993b, p 314). É vista também pela elaboração da noção de interdis-

curso, introduzida para designar o exterior específico dessa FD, o todo complexo das forma-

ções discursivas, emaranhado no complexo das formações ideológicas. Nesse sentido, o espa-

ço de uma FD é atravessado pelo pré-construído, ou seja, por discursos que vieram de outro 

lugar, de uma construção anterior ou exterior. 

Na terceira fase da AD, adota-se a perspectiva segundo a qual os diversos discursos 

que atravessam uma FD se formam de maneira regulada no interior de um interdiscurso. Nes-

sa fase, a heterogeneidade passa a caracterizar a formação discursiva, o que vai determinar a 

natureza heterogênea do discurso. Tem importância fundamental para essa fase, dentre outros 

aspectos, o diálogo que Pêcheux travou com Authier-Revuz (1998) sobre os processos enun-

ciativos, por conseguinte sobre a subjetividade. Isso porque a autora é afetada pelos exteriores 

teóricos (o sujeito psicanalítico, o dialogismo de bakhtiniano e a noção do interdiscurso), que 

lhe possibilitam mobilizar uma teoria da enunciação que favorece a interlocução com Pêcheux 
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e, em consequência, uma teoria da enunciação necessária à AD que quer levar a sério a noção 

de real, que, por sua vez, é fruto do atravessamento da psicanálise. 

Authier-Revuz (2004) enfatiza a concepção de interdiscurso proposta pela AD france-

sa, como heterogeneidade enunciativa, e também ressalta a teoria do sujeito construído pela 

psicanálise (sujeito descentrado, clivado, afetado pelo inconsciente, por isso não sendo fonte 

de seu dizer) e as noções de dialogismo e polifonia, apresentadas por Mikhail Bakhtin, que 

nelas se baseia para propor o conceito de heterogeneidade enunciativa. 

Assim, percebemos que, além do conceito de interdiscurso da AD, Authier-Revuz ain-

da se centra no dialogismo do círculo de Bakhtin e na constituição do sujeito clivado pelo 

inconsciente da psicanálise para postular a heterogeneidade enunciativa do dizer.   

Tomamos essa teoria como base para explicitar as marcas de utilização e de apropria-

ção do discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança na escrita das disser-

tações que analisamos. 

No próximo item, especificamos os pressupostos da teoria da enunciação, na qual esta 

pesquisa se inscreve. Em seguida, caracterizamos cada teoria que Authier-Revuz toma para 

fundamentar seu estudo e, por último, tratamos do estudo da autora acerca da reflexibilidade 

opacificante da modalização autonímica.  

 

2.1 Teoria da enunciação 

Os estudos de Authier-Revuz inserem-se na teoria da enunciação, que analisa a marca 

do homem na linguagem14, ou seja, analisa a língua em funcionamento por um ato individual 

de utilização ou por um grande processo, que pode ser estudado a partir dos seguintes aspec-

tos: o vocal da enunciação, o da semantização e o formal de realização. (BENVENISTE, 

2005) 

Nessa perspectiva, enunciar é transformar individualmente a língua em discurso. A 

semantização da língua acontece nessa passagem. A enunciação, nesse ponto, é um ato de 

apropriação da língua pelo locutor que, a partir do aparelho formal da enunciação15, é consti-

tuída por um locutor e um alocutário. É no processo de alocução que se instaura o outro no 

emprego da língua (BENVENISTE, 2006, p. 83). 

                                                
14 Expressão usada por Benveniste no Prefácio de Problemas de Linguística Geral I. (2005) 
15 Termo utilizado por Benveniste para explicar a “semantização linguística”, um dos aspectos da enunciação, 

uma noção apresentada em 1969, no texto “Semiologia da língua”, que é aplicada às relações entre diferentes 

sistemas. (BENVENISTE, 2006) 
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É o aparelho formal da enunciação a condição estrutural de utilização da língua, uma 

vez que é por meio dele que o sujeito se apropria da língua e, a partir disso, produz uma utili-

zação nova, desse modo irrepetível. A não repetição deve-se ao fato de que jamais tempo, 

espaço e pessoa, categorias fundamentais da língua, podem ser constantes no uso da língua. 

(BENVENISTE, 2006, p.84) 

Esta pesquisa também se insere na teoria da enunciação, uma vez que tomamos os 

pressupostos teóricos de Authier-Revuz (1998, 2004) como lente para analisar os dados. In-

vestigamos as marcas da enunciação no discurso mobilizado na escrita dos conceitos de varia-

ção e de mudança. Compreendemos que a enunciação é um processo sempre único, pois cada 

vez que a língua é enunciada em forma de discurso, seguem-se condições de tempo, espaço, e 

pessoa (eu/tu) singulares. Portanto, a escrita dos trabalhos de pesquisa cujos excertos analisa-

mos se insere no processo discursivo, no qual o dizer é interpretado como um acontecimento. 

Procuramos a singularidade discursiva. Nesse sentido, investigamos, na produção escrita, 

marcas que levem a considerar-se que o acontecimento discursivo trouxe algo de surpreen-

dente, algo de novo. 

Dessa forma, como analisamos as marcas do discurso do outro na materialidade lin-

guística, é válido registrar aqui a filiação primeira de Authier-Revuz (2004) aos postulados de 

Saussure, no que concerne à língua como ordem própria. Para essa autora, não se pode deixar 

de lado o objeto da linguística, mesmo que este apareça afetado por seus “exteriores”.  Essa 

parte da linguística é demonstrada em seu estudo relacionado à modalização autonímica no 

que diz respeito ao plano das formas mostradas e marcadas.  

 Segundo Authier-Revuz (2004), a língua e a enunciação andam juntas, não se podem 

dissociar as duas, como fez Saussure. Desse modo, a autora toma como base a teoria de Ben-

veniste para explicitar a enunciação. No que se relaciona à língua, Benveniste (2006, p. 47-

48) se mostrou preocupado com o lugar dela entre os sistemas de signos, pois, para ele, não se 

deve estudá-la apenas através da semiologia linguística, mas também por sistemas não lin-

guísticos, já que ela tem a capacidade de falar dela mesma, criando, dessa forma, a faculdade 

da metalinguagem. A partir daí, o autor formula o princípio da dupla significância, ou seja, a 

combinação de dois modos distintos de significação: o semiótico e o semântico. O semiótico 

relaciona-se ao modo de significação, que é próprio do signo, inscrito no espaço finito do sis-

tema linguístico e que é da ordem do estável, do fixo, aquele do sentido saussuriano. O se-

mântico é pertinente ao modo específico da significância, da semântica, engendrado pelo dis-

curso, que nos introduz no domínio da língua como produtora das mensagens. No primeiro 

modo, o semiótico, os elementos constitutivos (os signos) devem ser identificados, reconheci-
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dos; no segundo, o semântico (o sentido das palavras), os elementos devem ser compreendi-

dos, interpretados.  

 Benveniste (2006, p. 32-33) também aponta outra distinção entre a linguística das 

formas e a linguística da enunciação. Na primeira, tem-se a descrição sintática da língua, e a 

segunda pressupõe a anterior e inclui no objeto de estudo a enunciação. O que interessa ao 

autor é a enunciação, não o enunciado. Assim, enunciar, para ele, é transformar individual-

mente a língua em discurso. Nesse percurso é que se dá a semantização da língua, entendida 

como uma relação do sujeito com ela. É nesse ponto da relação entre o sujeito e a língua que 

advém a subjetividade tratada por Benveniste e que Authier-Revuz utiliza para construir sua 

teoria. 

 O autor trata da “subjetividade” partindo da capacidade do locutor de propor-se como 

“sujeito”, isto é, sujeito que se define como pessoa, na medida em que experimenta ser ele 

mesmo, como unidade psíquica que transcende as experiências vividas e assegura a perma-

nência da consciência. O linguista considera que a consciência do próprio sujeito só pode ser 

experimentada em contraste: assim, o que não é empregado como eu, a não ser dirigido a al-

guém, será na alocução o tu. É essa condição de diálogo que é constitutiva da pessoa. (BEN-

VENISTE, 2005, p. 286). 

 O autor comprova, a partir de seu estudo, marcas linguísticas de tempo, pessoa e lugar 

que mostram as evidências da presença da exterioridade no sistema formal linguístico.  

 Essas evidências também são observadas por Authier-Revuz, quando se refere à moda-

lização autonímica, relacionando-a à capacidade do sujeito de opacificar a língua durante o 

ato enunciativo, isto é, o sujeito reflete acerca do próprio uso que faz da linguagem no próprio 

momento de utilizá-la. A autora destaca três pontos da teoria de Benveniste que lhe interes-

sam: a) a afirmação da propriedade reflexiva da língua, pela qual esta se coloca em posição de 

privilegiada entre os sistemas semióticos; b) o reconhecimento da língua como ordem própria; 

e c) a indicação de que certas formas de língua – como os delocutivos – são sinais, na língua, 

do que lhe é radicalmente outro (Milner, 1982 apud TEIXEIRA, 2005, p 137). Do mesmo 

modo que se aproxima de Benveniste, Authier-Revuz também dele se distancia, pois, de acor-

do com a linguista, para se estudar a língua precisa-se recorrer a seus exteriores, mas não os 

deslocando de seu lugar específico, como fez Benveniste quando trouxe o exterior para dentro 

da linguística, desconsiderando seu modo de ser. Authier-Revuz vê o sujeito como uma exte-

rioridade necessária à constituição da língua, que a afeta e a desestabiliza. (TEIXEIRA, 2005) 

Da mesma forma, a autora vê o sujeito como exterioridade necessária à constituição da 

língua. Concebemos também a exterioridade linguística como constitutiva da escrita, uma vez 
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que o sujeito se forma a partir da linguagem; ou seja, no trabalho de pesquisa, o pesquisador 

também se vale da exterioridade linguística, quando escreve a partir de um outro que lhe é 

peculiar, de uma formação discursiva. 

 A autora sistematiza o conceito de exterioridade no escopo da teoria da enunciação, 

dialoga com a psicanálise freudiana e sua releitura por Lacan, da qual o ponto que interessa é 

a abordagem em torno de um sujeito produzido pela linguagem, estruturalmente clivado pelo 

inconsciente, como o dialogismo do círculo de Bakhtin (1995) – para o qual o processo de 

interação entre textos ocorre na polifonia, tanto na escrita como na leitura (o texto não é visto 

isoladamente, mas, sim, correlacionado com outros discursos similares e/ou próximos –) e 

com a noção de interdiscurso de Pêcheux (2010), para o qual a constituição de um discurso 

relaciona-se a outro já dito.  

No próximo tópico, demostramos esses exteriores teóricos que fundamentam a teoria 

de Authier-Revuz. 

 

2.2 Conceitos de base da heterogeneidade enunciativa 

 

2.2.1 Interdiscurso 

 

A noção de interdiscurso, proposta por Pêcheux, leva em consideração três momentos 

da Análise do Discurso (AD), como foi explicitado anteriormente. No primeiro, a produção 

discursiva é vista como uma máquina autodeterminada e fechada sobre si mesma. Nele, o 

sujeito acredita ser produtor de seus discursos, quando, na verdade, ele é apenas assujeitado. 

O segundo postula um conceito de língua natural como “a base invariante sobre a qual se des-

dobra uma multiplicidade heterogênea de pessoas discursivas justapostas”. (PÊCHEUX, 

1993b, p 314). E, no, terceiro, tem importância fundamental, dentre outros aspectos, o diálogo 

que Pêcheux travou com Authier-Revuz (1998) sobre os processos enunciativos, por conse-

guinte sobre a subjetividade. Nessa fase, a concepção de sujeito é marcada pela posição que 

este assume no discurso, ou seja, pelo lugar de onde ele fala, o qual é caracterizado como uma 

formação discursiva, de ordem discursiva e ideológica.  

 Essa terceira fase é fortemente influenciada pela noção de sujeito clivado pelo incons-

ciente, que leva à heterogeneidade constitutiva do discurso. A partir disso, a Análise do Dis-

curso abre espaço para a reflexão sobre o discurso como acontecimento na estrutura, possibili-

tando refletir, então, sobre a relação entre discurso e fala: o discurso visto como a instância 

que comporta a ordem da estrutura, e a fala como instância que comporta o acontecimento.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polifonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_do_discurso
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 Nesse âmbito, Authier-Revuz (1998, p. 169-170) se propõe discutir a questão da autor-

representação do dizer a partir da noção de interdiscurso, postulada por Pêcheux (2010, 

p.154), para quem o lugar de constituição de um sentido escapa à intencionalidade do sujeito, 

e da teoria lacaniana, de um sujeito produzido pela linguagem, estruturalmente clivado pelo 

inconsciente. 

 A partir desse contexto, a autora deparou com a problemática do sujeito. Assim, ela 

sistematiza duas concepções de sujeito: uma que chama sujeito-origem do dizer e outra que 

chama de sujeito-efeito do dizer. Segundo ela, apoiamo-nos em um sujeito-origem, aquele da 

psicologia e de suas variantes neuronais ou sociais, fonte intencional do sentido que ele ex-

prime, através de uma língua, instrumento de comunicação das abordagens pragmático-

comunicacionais, é então coerente considerar que o enunciador tem possibilidade de represen-

tar sua enunciação e o sentido que ele nela produz, e que pode ser-lhe transparente. Nesse 

caso, é possível considerar que as formas de representação que os enunciadores têm de seu 

próprio dizer sejam um reflexo direto do real do processo enunciativo. (AUTHIER-REVUZ, 

1998, p. 169). 

Esse é o sujeito-origem do dizer, o sujeito que controla a enunciação, o enunciado e os 

sentidos por ele expressos, um sujeito intencional, com propósito comunicativo definido. Su-

jeito que tem condições de, intencionalmente, representar-se em seu dizer, manipulando os 

sentidos, moldando-os para suas intenções discursivas. Nesse caso, é preciso reconhecer o 

caráter pragmático da linguagem e, consequentemente, a concepção de sistema de comunica-

ção da língua, entendida como um instrumento através do qual o sujeito efetiva suas intenções 

e materializa seus objetivos.  

A Outra concepção é a de sujeito efeito do dizer, incapaz de controlar totalmente os 

sentidos que pretende expressar, aquele assujeitado ao inconsciente, da psicanálise, despossu-

ído do controle de seu dizer (isso também se coloca para o quadro da teoria do discurso de-

senvolvida por M. Pêcheux, lugar de constituição de um sentido que escapa à intencionalidade 

do sujeito). Consideramos que o dizer não poderia ser transparente ao enunciador, a quem 

escapa, irrepresentável, sendo determinado pelo inconsciente (e o interdiscurso). Impõe-se, 

então, a necessidade de repensar – de outra maneira que não simples reflexo – o estatuto dos 

fatos, observáveis, de autorrepresentação, em que a categoria lacaniana do imaginário permite 

compreender a posição metaenunciativa ocupada pelo sujeito que se representa acima do seu 

dizer, como que sob o domínio de um imaginário da enunciação, preenchendo para o enunci-

ador uma necessária função de desconhecimento no que se refere ao real da enunciação, que, 

de múltiplas maneiras, escapa-lhe. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 170)  
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No primeiro caso, a metaenunciação, as heterogeneidades enunciativas e as não coin-

cidências do dizer devem ser interpretadas como manifestações explícitas do controle discur-

sivo exercido pelo enunciador. Tem-se como referência um sujeito fonte intencional de senti-

do, que fala por meio de uma língua, compreendida como instrumento de comunicação. Sujei-

to considerado capaz de representar sua enunciação e o sentido que ela produz. As formas de 

representação que esse sujeito usa para representar seu próprio dizer são um reflexo da reali-

dade do processo enunciativo. 

Na segunda concepção, os exteriores teóricos tiram o sujeito do centro de seu dizer. 

Tem-se, nesse caso, um sujeito produzido pela linguagem e estruturalmente clivado pelo in-

consciente. O dizer, nesse sentido, não é transparente para o enunciador. 

Para estudar a subjetividade desse sujeito não intencional do seu dizer, a AD considera 

os dois níveis do discurso propostos por Pêcheux (2010), o intradiscursivo e o interdiscurso. 

O intradiscurso remete à dimensão linear da linguagem. Consiste no funcionamento do dis-

curso em relação a si mesmo, um conjunto de fenômenos de “correferência” que garante aqui-

lo que se pode chamar de “fio do discurso”, enquanto discurso do sujeito. (PÊCHEUX, 2010, 

p. 153).  

De acordo com Serrani (apud BERTOLDO, 2011), no intradiscurso estuda-se a cons-

trução de representações de semelhanças e diferenças. Tomando-se como referência a teoria 

lacaniana da subjetividade, pode-se dizer que essas representações correspondem predomi-

nantemente ao registro do imaginário do eu do dizer. 

O interdiscurso envolve a dimensão vertical não linear do dizer em relação à rede de 

formações discursivas em que este se insere. Para se compreender esse nível, Pêcheux (2010) 

formula duas noções que são articuladas: a do pré-construído e a da articulação. Nas palavras 

do autor, 

 

O “pré-construído” corresponde ao “sempre já-aí” da interpelação ideológica que 

fornece-impõe a “realidade” e seu “sentido” sob a forma da universalidade (“o mun-

do das coisas”), ao passo que a “articulação” constitui o sujeito em sua relação com 

o sentido, de modo que ela representa, no interdiscurso, aquilo que determina a do-

minação da forma-sujeito. (PÊCHEUX, 2010, p. 151). 

  

 

 Esses níveis Authier-Revuz toma para fundamentar sua teoria no que diz respeito ao 

conceito de modalização autonímica, configuração enunciativa da reflexibilidade metaenunci-

ativa da linguagem.  
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2.2.2 Dialogismo e polifonia 

 

A respeito dos estudos do Círculo de Bakhtin, Authier-Revuz (2004) ressalta os con-

ceitos de dialogismo e polifonia. Do dialogismo, ela destaca o sentido que se estabelece na 

relação entre os enunciados da comunicação verbal. O sujeito enunciador, para constituir o 

próprio discurso, leva em conta o discurso de outrem que está implícito no seu e o atravessa 

constitutivamente. O enunciado não existe fora das relações dialógicas, por isso é constitutivo. 

Nele, estão presentes ecos e lembranças, o dizer de outros enunciados. Os enunciados têm 

autor, por isso revelam uma posição de autoria.  

Da polifonia, a autora enfatiza a oposição entre diálogo em sentido estrito, que seria a 

interação face a face, e diálogo em sentido amplo, que seria a interseção de vozes que atraves-

sam e perpassam cada discurso, cada enunciação, desde o simples ato de fala (não tão simples 

assim) até os mais complexos discursos da narrativa do romance. Haveria a presença de outras 

vozes, por toda parte do discurso, fazendo eco na enunciação. Algumas vezes, para auferir, 

outras para diferir, mas sempre presentes em cada ato de linguagem. Algumas ocasiões disfar-

çadas; outras vezes bem expostas.  

Para Bakhtin (1995), a enunciação é um produto da interação social, mesmo tratando-

se de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que 

constitui uma comunidade de fala. A língua se constitui em um processo ininterrupto que se 

realiza através da interação verbal social dos locutores.  

Tomando como base esses pressupostos, explicitamos, mais especificamente, os pon-

tos que Authier-Revuz (2004) considera importantes para mostrar o estudo da heterogeneida-

de enunciativa do dizer. 

 Do princípio dialógico, interessa à linguista a concepção de diálogo entre os interlocu-

tores e a de diálogo entre os discursos, denominados, respectivamente, de interação e discur-

sividade. O dialogismo, visto como interação verbal entre os interlocutores, é o princípio 

constitutivo do sujeito e da linguagem. Na concepção de Bakhtin, o discurso não é individual, 

pois, em cada enunciado, em cada palavra, ressoam vozes: a do eu e a do outro. Por essa con-

cepção, há o reconhecimento do princípio da intersubjetividade, princípio que problematiza o 

estatuto do sujeito do discurso. (AUTHIER-REVUZ, 2004).  

Bakhtin (1995, p. 88) afirma: “Eu me dou forma verbal a partir do ponto de vista do 

outro, e em outro definitivo, a partir do ponto de vista da comunidade de vida a que pertenço. 

[...] as palavras são sempre inevitavelmente as palavras dos outros”. Observa-se, na fala do 

filósofo, que o discurso produzido por um sujeito jamais estaria isento do discurso já dito, 
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pois a organização de uma enunciação está situada no meio social que envolve o sujeito. As-

sim é também a pesquisa: ela se insere em um contexto social e em uma formação discursiva. 

 Toda palavra comporta duas faces: ela é determinada pelo fato de proceder de alguém, 

porque se dirige a este. É o produto da interação do locutor com o ouvinte. Logo, toda palavra 

serve de expressão a um em relação ao outro; é através da palavra que o sujeito se define em 

relação ao outro. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1995, p. 113). Isso, o que Bakhtin (1995) de-

nomina de forma composicional, em que ocorrem as relações dialógicas, que se dão em todos 

os enunciados no processo de comunicação, em qualquer dimensão.  

 É importante ressaltar que, para esse autor, o discurso só se constrói atravessado por 

uma variedade de discursos. As palavras, proferidas de forma oral ou escrita, virão sempre 

“habitadas” por outras ressonâncias. Ou seja, remetem sempre a um contexto, ou a vários. 

Chegam a seu próprio contexto, vindas de outros. A palavra não é neutra, é carregada, ocupa-

da, atravessada pela alteridade. (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 36).  

De acordo com o autor, qualquer discurso orienta-se pelo já dito, pelo conhecido, pela 

opinião pública. Todo discurso é dirigido para uma resposta antecipada, constituindo-se na 

esfera do já dito. Nesse âmbito, ele é orientado tanto pelo interdiscurso como para o discurso 

resposta, que ainda não foi dito, mas que foi solicitado surgir. Isto é, já era esperado. 

Authier-Revuz (2004) concorda com Bakhtin na afirmação de que o outro do dialo-

gismo não é o objeto exterior do discurso, nem o duplo, muito menos o exterior, mas a fron-

teira interior, que marca, no discurso, a relação constitutiva com o outro. E é nas formas do 

nível sintático, discursivo e literário que se fazem presentes as representações do discurso do 

outro.  

Centrando-se no princípio do dialogismo, Authier-Revuz postula que esse conceito faz 

da interação com o discurso do outro a lei constitutiva de todo o discurso. O outro, para 

Bakhtin, não é nem o duplo de um frente a frente, nem mesmo o “diferente”, mas sim um ou-

tro que atravessa constitutivamente o um (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 25). 

 A partir dessa perspectiva, a constituição do sujeito se realiza no jogo de reflexividade 

comunicativa: o sujeito se constitui e se expressa na relação com o outro em um dado lugar 

socioideológico e através de um material semiótico comum. (TEIXEIRA, 2005).  

 Tratando desse modo de “jogo com o outro no discurso”, Authier-Revuz (2004, p. 18) 

assinala: 

 

Esse jogo opera no espaço do não explícito, do “semidesvelado”, do “sugerido”, 

mais do que mostrado e do dito; é nesse jogo que tiram sua eficácia retórica muitos 

discursos irônicos, antíteses, discurso indireto livre, colocando a presença do outro 
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em evidência tanto mais que é sem auxílio do “dito” que ela se manifesta: é desse 

jogo, “no limite”, que vêm do prazer – e os fracassos – da decodificação dessas for-

mas. É também o que instaura, em vez de patamares e de fronteiras, um continuum, 

uma gradação, que leva das formas mais incertas da presença do outro, tendo o hori-

zonte um ponto de fuga no qual se esgotaria a possibilidade de apreensão linguística 

no reconhecimento – fascinado ou desiludido – da presença diluída do outro no dis-

curso. 

  

  Podemos observar, através das palavras da linguista, que é no jogo com o outro no 

discurso que o sujeito reflete e chega a seu próprio discurso. A pluralidade do sujeito encontra 

sentido naquilo em que cada um é complemento necessário do outro. O locutor é sempre um 

sujeito social, que integra à sua as vozes que o intercedem e as que o antecipam na interação 

com seu destinatário, num dado contexto social.  

 As reflexões de Bakhtin colocam o homem como um ser irredutivelmente heterogê-

neo, que só existe no diálogo. A noção de alteridade sustenta a de sujeito, e a intersubjetivida-

de antecede a subjetividade.  

 São os pressupostos teóricos do dialogismo e do interdiscurso que tomamos para ana-

lisar o processo de apropriação dialógica apresentado na escrita do discurso mobilizado sobre 

os conceitos de variação e de mudança apresentados nos trabalhos de pesquisa, uma vez que, 

para escrever, o pesquisador dialoga com o já dito, com a formação discursiva, que o constitui 

como sujeito de linguagem. Na verdade, é a partir da apropriação do discurso do outro que o 

sujeito cria seu “discurso”. Ao se apropriar do discurso mobilizado sobre os conceitos teóri-

cos, o autor-pesquisador integra em seu discurso a imagem do discurso do outro (teórico).  

Assim, aquele que escreve registra em sua escrita a composição da escrita do outro, podendo 

daí implicar-se com o saber.  

 

2.2.3 A heterogeneidade discursiva e o sujeito dividido 

 

Tratamos agora de outro campo da exterioridade enfocado por Authier-Revuz (2004), 

a psicanálise de Freud marcada por Lacan. Dessa abordagem, o interesse da autora é a dupla 

concepção que se apresenta de uma fala essencialmente heterogênea e de um sujeito dividido 

(idem, p.49). Sua reflexão se constrói em torno de um foco central, que se refere ao fato de 

que a palavra – supostamente capaz de carregar em si mesma uma intenção consciente que 

possibilite a comunicação efetiva –, frequentemente “erra o alvo”, tropeçando, falhando, de 

forma a quebrar a continuidade da lógica do pensamento e dos comportamentos da vida coti-

diana. Essas “falhas”, geralmente atribuídas ao acaso, estabelecem rupturas no discurso, le-

vando o falante a interromper o fluxo “normal” da conversa desculpando-se, tentando refor-
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mular, apagar ou diluir seus efeitos. É nesse modo de análise psicanalítica que a pesquisadora 

assenta sua teoria da heterogeneidade enunciativa.  

 A esses desvios a psicanálise nomeia de atos falhos, que se apresentam sobre a forma 

de lapso, falsa leitura, falsa audição, esquecimento, descumprimento de uma intenção, inca-

pacidade de encontrar o objeto, perda, certos erros (TEIXEIRA, 1996, p. 55). 

 Tais fenômenos demonstram que sempre nas palavras outras palavras são ditas. Este 

é o ponto central para Authier-Revuz: a estrutura material da língua permite a escuta dessas 

ressonâncias não intencionais, que rompem a suposta homogeneidade do discurso. A lingua-

gem, no dizer da autora, é duplicada numa cena pela própria linguagem, e isso se deixa sur-

preender na linearidade, através da ruptura, choques e desvios.  O discurso não se reduz ao 

dizer explícito; ele traz em si mesmo o peso de um Outro, postula Authier-Revuz (2004, p. 

64). 

 

O Outro é o lugar estranho, de onde emana todo o discurso; lugar da família, da lei, 

do pai, na teoria freudiana, elo da história e das posições sociais, lugar a que é reme-

tida toda a subjetividade; dizer que o inconsciente é o discurso do Outro é reafirmar, 

de maneira determinista, que um discurso livre não existe e é dar-lhe a lei. 

 

   Observa-se nessas palavras, a concepção de discurso atravessado pelo inconsciente, 

que não é entidade homogênea, exterior à linguagem, mas o resultado de uma estrutura com-

plexa, efeito da linguagem. 

 Os conceitos de dialogismo, de uma fala essencialmente heterogênea e de sujeito divi-

dido divulgam a ideia de que todo discurso se mostra constitutivamente atravessado pelos 

“outros discursos” e pelo “discurso do Outro”. Tal atravessamento pode ser observado nas 

formas da heterogeneidade mostrada, as quais tomam, no processo enunciativo, a função de 

emergentes da heterogeneidade constitutiva. Isto é, elas representam uma negociação obriga-

tória do sujeito falante com a heterogeneidade que o constitui e que ele tem necessidade de 

desconhecer. Essa negociação assume um papel de denegação (sentido freudiano). Ou seja, o 

sujeito, movido pela ilusão de ser o centro de sua enunciação e, ao mesmo tempo, impossibili-

tado de escapar da heterogeneidade que o constitui, abre espaço em seu discurso para o não-

um.  

A forma como acontece a negociação do sujeito falante com a heterogeneidade consti-

tutiva é estudada por Authier-Revuz a partir de um tipo de configuração metaenunciativo – a 

modalidade autonímica –, pela qual o enunciador toma como objeto um elemento de sua pró-

pria mensagem. (AUTHIER-REVUZ, 2004).  
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 Dessa área e da área do interdiscurso, analisamos a apropriação como processo refle-

xivo, no qual o pesquisador, ao se apropriar do discurso do outro, reflete, comenta, então seu 

discurso comparece na escrita do trabalho de pesquisa de forma dividida. Às vezes, o sujeito 

tem a ilusão de que o discurso é seu, mas, na verdade, houve uma sobreposição de enuncia-

ções, um jogo de imagens, de negociações. Quando o sujeito se apropria de um discurso por 

meio de uma metaenunciação, pode ter a ilusão de estar produzindo um discurso seu. Remete-

ríamos, assim, à categoria lacaniana do imaginário, que compreende a ilusão de se fazer o um 

que habita o sujeito. Em outras produções teóricas, esse sujeito pode desdobrar-se na posição 

metaenunciativa, ocupando o lugar de um indivíduo que se representa acima de seu dizer. 

Na próxima seção, vemos as formas reflexivas da linguagem, que são denominadas de 

modalização autonímica, campo em que se inscreve o estudo da autora. 

 

2.3 Modalização autonímica 

 

2.3.1 No Plano da Língua 

 

 As formas reflexivas da linguagem são denominadas por Authier–Revuz (1998, p. 14) 

de modalização autonímica da enunciação, atravessada por sua autorrepresentação opacifcan-

te. Este estudo visa identificar, inventariar, classificar e descrever formas – linguísticas ou 

discursivas – através das quais se realiza o desdobramento metaenunciativo próprio a essa 

configuração.  

 É importante explicitar que a linguista centra seu trabalho no campo aberto por Rey-

Debove (apud AUTHIER-REVUZ) pela via de um deslocamento do ponto de vista semiótico 

para o enunciativo: 

 

O locutor faz uso das palavras inscritas no fio de seu discurso sem ruptura própria à 

autonímia e, ao mesmo tempo, ele as mostra. Sendo assim, sua figura normal de uti-

lizador das palavras é desdobrada, momentaneamente, por outra figura, a de obser-

vador das palavras utilizadas; e o fragmento assim designado – marcado por aspas, 

itálico, uma entonação e/ou qualquer forma de comentário – recebe, em relação ao 

resto do discurso, um estatuto outro. (2004, p. 92). 

  

 O estudo da reflexibilidade opacificante da modalização autonímica é considerado em 

dois eixos: primeiro, no plano da língua, quando se põem em jogo, na representação do dizer, 

as palavras que se referem ao dizer; e, em segundo plano, sob os ângulos dos tipos de repre-

sentação da interlocução, do discurso da língua, da nomeação, do sentido. Ou seja, dos fatos 
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pontuais de não coincidência, ou de heterogeneidade, que o dizer se representa como local-

mente “confrontados”, como pontos em que, assim “alterado”, ele conduz ao desdobramento 

metaenunciativo. (AUTHIER-REVUZ, 1998, 19-20). 

 Para explicar a modalização autonímica, Authier-Revuz se apoia em teóricos exterio-

res que destituem o sujeito do domínio de seu dizer, como na teoria de M. Pêcheux, na qual o 

discurso e o interdiscurso são tidos como lugares de constituição de um discurso que escapa à 

intencionalidade do sujeito, e na teoria elaborada por Lacan de um sujeito produzido pela lin-

guagem como estruturalmente clivado pelo inconsciente. A autora considera que o dizer não 

poderia ser transparente ao enunciado, ao qual ele escapa irrepresentável, em sua dupla de-

terminação pelo inconsciente e pelo interdiscurso. É nesse ponto que se observa o estatuto dos 

fatos observáveis da autorrepresentação. 

 O primeiro eixo da modalização autonímica, o da representação do dizer, apresenta 

duas ramificações: as questões de fronteira e as formas da modalização autonímica.  

 Explicitamos primeiro as questões de fronteiras da modalização autonímica, que apre-

sentam-se em um subconjunto de quatro propriedades: 

 modalizações, mas sem representação explícita do dizer: formas discretas que apre-

sentam diversas possibilidades de combinação e que se opõem à modalização autoní-

mica – por exemplo, quase X, uma espécie de X, digamos X.  

 o discurso relatado indireto, que representa um dizer de forma não opacificante, mas 

que concebe uma relação de afinidade – no plano da coocorrência e da interpretação, 

como na ilha textual. 

 modalização transparente do dizer em discurso segundo: como segundo ..., para ... 

por oposição às modalizações autonímicas: segundo as palavras ..., para retomar os 

termos de.  

 a questão de fronteira, às vezes delimitada, às vezes apagada, em um continuum entre 

a opacificação e a transparência, nas formas de autorrepresentação do dizer. É coloca-

da nas formas: eu devo dizer, eu ouso dizer que, eu ouso dizê-lo, pode-se dizê-lo; em 

expressões idiomáticas: isto é, quer dizer. 

 

 A segunda ramificação diz respeito às formas da modalização autonímica que Authier-

Revuz (1998) descreve como diversos tipos em que a configuração sobrepõe em dois planos – 

X e uma representação do dizer de X. Realizam-se sobre o fio único do discurso. Este estudo 

apresenta seis pontos, que se encontram numa escala dos mais aos menos explícitos:  
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 formas explicitamente metaenunciativas “completas”, como: eu digo X (no sentido 

de X; eu emprego esta palavra se bem que ...; o que eu chamo de X); 

 formas explicitamente metaenunciativas que implicam um eu digo X, através de ex-

pressões circunstanciais; 

 formas explicitamente metalinguísticas, com um elemento autonímico X ou Y: a pa-

lavra X é inconveniente; 

  formas sem elemento autonímico ou artifício metalinguístico unívoco: X, quer dizer, 

Y... – ,destinadas a comentar, explicar, retificar outras expressões: isto é, ou seja, quer 

dizer, para não dizer..., eu ia dizer, se posso dizer, enfim; 

  sinais tipográficos (aspas, itálico) e de entonação – esses recursos de escrita são en-

contrados, frequentemente, combinados às formas de modalização autonímica evoca-

das anteriormente; 

 formas puramente interpretativas que abrem para a heterogeneidade constitutiva, 

além dos cinco casos mencionados, em que a modalidade autonímica se manifesta 

através de um conjunto de formas linguísticas descritíveis, como incisas, oposições e 

sinais.  

 

 Essas formas de enunciação, ou modalização autonímica, admitem uma representação 

da enunciação duplamente marcada no espaço heterogêneo da enunciação em que há um pon-

to de encontro entre a fala, o discurso e o sujeito, ponto, esse, que Authier-Revuz (1998, p. 

183) considera: 

 

o lugar de importante clivagem teórica e toca – a inter-relação – estatuto que é con-

sagrado ao conceito de língua e à concepção, posta em jogo, de sujeito e de sua rela-

ção com a linguagem e com o sentido; essas escolhas teóricas diversas têm incidên-

cia marcante sobre a descrição dos fenômenos estudados. 

 

 

 É nesse campo que se coloca o problema do “encontro”, no qual a enunciação é pen-

sada como lugar de uma inevitável heterogeneidade, de uma incompletude teórica que afeta a 

pesquisa linguística no que se refere aos fatos enunciativos e exige que sejam explicitados os 

exteriores teóricos da linguística propriamente dita. 

 O sujeito que escreve um trabalho segue as formas de modalização autonímica descri-

tas acima. Através delas, observamos as várias maneiras de o pesquisador mobilizar seu dis-

curso, seja colocando-se como não-um do discurso seja como um. 
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 Toda abordagem da enunciação põe em curso opções teóricas exteriores à linguística 

no sentido exato, comparecendo implicitamente ou explicitamente no fio do discurso. Tais 

exteriores invocados, referentes à questão do sujeito e sua relação com a linguagem, apresen-

tam-se numa abordagem de fatos metaenunciativos que implicam a autorrepresentação do 

dizer, distanciando o interior em uma enunciação desdobrada por seu próprio reflexo. (AU-

THIER-REVUZ, 1998). 

 A quebra que separa o sujeito-origem (aquele da psicologia e suas variantes sociais) 

do outro, sujeito-efeito (aquele assujeitado ao inconsciente, da psicanálise, ou das teorias do 

discurso) é a questão de representatividade, para o enunciador, de sua enunciação e do senti-

do que nela se produz. Assim, é normal aceitar-se que as formas de representação que os 

enunciadores colocam em seu próprio dizer sejam o reflexo direto do processo enunciativo. O 

desdobramento metaenunciativo aparece como forma de controle funcional realizado pelo 

enunciador, a partir de sua intencionalidade discursiva (AUTHIER-REVUZ, 1998). 

 Segundo Authier-Revuz (1998), a enunciação que aparece como não monódica é re-

metida, sob os nomes de “alteridade”, “divisão”, a duas dimensões de não-um, a uma produ-

ção interativa: congrega no dizer do um o dois do “outro face a face” – que supõe o outro do 

desdobramento. 

 Lembremo-nos, desse modo, da ocorrência de polifonia proposta por Ducrot (1987). 

Nesse processo, o locutor, “fazendo de sua enunciação a espécie de representação em que a 

fala é dada a diferentes personagens”, é tido como “o encenador da representação enunciati-

va”. O autor afirma que o sentido do enunciado descreve a enunciação como uma espécie de 

diálogo em que várias vozes se entrechocam. Tem-se, assim, a “alteridade” como um “valor 

constitutivo”. 

 Quando se apoia em exteriores teóricos, Authier-Revuz (1998, p.189) afirma: 

 

Os exteriores teóricos destituem o sujeito do domínio de seu dizer – ao modo da teo-

ria do discurso e do interdiscurso enquanto lugar de constituição de um sentido que 

escapa à intencionalidade do sujeito, desenvolvido por M. Pêcheux e, de forma cen-

tral, da teoria, desenvolvida por J. Lacan, de um sujeito produzido pela linguagem e 

estruturalmente clivado pelo inconsciente – quer dizer, onde o sujeito, efeito de lin-

guagem, advém dividido, na forma de uma não coincidência consigo mesmo, um su-

jeito radicalmente separado de uma parte de si mesmo, marcado, diz Lacan, por uma 

‘heteronomia radical da qual Freud constatou no homem, a ferida’.   

 

 

 Podemos depreender desses exteriores teóricos uma constituição de escrita. Assim 

como o discurso não coincidente com ele mesmo, postulado por Authier-Revuz (1998), a es-

crita pode ser vista sob esse parâmetro. O sujeito, nesse sentido, se constitui como efeito da 
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linguagem, uma vez que, para Pêcheux (2010), o sentido do discurso produzido por tal sujeito 

escapa à intencionalidade. E, para Lacan, tal indivíduo é produzido pela linguagem e clivado 

pelo inconsciente. Na verdade, teríamos um sujeito que se imagina produtor de um discurso. 

 Sob esse olhar, no próximo item tratamos das representações do dizer, denominadas 

por Authier-Revuz de não coincidências do dizer. 

 

 2.3.2 No Plano das Não coincidências do dizer  

 

 As formas de modalidade autonímica tratadas neste espaço não serão mais explicitadas 

a partir do plano da estrutura sintática, mas do que elas dizem ao sujeito do dizer. Configu-

ram-se numa perspectiva enunciativa que duplica o uso de um termo por um comentário re-

flexivo opacificante sobre esse uso. Tal modalização confere a um elemento do dizer o estatu-

to de uma maneira de falar. Nesse caso, a enunciação representa-se localmente como afetada 

por não-um, como alterada – no duplo sentido de alteração e de alteridade –, em seu funcio-

namento, por um fato de não coincidência (AUTHIER-REVUZ, 1998, 2004). 

Authier-Revuz (2004) ainda especifica as formas de representação da enunciação, ou 

as formas metaenunciativas, em subconjuntos de reflexibilidade do dizer sobre ele mesmo que 

singulariza as formas da modalização autonímica: 

 

1. formas metaenunciativas, isoláveis, que se caracterizam por se referirem a um seg-

mento que está dado na cadeia enunciativa; ou seja, o sentido da enunciação é dado 

pela representação de um dizer que ela faz de si mesma. Na escrita, funciona como um 

comentário que é realizado sobre um já dito, e que, assim, é duplicado por uma repre-

sentação do já dito. 

2. formas estritamente reflexivas, que correspondem a um desdobramento – no con-

junto de um ato único de enunciação, do dizer – de um elemento por um comentário 

simultâneo desse dizer que acontece nos limites da linearidade. 

3. formas opacificantes da representação do dizer, em que o elemento da enunciação 

ao qual se referem é um elemento da cadeia que associa significante e significado – 

bloqueando a sinonímia. Na verdade, são formas da modalização autonímica que 

põem em jogo, na representação do dizer, as palavras que se lhe referem. 
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 Tal estudo aponta para quatro campos de não coincidência, ou de heterogeneidade, em 

que o dizer se representa como localmente confrontado com pontos em que, alterado, ele se 

desdobra.  

 

a) A não coincidência interlocutiva entre o enunciador e o destinatário  

 

  As figuras que tomam lugar no dizer inscrevem-se em duas versões: a) referem-se aos 

casos em que o interlocutor é convocado a coenunciar, para produzir sentido partilhado por 

estratégias diversas, injunção ao dizer em uma só voz: digamos X; apelo à boa vontade do 

outro: X permita-me dizer; suspensão do dizer ao querer do outro; X, se quiser, se entende o 

que eu quero dizer; b) marcam dois sujeitos “não-simetrizáveis” – o que se configura é o fato 

de uma palavra, uma maneira de dizer ou um sentido não serem partilhados pelos dois prota-

gonistas da enunciação: através dela, reinstaura-se o um da coenunciação no ponto onde ele 

está ameaçado. Ex.: “as palavras que eu digo não são as suas”; X, como vocês acabam de di-

zer, como vocês gostam de dizer. 

 

b) A não coincidência do discurso com ele mesmo 

 

       É posta como constitutiva, em referência ao dialogismo de Bakhtin. Considera que 

toda palavra, por se produzir no meio dos outros discursos, é habitada pelo discurso do outro. 

Trata-se da interdiscursividade mostrada (AUTHIER-REVUZ, 1998), pela qual o enunciador 

se encontra com o fato incontornável de que o sentido do que se diz se constrói em outro lu-

gar. É a teorização do interdiscurso (PÊCHEUX, 2010).  

A presença de palavras estranhas, marcadas como pertencentes a outro discurso, assi-

nala a “interdiscursividade representada” – de uma fronteira interior/exterior.  Esse tipo se 

manifesta através de formas como: X, segundo uma frase consagrada; X, sentido que lhe dá 

Y. 

 

c) A não coincidência entre as palavras e as coisas 

      Essas formas são tidas como constitutivas quando pensadas em uma dupla perspectiva: 

de um lado, a língua, tida como sistema acabado de unidades discretas, e um contínuo de infi-

nitas singularidades do real a nomear, que inscrevem um “jogo” inevitável de nomeação; por 

outro lado, em termos lacanianos, o real como radicalmente heterogêneo em relação à ordem 

simbólica. Ou seja, a falta de captura do “objeto pela letra”. Tais formas representam buscas, 
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hesitações, dúvidas sobre o termo exato a ser empregado: X, por assim dizer; X, maneira de 

dizer; como dizer? Como diria? X; X, é preferível dizer Y; X, não, mas não encontro a pala-

vra.  

 As não coincidências entre as palavras e as coisas permitem ao sujeito especificar ti-

pos de fronteira entre si mesmo e o outro, pelas quais o discurso produz, por diferença, uma 

imagem dele entre outros. Essas fronteiras são classificadas por Authier-Revuz (1998) como: 

(1) balizagem ou incerteza do traçado que vai desde o elemento “citado” até a retomada não 

marcada; (2) exterior “apropriado” ao objeto do dizer – uma palavra de outro lugar, de outra 

teoria, impõe-se como apropriada a esse objeto; pode aparecer em oposição, associada ao 

discurso – isto é, impõe-se a associação de ideias ao discurso a partir do interdiscurso; (3) 

maneira de dizer de outra forma como “roupagem” para um mesmo conteúdo, como ponto de 

vista outro sobre o real; (4) exterioridade de uma palavra ou sentido de uma palavra (X no 

sentido de...); (5) tipo outro, outra língua, outro discurso teórico; (6) o exterior repetido no 

singular. 

 

d) As não coincidências das palavras com elas mesmas 

 

As formas da não coincidência das palavras com elas mesmas são contrárias às abor-

dagens monossemeisantes, que reduzem a dimensão do equívoco do dizer a fenômenos lúdi-

cos ou acidentais. Nesses casos, ao jogo na língua, do que Lacan (apud AUTHIER-REVUZ) 

chama de lalangue: 

 

que devota fundamentalmente o sistema linguístico de unidade distintas, e os enun-

ciados, ao equívoco de uma homonímia generalizada, aquela onde se ancoram a po-

esia, a prática psicanalítica, e que Saussure havia encontrado em seus anagramas. 
(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 5). 

 

São formas que aceitam, rejeitam ou especificam o sentido a ser entendido em casos 

de polissemia ou homonímia: X nos dois sentidos da palavra; X no sentido figurado. Nessas 

formas, o locutor procura o sentido para a palavra, excluindo outros.  

As representações dessas formas na língua são de quatro tipos: (1) respostas de fixação 

de um sentido (X, no sentido de p; X, não no sentido de q; X, sem jogo de palavras); (2) figu-

ras do dizer alterado pelo encontro do não-um: reservas, modalidades irrealizantes do dizer 

ligado ao jogo de um “sentido a mais”: seria preciso dizer X; X, se ouso dizer; (3) o sentido 
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estendido no não-um: X, também no sentido d e q, nos dois sentidos; em todos os sentidos. (4) 

o dizer reassegurado pelo não um: X é o caso de dizer; X, esta é a palavra.  

Empregamos as formas da modalização autonímica no plano da língua para analisar a 

utilização do discurso mobilizado na escrita dos conceitos de variação e de mudança. (Utiliza-

ção, nesta pesquisa, tem o sentido relacionado a fazer uso). São formas que aparecem na es-

crita do pesquisador que demonstram o discurso do outro. Associamos esse termo às formas 

marcadas, que têm na cadeia discursiva um estatuto outro que revela a autonímia.   

Authier-Revuz (1998) situa a autonímia, nesse âmbito, em duas instâncias: a simples, 

a heterogeneidade que é constituída de um fragmento mencionado entre os elementos linguís-

ticos pelo sujeito na enunciação – tais elementos são acompanhados de uma quebra sintática, 

que consiste em um fragmento citado no interior do discurso relatado indireto ou introduzido 

por um termo metalinguístico, nitidamente observado na cadeia discursiva –; e a instância da 

conotação autonímica, que ocorre quando o fragmento citado é, ao mesmo tempo, um frag-

mento do qual se faz uso. É o fato de um elemento ser colocado entre aspas, em itálico ou, às 

vezes, comentado por uma incisa. 

  A incisa é entendida como a inserção do discurso do outro no campo enunciativo sem 

quebra da ordem sintática do enunciado; isto é, ela rompe a unicidade da cadeia discursiva, 

possibilitando que o outro se inscreva e se integre no discurso a partir dessa interferência, 

como parte do enunciado, e apagando simultaneamente a presença desse outro, constituído 

exteriormente, que se implica no discurso.  

 Assim, o termo utilização refere-se a fazer-se uso de formas linguísticas que podem 

aparecer de forma marcada. E o termo apropriação usamo-lo com o sentido do ato de tomar 

como seu. Relacionamos esse termo nesta pesquisa à modalização que corresponde às repre-

sentações das não coincidências do dizer, as quais aparecem no processo de enunciação. Se-

gundo Authier-Revuz (2004), elas evidenciam uma função em um duplo plano: no primeiro, 

representam operações de “gestão” local dos pontos do não-um, como uma correção, uma 

diferenciação; no segundo, mostram-se de modo que não dependem da intencionalidade, a 

negociação obrigatória de qualquer enunciador com os pontos das não coincidências que 

afetam seu dizer. 

Assim, baseamo-nos nos pressupostos teóricos de Authier-Revuz (1998, 2004) no que 

concerne às formas de modalização autonímica, tanto nas formas de reflexibilidade enunciati-

va quanto na dupla heterogeneidade, denominada de representação de não coincidências, na 

qual o sujeito, no âmbito do imaginário, se coloca na instância discursiva como encarregada 

por seu dizer. Tal como acontece no discurso, ocorre na constituição de escrita. Nessa instân-
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cia, existem as formas reflexivas da linguagem, marcadas pelo discurso indireto, pelas aspas, 

pelo discurso segundo, pelo discurso de acordo, como a não coincidência, em que o sujeito 

dividido, clivado, não coincidente consigo mesmo, é destituído do domínio do sentido, que 

lhe é irrepresentável. Isto é, o dizer se representa como localmente confrontado nos pontos X 

onde, alterado, ele se desdobra 

Pensamos a constituição da escrita acadêmica, lugar no qual o discurso escrito do pes-

quisador se constitui ora numa heterogeneidade mostrada e marcada, quando, na materialida-

de linguística, percebe-se o discurso por meio de modalizadores, ora numa não marcada, 

quando o discurso do um (pesquisador) comparece perpassado pelo discurso do outro (teóri-

co), uma escrita que se configura sobre outra escrita.  Essa outra é aquela em que o pesquisa-

dor, ilusoriamente, pensa estar escrevendo algo novo. O não-um, ao mesmo tempo que é 

constitutivo, é dialógico, no sentido de que o pesquisador dialoga com o dizer do teórico e 

com seu próprio dizer. Sendo o pesquisador um sujeito clivado, dividido, sua escrita, nesse 

sentido, comparece carregada pelo discurso do outro. É uma escrita intencional, na qual o 

sujeito se apresenta como produtor de sentido, escrita que abre as fronteiras para a subjetivi-

dade a qual podemos chamar de singular. 

Tomando como base essa teoria, no próximo tópico apresentamos a constituição do 

corpus e a organização do trabalho de análise. 
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CAPÍTULO III 

 

3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS – METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa adotará a perspectiva teórica da teoria da enunciação, visto que busca-

mos evidenciar as relações da língua, não apenas como um sistema combinatório, mas como 

linguagem assumida por um sujeito. Estudamos as marcas de utilização e de apropriação do 

discurso do outro na escrita de dissertações. Evidenciamos as marcas de enunciação no enun-

ciado, no sentido de analisarmos o momento em que este foi produzido, observando a marca 

do discurso na escrita do pesquisador. Centramos nossa investigação nesse suporte teórico, 

particularmente nos conceitos de Authier-Revuz (1998, 2004), no que diz respeito à heteroge-

neidade enunciativa do dizer. 

Nossa proposta é analisar marcas de utilização e de apropriação do discurso 

mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança na escrita do pesquisador em 

formação, em trabalhos defendidos nos anos de 1979, 1989, 2000 e 2011. Para isso, tomamos 

como base os estudos de Authier-Revuz (1998; 2004) sobre a modalização autonímica, 

especificamente as formas empregadas pela linguística para designar a heterogeneidade 

mostrada e a dupla heterogeneidade. A primeira apresenta, na linearidade do discurso, formas 

linguisticamente descritíveis – discurso direto, discurso indireto, aspas –, as quais contestam a 

homogeneidade do discurso, inscrevendo o outro na linearidade desse dizer. A segunda se 

refere ao campo das não coincidências do dizer, formas linguísticas inventariáveis que os 

enunciadores empregam para responder aos encontros que promovem nas palavras que 

enunciam através de laços metaenunciativos, que demonstram um dizer pontualmente 

atravessado por um discurso não coincidente com ele mesmo.  

Desse modo, analisamos a utilização do discurso do outro por meio de formas marca-

das na materialidade linguística e relacionamos à heterogeneidade mostrada as formas linguis-

ticamente descritíveis presentes no discurso, especificamente o discurso direto, o discurso 

indireto e as aspas, utilizados pelos pesquisadores ao mobilizarem um discurso. Pretendemos, 

portanto, mostrar o uso de formas explícitas do dizer do outro na escrita do discurso sobre os 

conceitos de variação e de mudança em dissertações de mestrado defendidas no período de 

1970 a 2011.  

  A apropriação de conceitos conforme estamos tratando nesta pesquisa será 

interpretada a partir das quatro formas em que o discurso aparece pontualmente não 

coincidente com ele mesmo. Trata-se de marcas linguísticas que se mostram como pontos 
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sensíveis e constitutivos de toda escrita. Inscrevem-se na heterogeneidade enunciativa as 

expressões de não coincidências do dizer, não coincidência entre as palavras e as coisas e não 

coincidências entre os interlocutores do discurso. 

 Para esta pesquisa, tomamos como corpus inicial oito dissertações de mestrado, sele-

cionadas de vários programas de pós-graduação do Portal Domínio Público – CAPES.  Anali-

samos excertos de quatro dissertações, selecionadas entre as oito que compõem o corpus, uma 

vez que essas quatro trazem na materialidade linguística elementos discursivos de modaliza-

ção autonímica concernentes aos fatos que estamos investigando. Para que haja um melhor 

entendimento, situamos as quatro dissertações das quais selecionamos os excertos que serão 

utilizados nas análises dos fatos enunciativos16 no contexto histórico e social em que elas fo-

ram produzidas e defendidas. 

 

3.1 As dissertações em seu contexto histórico 

 

 O contexto histórico apresentado neste tópico contribui para compreendermos o cami-

nho que o pesquisador realiza ao utilizar-se e apropriar-se, na escrita, do discurso mobilizado 

sobre os conceitos advindos da sociolinguística, que tanto contribuíram e contribuem para o 

desenvolvimento dos estudos linguísticos no Brasil.  

 Realizamos esse aparato teórico para compreendermos como pesquisadores de 

diferentes épocas se utilizaram e se apropriaram do discurso mobilizado sobre os conceitos de 

variação e de mudança. Ou seja, pretendemos observar as formas linguísticas que os 

pesquisadores em formação usam para escrever seu discurso a partir do discurso alheio. 

Analisamos essas formas linguísticas à luz da heterogeneidade enunciativa do dizer, proposta 

por Authier- Revuz (1998; 2004).  

 Assim, iniciamos caracterizando a época em que o Trabalho de Pesquisa de número 1 

foi defendido, ou seja, a década de 1970. Nesse período, a teoria da variação e da mudança 

linguística, postulada por Weinreich, Labov e Herzog (2006), já tinha sido publicada. De 

acordo com ela, as estruturas heterogêneas são parte da competência linguística, isto é, são 

necessárias para o funcionamento real de qualquer língua. O indivíduo era visto como ser que 

tem capacidade para codificar e decodificar essa heterogeneidade. Desse modo, para os 

                                                
16 Empregamos “fato enunciativo” ao invés de “dado” porque o dado utilizado por Benveniste, na perspectiva 

enunciativa, é a ocorrência de fenômeno que explicita a maneira de estar na linguagem, não sendo, pois, jamais 

“dado”, enquanto o fato enunciativo se configura como produto de um ponto de vista, portanto é uma criação do 

analista. (FLORES, 2006) 
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variacionistas, a variação e a mudança são inerentes à língua, a qual é tida como um sistema 

de vários níveis, integrados num todo historicamente estruturado.  

Portanto, o fato de os indivíduos de uma comunidade se entenderem e se comunica-

rem, apesar das diversidades linguísticas, passa a ser caracterizado como evidência de que a 

heterogeneidade é organizada ou sistematizada. É nesse âmbito que a sociolinguística labovi-

ana fornece um instrumento metodológico que permite analisar e sistematizar os diferentes 

tipos de variação.  A língua é vista como sistema heterogêneo, que comporta regras categóri-

cas e regras variáveis.  

 Essa visão de variação e de mudança linguística surge contrapondo-se ao que Saussure 

instituiu como estudo da mudança linguística. Para ele, a mudança na língua deveria ser estu-

dada em termos diacrônicos; os fenômenos variáveis não são visíveis na langue (que é social), 

mas na parole (que é individual); a evolução/mudança se dá em alguns elementos, e isso é 

suficiente para se refletir em todo o sistema; o falante não tem consciência das mudanças que 

ocorrem entre os estados da língua.  

É importante salientar também a visão formal da língua advinda do gerativismo, de 

Noam Chomsky, na qual ela é concebida como sistema de princípios universais, vista como o 

conhecimento mental que o falante tem dela a partir do estado inicial da faculdade de lingua-

gem, na verdade, da competência linguística. O que interessa ao gerativista é o sistema de 

regras de formação de sentenças gramaticais. Apesar de o objeto de estudo dessa corrente ser 

a aquisição da língua, os gerativistas se preocuparam e se preocupam, escreveram e escrevem 

sobre a mudança da gramática internalizada (I-Grammar) para a gramática externa (E-

Grammar), porque compreendiam que a mudança poderá dar pistas para a aquisição. (SIL-

VA, 2008).  

Dessa forma, do mesmo modo que Saussure, Chomsky também afirma que a mudança 

linguística acontece a partir da estrutura, e é nesse parâmetro que a primeira pesquisa se cen-

tra para apresentar a mudança linguística ocorrida na comunidade investigada. 

 É importante também registrar que foi no início da década de 70 que as pesquisas em 

sociolinguística começaram a se expandir no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janei-

ro. Em meados da década de 80, linhas de pesquisas que investigam fenômenos variáveis no 

português do Brasil (PB) se multiplicaram, espalhando-se por diversas regiões do país. Antes 

disso, os estudos que tinham como foco a variação levavam em conta a comparação de dados 

históricos da língua, a qual era centrada na teoria neogramática da mudança linguística, cujas 

análises tinham como princípio a comparação entre itens lexicais determinados, para estabele-

cer as diferenças entre as línguas ou para chegar à determinação do parentesco existente entre 
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elas. As pesquisas seguiam os parâmetros da teoria dos neogramáticos, que tomavam como 

conceitos básicos as leis da fonética e da analogia. 

Diante desse quadro, a dissertação defendida em 1979 não se ancora nos pressupostos 

teóricos da teoria da variação. Apesar de essa teoria já fazer parte do cenário linguístico e ci-

entífico da época, ainda não era muito difundida. 

Assim, muitas pesquisas que tratavam de variação e de mudança ainda se utilizavam 

da metodologia da linguística história, não observando a língua como um fenômeno histórico 

e social. Então, a investigação realizada no trabalho de pesquisa defendido nessa década se-

guia os pressupostos históricos, utilizando como metodologia a comparação de vocábulos, 

comparando a escrita de documentos antigos com registros da época e utilizando, como parâ-

metro para analisar os dados, as leis da fonética.  

O pesquisador do trabalho defendido nessa época compara vocábulos para explicar as 

variantes que originaram os dialetos; com o objetivo de saber se, na comunidade sarda, havia 

o fenômeno do bilinguismo. Os conceitos utilizados são os que demostram a evolução históri-

ca da língua, dos dialetos, ou seja, a pesquisa centra-se na teoria dos neogramáticos, na lin-

guística histórica. Dentre os teóricos em que esse trabalho se ancora, estão: Antônio Senna, 

que estudou a origem dos dialetos “di Sassari e Cágliari”, e Campos, que estudou duas ordens 

de fenômenos: tratamento das surdas intervocálicas e a solução dos grupos r, l, s, + consoante. 

A variante meridional, falada na região de Núoro, é aquela que foneticamente se mantém mais 

próxima ao latim e se caracteriza pela conservação das surdas intervocálicas e dos grupos r, l, 

s + consoante (embora o l possa passar a r). Já o linguista Bottiglione (in Saggio, 1919) de-

fendia que a divisão do logudorês era precisa, porque, se a distinção era válida para a região 

do Núoro e Bitti, não era exata para as outras regiões, onde os grupos r, l, s + consoante se 

modificam. Nessa dissertação, o pesquisador apresenta uma situação geral da região de Sarda, 

sua problemática românica, sua participação dialetal e seu bilinguismo itálico-sardo. 

A seguir, explicitamos o panorama linguístico da década de 1980, período em que foi 

defendido o Trabalho de Pesquisa de número 2. Nessa época, há a consolidação da teoria da 

variação e mudança, postulada por Labov, e de grandes transformações linguísticas. A socio-

linguística variacionista questionou a ideia de homogeneidade linguística, ao inserir a discus-

são sobre as variedades linguísticas, o que possibilitou reflexões sobre as diferentes modali-

dades de uso da língua – por exemplo, a oralidade e a escrita, que se estruturam diferentemen-

te uma da outra. Tais reflexões buscavam evidenciar, acima de tudo, a depreciação simbólica 

que subjazia no uso das variedades não padrão da língua. Propunham, portanto, respeito às 

variedades dialetais dos sujeitos e a observação da relação entre seus falares e o contexto so-
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cial de suas produções. Já a linguística textual e a Análise do Discurso concebem, a partir dos 

estudos de Bakhtin, a língua como fenômeno social, cuja natureza é dialógica, surgindo, nesse 

âmbito, a competência discursiva, na qual o sujeito é visto como um ser capaz de utilizar a 

língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido, e adequar o texto a dife-

rentes situações de interlocução oral ou escrita.  

Conforme o exposto, nesse período as pesquisas na área da sociolinguística tomam um 

novo rumo: a investigação não se centra mais só em dados históricos, mas também em pes-

quisas desenvolvidas por teóricos renomados, como Labov, Fishman, Saville-Troke, entre 

outros.  

Desse modo, o trabalho de pesquisa defendido em 1989, apesar de tratar do mesmo 

tema da dissertação desenvolvida em 1979, que é o bilinguismo, não o investiga à luz da lin-

guística histórica.  Para analisar os dados, o pesquisador já se vale da metodologia da socio-

linguística, mais especificamente da entrevista, usando os fatores idade, sexo e status social.  

Nesse trabalho, o autor realiza duas investigações: uma sociolinguística, para descobrir as 

razões da mudança de código; e outra linguística, para descrever os dados que comprovam o 

distanciamento do inglês padrão e a grande influência da língua portuguesa.  

Embora essa pesquisa tenha sido defendida nesse período, não está ancorada direta-

mente na teoria da variação e da mudança, proposta por Labov, mas utiliza a metodologia de 

entrevista defendida por esse teórico. O pesquisador centra sua investigação: nos modelos de 

Giles et alii sobre os fatores estruturais que influenciavam a manutenção do código; na teoria 

das redes de comunicação social, apresentada principalmente por Bortoni-Ricardo;  no con-

ceito de Fishman sobre "domínio",  para explicar a mudança de código; nos conceitos de Sa-

ville-Troike, no que se refere aos sentimentos positivos do falante em relação a seu grupo, que 

deveriam contribuir para a manutenção da língua, assim como os negativos contribuíam para 

sua perda; nos de Appel e Muysken, quando afirmam que as variáveis intermediárias estão 

presentes tanto em sociedades multilíngues como em monolíngues. O significado social da 

língua ou das variedades linguísticas, o "status" que os falantes querem obter ao escolher de-

terminada língua ou variedade linguística, assegura, assim, sua própria identidade e as redes 

de comunicação social em que estejam incluídos.  

 Referindo-se às redes de comunicação social, Bortoni-Ricardo defende que os pro-

gramas de análise multivariada são preferíveis, pois permitem a construção de um modelo 

completo e específico dos processos e efeitos que não aparecem num simples cálculo de por-

centagem. Tendo-se as informações fornecidas após os cálculos feitos pelo programa, proce-

de-se, então, à interpretação, que envolve a complexa tarefa de inter-relacionar os princípios 
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estatísticos e as teorias sociais e linguísticas que formam a base da concepção do trabalho, a 

definição das hipóteses. Esses conceitos aparecem na pesquisa como já tinham sido utilizados 

por renomados teóricos e servem como sustentação para a investigação do fenômeno. 

Quanto à década de 1990, percebemos que ela foi um momento de estruturação das te-

orias surgidas na década anterior. Nessa ocasião, iniciou-se a mudança de uma perspectiva 

centrada na tradição gramatical para uma centrada na competência comunicativa do sujeito. 

Essas teorias reforçam a ideia de língua como meio de comunicação. A modalidade oral da 

língua é, nessa perspectiva, um potencial a ser desenvolvido no sujeito, assim como a modali-

dade escrita.  

Nesse período, tendo-se evidenciado a variação num momento sincrônico, atual, por 

exemplo, volta-se ao passado para o encaixamento histórico das variantes, fechando-se o ciclo 

com a chegada novamente ao presente (TARALLO, 1994). Desse modo, pode-se observar (ou 

não) a manifestação da doutrina do uniformitarismo: alguns mecanismos que operaram para 

produzir mudanças no passado podem estar operando nas mudanças correntes (LABOV, 

1975). Observando-se o passado, este pode fornecer indícios para explicar o presente, e é pos-

sível olhar o presente para projetar o futuro; enfim, verificar uma mudança em tempo aparen-

te. O uniformitarismo é um dos conceitos em que o pesquisador da dissertação defendida em 

2000 se baseia para explicar os fenômenos de variação e de mudança. Essa dissertação traz à 

tona um estudo da heterogeneidade da língua, enfocando a variação fonética e fonológica da 

fala da comunidade de Cáceres, ou seja, a alternância entre o ditongo nasal [ãw] e a vogal 

nasal [õ].  

Para investigar a variação e a mudança, o pesquisador recorre a vários conceitos, den-

tre eles os de Labov e os de Tarallo, no que se refere à compreensão da estrutura da língua. De 

acordo com esses teóricos, a estrutura da língua só seria compreendida na medida em que se 

compreendessem os processos históricos de sua configuração e o uniformitarismo – as forças 

que atuam no momento sincrônico presentes são ou deveriam ser as mesmas que atuam no 

passado, e vice-versa.  

De Calou et alii (1998), o pesquisador centra-se na combinação de observações em 

tempo aparente e em tempo real.  Também se ancora na teoria de Trudgill (1994), no que se 

refere à significativa interação entre as variáveis – estilo e idade.   

Nesse trabalho, o pesquisador se propõe averiguar a tendência que o fenômeno apre-

senta no momento atual, como também determinar o que originou a variação. Assim, ele inte-

gra a análise da língua falada à dimensão histórica, por entender que as informações decorren-
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tes da história poderiam contribuir para compreender o fenômeno. E acrescenta a dimensão 

histórica à análise de tempo aparente. 

Situamos o Trabalho de Pesquisa de número 3 no contexto histórico da década de 

1990, por entender que, apesar de ele ter sido defendido no ano 2000, a investigação – a anco-

ragem teórica – está voltada para as abordagens daquela década. Esse trabalho foi defendido no 

despontar do terceiro milênio. Nesse momento as teorias linguísticas tinham se propagado no 

Brasil de forma abrangente. Diversos teóricos realizam estudos que servem de base para tra-

balhos de pesquisa e surgem grupos de pesquisa nas diversas áreas de estudo da língua nas 

universidades brasileiras.  A sociolinguística entra como a área que se preocupa com a hetero-

geneidade da língua, postulando que esta varia e muda no espaço social e no geográfico.  

 Nesse contexto, Bagno (2001), estudioso da linguística, postula que, mesmo quando a 

língua é falada, ela é diferente nas diversas instâncias da sociedade. Por exemplo: há diferença 

entre a língua falada por um homem, por uma mulher, por uma criança, por um adulto, por um 

alfabetizado ou por um não alfabetizado, por uma pessoa de classe alta ou por uma da classe 

baixa ou média, por um morador do campo, e assim por diante. Isto é, a variação e a mudança 

linguística ocorrem nos diversos aspectos da sociedade. As pesquisas linguísticas começam 

então a enfocar com mais intensidade tais conceitos. 

 Já na visão de Bortoni-Ricardo (2006) a variação no Brasil está ligada à estratificação 

social e à dicotomia rural-urbana. O fator de variação linguística está ligado à má distribuição 

de renda, consequentemente ao acesso restrito da população pobre aos bens da cultura domi-

nante. Assim, a linguagem é vista mais veementemente como parte de um contexto social, os 

conceitos de variação e mudança são enfocados também com base nas linhas de pesquisa da 

Análise do Discurso, no pragmatismo, que tem como abordagem a relação do discurso com o 

falante, o ouvinte e a situação de comunicação concreta em que ele é produzido. Nesse senti-

do, a estrutura da língua é como um sistema articulado, no qual todos os elementos estão es-

truturados. A posição estrutural do elemento é que determina seu valor e sua função. 

 Um texto escrito, na visão de Bortoni, é o enunciado, que está condicionado à situação 

de produção, diferentemente da visão de Saussure, em que o discurso está condicionado à 

estrutura da língua, à forma, não incluindo as relações sociais, a interação que faz parte do 

discurso.  

Nessa época, a Análise do Discurso, a pragmática, a semiótica, a psicolinguística, a 

linguística textual etc. apresentaram sugestões sobre como e quando se deveria fazer uso des-

sas teorias de forma efetiva e, desse modo, influíram na escrita das pesquisas produzidas nas 

universidades brasileiras. Têm-se, nesse período, os estudos da filosofia defendida por Michel 
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Foucault (1972) sobre a teoria do poder-saber; os estudos de Authier-Revuz (1998), a teoria 

linguística da heterogeneidade enunciativa.  

 É nesse período que as ideias de Pêcheux constroem um aparato automático para ana-

lisar o discurso, com o objetivo de evidenciar os efeitos de sentido provenientes da Análise do 

Discurso, com aportes teóricos do estruturalismo, para a análise da materialidade linguística, e 

da psicanálise, para a concepção de sujeito atravessado pelo inconsciente, além do tratamento 

ideológico.   

 Desse modo, a pesquisa defendida em 2011, de alguma forma sofre influência dessas 

teorias, uma vez que está fundamentada na teoria da variação, de Labov (1972) e de Tarallo 

(1999), tendo como base a questão da heterogeneidade da língua, e nas linhas de pesquisa 

Linguagem e Análise Discursiva de Processos Culturais. Tal pesquisa apresenta um estudo 

dos usos que os falantes fazem dos pronomes nós e a gente na fala de 35 sujeitos moradores 

do bairro de Nazaré (Belém-Pará).  Para investigar o fenômeno, o autor parte do pressuposto 

de que todas as línguas são heterogêneas, pois trazem em si um dinamismo que lhes é próprio 

e característico. Elas são constituídas de formas distintas, que se equivalem semanticamente 

no nível do vocábulo, da sintaxe e da morfossintaxe, do subsistema fonético-fonológico e no 

domínio pragmático-discursivo. 

 Com o objetivo de explicar o fenômeno investigado, o pesquisador se ancora no con-

ceito de variáveis extralinguísticas, isto é, nos usos da língua que são controlados por variá-

veis estruturais e sociais, as quais podem ser agentes internos ou externos ao sistema linguís-

tico. Dentre as variáveis externas, ou não linguísticas, registram-se os marcadores regionais, 

predominantes em comunidades facilmente identificadas geograficamente. Essas variáveis 

atuam como indicadores de estratificação social.  

 Tomando como base os conceitos citados anteriormente, o pesquisador se ancora: nos 

postulados de Laberge (1977), Clermont e Cedergren (1979) e nos trabalhos de Kemp (1979), 

no que se refere à tese de que empregos linguísticos prestigiados acham-se preferencialmente 

em indivíduos com prestígio social alto; em Bortoni-Ricardo (1994), na ação determinante 

que atividades de letramento podem ter sobre os alunos, ainda que sejam práticas de base in-

teiramente intuitivas dos professores, e na teoria de Bourdieu (1977), no que concerne às ma-

nifestações linguísticas, que recebem um valor que ele denominou “mercado linguístico”, 

aliado à renda, ao sexo, à faixa etária e ao nível escolar do falante (há evidências estatísticas 

que sugerem que renda, valor de mercado, mídia e sensibilidade linguística, juntamente com 

outros elementos, podem ser bons indicadores sociais) e também no princípio da persistência, 

de Hooper (1991), o qual postula que “alguns traços do significado lexical original de um 



56 

 

  

item tendem a aderir à nova forma gramatical, e detalhes de sua história lexical podem refle-

tir-se na sua distribuição gramatical”.  Esse conceito de gramaticalização é utilizado no Traba-

lho de Pesquisa 4 para explicar se houve ou não esse fenômeno com o uso da expressão “a 

gente”. 

 A seguir, explicitamos como organizamos a análise dessas dissertações. 

 

3.2 Organização das dissertações analisadas 

  

  Organizamos uma síntese da apresentação das dissertações que compõe a análise 

enunciativa em duas partes. Na primeira, apresentamos todas as dissertações que compõem o 

corpus; na segunda, tratamos das quatro dissertações, defendidas nos anos de 1979, 1989, 

2000 e 2011, das quais selecionamos os excertos que servem de base para este estudo. 

 

3.2.1 Composição das dissertações 

  

Apresentamos, abaixo, um quadro-síntese das dissertações que compõem o corpus 

deste trabalho. Salientamos que, dentre as oito dissertações, selecionamos quatro, cujos excer-

tos foram suficientes para atingirmos os objetivos deste estudo.  

 

TITULO DA PESQUISA ANO  INSTITUIÇÃO Nº DE PÁGINAS 

A SITUAÇÃO LINGUÍSTICA DA SARDENHA  1979  USP 110 

ASPECTOS LINGUÍSTICOS E SOCIOLINGUÍSTICOS 

DE UMA COMUNIDADE FALANTE DE LÍNGUA IN-

GLESA, EM PORTO VELHO-RO 

1989 UFRO 107 

A ALTERNÂNCIA /EI/ ~ /E/ NO PORTUGUÊS FALADO 

NA CIDADE DE CAXIAS – MA 

1999 UNICAMP 135 

UM ESTUDO DE VARIAÇÃO DIALETAL ALTER-

NÂNCIA DE [ÃW]~[Õ] FINAL NO PORTUGUÊS FA-

LADO NA CIDADE DE CÁCERES 

2000 UNICAMP 132 

UMA ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTICA DAS CONS-

TRUÇÕES DE TÓPICOS NA FALA UBERLANDENSE 

2005 UFU 130 

VARIAÇÃO DOS PRONOMES ‘TU’ E ‘VOCÊ’ NO 
PORTUGUÊS ORAL DE SÃO JOÃO DA PONTE (MG) 

2008 UFMG 125 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS TEXTOS DE ALUNOS 

DO 5º ANO DA REDE PÚBLICA 

2010 U. Católica de 

Pernambuco 

99 

NÓS/A GENTE: VARIAÇÃO OU MUDANÇA? 2011 UFMA 96 

FONTE: Dados coletados pela autora 
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3.2.2 Descrição das dissertações  

 

Nesta parte, apresentamos as quatro dissertações que compõem o recorte metodológi-

co. Como se pode observar a partir dos títulos, todas elas tratam de situações linguísticas da 

comunidade que envolvem a variação e/ou a mudança de códigos. Elas foram defendidas em 

instituições distintas do país, isto é, em diversas universidades brasileiras.  

 

TITULO DA PESQUISA TRABALHO DE 

PESQUISA 

ANO  INSTITUIÇÃO Nº DE 

PÁGINAS 

A SITUAÇÃO LINGUÍSTICA DA SAR-

DENHA 

TP1 1979  USP 110 

ASPECTOS LINGUÍSTICOS E SOCIO-

LINGUÍSTICOS DE UMA COMUNIDA-

DE FALANTE DE LÍNGUA INGLESA 

TP2 1989 UFRO 107 

UM ESTUDO DE VARIAÇÃO 

DIALETAL: ALTERNÂNCIA DE 

[ÃW]~[Õ] FINAL NO PORTUGUÊS FA-

LADO NA CIDADE DE CÁCERES 

 

TP3 

 

2000 UNICAMP 132 

NÓS/A GENTE: VARIAÇÃO OU MU-

DANÇA? 

TP4 2011 UFMA 96 

FONTE: Dados coletados pela autora 

 

 Esclarecemos que os excertos foram selecionados apenas das dissertações que com-

põem o recorte metodológico e que mantivemos a escrita em sua forma original, ou seja, fi-

zemos uma transcrição literal. Informamos, ainda, que os excertos selecionados se referem, 

exclusivamente, aos objetivos da pesquisa, aos conceitos que sustentam a análise dos dados e 

aos que resultados encontrados.  

Quanto aos critérios adotados para selecionar excertos que serão utilizados para anali-

sar os fatos, esclarecemos que a escolha se deu no sentido de compreendermos a investigação 

desenvolvida em cada dissertação.  

             Com base nesses critérios, apresentamos, a seguir, uma breve descrição de como cada 

uma das quatro pesquisas selecionadas aborda os objetivos, os conceitos que sustentam a aná-

lise dos dados e os resultados.  

Os excertos que compõem os quadros foram selecionados de três partes distintas das 

dissertações: da introdução, da análise de dados e dos resultados encontrados. A seleção des-

ses excertos obedeceu aos seguintes critérios: (1) os que abordam os objetivos de cada pesqui-

sa; (2) os que tratam do discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança; (3) 

os que apontam para o resultado de cada pesquisa. Assim, organizamos as dissertações em um 
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quadro contendo objetivos, discurso sobre os conceitos e resultados encontrados em cada uma 

delas.  

Para um melhor entendimento, fazemos a seguir, uma descrição geral dos quatro traba-

lhos de pesquisa, dos quais selecionamos os excertos para investigar os dados deste estudo. 

 

TP1-1979 – Intitulado “A situação linguística da Sardenha” – O autor escreve sobre a 

história da Sardenha, desde suas mais remotas origens, para explicar a variação da lín-

gua, afirmando que, muitas vezes, as palavras estudadas não são encontradas nos dici-

onários. Tem como objetivo tornar conhecida a região românica que, política e admi-

nistrativamente, é italiana e, linguisticamente, é bilíngue. A pesquisa é organizada de 

acordo com a seguinte estrutura: 1) apresentação dos dados geográficos, históricos e 

culturais que mantêm clara a posição da comunidade da Sardenha no Mediterrâneo; 2) 

indicação do panorama diversificado dos falares, da participação dialetal; 3) exposição 

da situação atual da comunidade no que diz respeito às duas línguas e a lenta absorção 

do sardo pelo italiano; 4) exibição de textos ilustrativos das variantes regionais, com as 

respectivas traduções. O resultado alcançado foi que O dialeto sardo é utilizado em si-

tuações do cotidiano e a língua italiana nas situações mais formais. Assim, existe na 

comunidade sarda uma situação de bilinguismo. Isso confirma o objetivo da pesquisa.  

 

TP2-1989 – “Aspectos linguísticos e sociolinguísticos de uma comunidade falante de 

língua inglesa”. A pesquisa teve os seguintes objetivos: a) fazer um estudo sociolin-

guístico para saber as razões aparentes da mudança de código; b) descrever algumas 

estruturas da língua falada que se distanciam do inglês-padrão e possuem característi-

cas do inglês das ilhas de Granada e Barbados e do português. Nessa pesquisa, o autor 

descreve os aspectos morfológicos, sintáticos e léxicos dos dados que se desviavam do 

inglês padrão e que apresentavam características do inglês das ilhas de Barbados e 

Granada, ou influência do português e de outras línguas crioulas, "pidgins" e dialetos. 

Sob um enfoque sociolinguístico, ele realiza outra pesquisa, para descobrir as razões 

da mudança de código. Dentre os fatores estruturais mencionados por Giles et alii, os 

que mais influenciaram a mudança de código foram a discriminação racial sofrida pe-

las pessoas da comunidade e o baixo status da variedade. Além disso, a comunidade 

foi também analisada pela teoria das redes de comunicação social, demonstrando-se 

que a falta de vínculos entre os falantes foi o fator de rede frouxa e uniplex, e a prová-
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vel causadora da mudança de código.  De acordo com o pesquisador, o trabalho repre-

senta uma tentativa de documentar uma situação transitória, que tende a desaparecer. 

 

TP3-2000 – “Um estudo de variação dialetal: alternância de [ãw]~[õ] final no portu-

guês falado na cidade de Cáceres”. O autor situa o fenômeno apresentando-o em duas 

partes: na primeira, procura mostrar a provável origem da variação linguística que en-

volve a variante [õ], descrevendo a comunidade em foco e relacionando o fenômeno 

com a história dela; na segunda, submete os dados da fala da comunidade a um trata-

mento estatístico.  A pesquisa tem como propósito investigar uma situação de hetero-

geneidade da língua, tratando, em particular, de um fenômeno fonético e fonológico da 

fala de uma comunidade do Mato Grosso, a alternância entre o ditongo nasal [ãw] e a 

vogal nasal [õ]. Tem como suporte teórico a análise sociolinguística variacionista e, 

como hipótese, examinar que efeitos exercidos sobre a variação estariam correlaciona-

dos a fatores condicionantes linguísticos e extralinguísticos.  O estudo é de variação 

sincrônica em foco, aliado à perspectiva histórica. Seu autor procura não só averiguar 

a tendência que o fenômeno apresenta na época da pesquisa como também determinar 

o que teria originado a variação [õ]. Centrado nos conceitos que toma como referentes 

para listar os dados, o pesquisador confirma que a pronúncia da variante [õ] se move 

progressivamente para o [ãw] no dialeto de comunidade investigada. 

 

TP4-2011 – “Nós/a gente: variação ou mudança?” O autor do TP4 se propõe estudar 

os usos que os falantes fazem dos pronomes nós/a gente, na perspectiva da linguística 

variacionista, em uma comunidade de Belém-Pará. Tem como objetivo analisar o uso 

de nós/a gente na fala de 35 sujeitos, moradores de uma comunidade de Belém. Anco-

ra-se no modelo sociolinguístico de Labov (1972) e Tarallo (1999).  A questão nortea-

dora é se há uma variação ou uma mudança no uso dos pronomes nós/a gente.  Tem 

como objetivos específicos: colher dados da fala dos sujeitos previamente seleciona-

dos; constituir um corpus com os excertos contextuais referentes aos usos dos prono-

mes nós/a gente; correlacionar os usos desses pronomes com os fatores sexo, grau de 

escolaridade e faixa etária, com base em um estudo descritivo-analítico de abordagem 

quantiqualitativa. O trabalho está vinculado à linha de pesquisa Linguagem e Análise 

Discursiva de Processos Culturais, definida para o mestrado que o candidato cursava. 

Os resultados obtidos indicam que, considerando-se o fator referência, os pronomes se 

equivalem, ou seja, há um intercâmbio entre eles no campo semântico. Segundo o au-
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tor, existe uma diferença de cunho valorativo, já que a forma pronominal “nós” é con-

siderada de maior prestígio linguístico que a forma “a gente”. Apesar de indícios apon-

tados na pesquisa, ainda não era possível assinalar uma mudança em progresso, já que 

os dados obtidos e o contexto da pesquisa não constituíam elementos suficientes para 

uma conclusão definitiva. 

 

3.3 Procedimentos de análise 

 

As análises se apresentam em diferentes níveis: através de palavras, sentenças, perío-

dos e textos.  Propomos a leitura e apreciação dos fatos numa perspectiva enunciativa, na qual 

o texto é visto como unidade significativa e, como tal, deve-se observar o processo de produ-

ção. Os recortes textuais visam ao objetivo de revelar se o sujeito que escreve inscreve-se 

numa relação com o já dito dialógica e reflexiva. Trata-se de textos que são considerados co-

mo práticas sociais de escrita, produzidos mediante processos discursivos históricos, nos 

quais estão envolvidos fatores ideológicos pertinentes ao contexto de produção. 

Nossa hipótese é que, ao confrontarmos a escrita de diferentes pesquisadores em dife-

rentes décadas, podemos observar que o pesquisador se utiliza e se apropria do discurso mobi-

lizado nos textos sobre os conceitos de variação e de mudança sem a necessidade de fazer 

coro com as teorias vigentes. Isso porque sua relação com a teoria é da ordem da constituição, 

e não da prescrição. 

 Com a finalidade de verificar a hipótese desta pesquisa, aplicamos as categorias pro-

postas por Authier-Revuz (1998; 2004): primeiramente, as que servem para identificar fron-

teiras da modalização autonímica: modalização reflexiva e modalização opacificante do dizer; 

em seguida, os quatro tipos de não coincidências do dizer – não coincidência interlocutiva, 

não coincidência entre os discursos, não coincidência entre as palavras e as coisas e não coin-

cidências das palavras consigo mesmas.  

Exploramos a escrita dos textos, os objetos que compõem o corpus, para interpretar 

formas de modalidades de representação reflexiva que podem surgir no momento em que o 

pesquisador começa a se apropriar do discurso do outro. Nossa intenção é verificar, na análise 

enunciativa, a presença de expressões que indiquem a utilização e a apropriação do dizer. Ha-

vendo a sugestão de algum tipo de discurso particular, analisamos a função desse discurso 

com o intuito de compreendermos como os sentidos são constituídos na escrita do texto.   

Entre as dissertações descritas neste trabalho, como dissemos, selecionamos quatro pa-

ra demonstrar o fenômeno em foco. A análise se apresenta em duas partes: 
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 Verificação das formas de utilização do discurso mobilizado na escrita de conceitos de 

variação e de mudança usados por diferentes pesquisadores nos anos de 1979, 1989, 

2000 e 2011.  

 

Esse procedimento tem por objetivo verificar como o discurso sobre os conceitos de 

variação e de mudança é disposto nos capítulos de fundamentação teórica, como ele é utiliza-

do na análise dos fatos enunciativos e como é referido nos resultados encontrados, bem como 

avaliar como se apresenta o discurso do pesquisador na escrita da dissertação. Para isso, em-

pregamos as formas de modalização autonímica que se relacionam à heterogeneidade mostra-

da explícita do dizer. 

 

 Análise dos diferentes modos de se apropriar do discurso mobilizado na escrita dos 

conceitos de variação e de mudança nas dissertações. Essa “apropriação” está baseada 

nos pressupostos teóricos de Authier-Revuz (1998, 2004), no que concerne aos pontos 

de não coincidência do dizer. 

 

Por meio desse artifício, pretendemos analisar, a partir das formas inventariáveis do 

dizer e das formas de mobilizar o discurso, os diferentes modos de se apropriar do discurso do 

outro na escrita dos conceitos de variação e de mudança. 

É necessário explicitar que esses procedimentos poderão ser ampliados, dependendo 

da necessidade do julgamento dos dados, que serão coletados de forma a atender aos objetivos 

deste trabalho. 

 Apresentamos, no próximo tópico, a análise dos fatos enunciativos, no intuito de de-

monstrar como os pesquisadores de diferentes décadas fazem uso do discurso mobilizado so-

bre os conceitos de variação e de mudança, ou como o discurso do outro é mostrado na escrita 

do pesquisador. E, ainda, mostrar como os pesquisadores tomam para si o discurso do outro, 

explicitando o percurso que fazem para chegar à apropriação. 
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CAPÍTULO IV  

 

4 ESCRITA ACADÊMICA  

 

 Neste capítulo, centramos as análises nas expressões linguísticas em que o dizer se 

mostra pontualmente não coincidente consigo mesmo, expressão usada por Authier-Revuz 

(1998) para representar a “dupla heterogeneidade”, pontos heterogêneos em que o dizer é re-

presentado localmente como “confrontado” no próprio discurso e tendendo a se alterar, a se 

desdobrar. Isto é, ao mesmo tempo que o enunciador centra seu discurso no discurso do outro, 

tende a desdobrar a enunciação, explicando ou interpretando o já dito.  

  Empregamos as quatro formas de não coincidência para mostrar que o sentido se cons-

trói a partir da não coincidência, e não na coincidência, pois, mesmo quando o pesquisador se 

apropria do discurso do outro (teórico), seu discurso não é coincidente com o dele.  Essas 

formas desenham laços metaenunciativos, através dos quais enunciam um dizer atravessado 

pontualmente pela não coincidência, que “abre no fio do discurso a sua consistência, a sua 

resistência pela maneira de dizer, constitutivo de todo discurso”. (AUTHIER-REVUZ, 1998, 

p. 189). 

 

4.1 Modos de utilização do discurso sobre os conceitos de variação e de mudança 

 

Neste tópico, destinamo-nos a verificar como os pesquisadores utilizam o discurso 

mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança na escrita de dissertações de mestra-

do defendidas nos anos de 1970, 1989, 2000 e 2011, para observar como esse discurso é mo-

bilizado na escrita das dissertações. Isso, no intuito de respondermos a nosso primeiro objeti-

vo.  

Lembramos que o termo utilização é definido como o ato de empregar com utilidade; 

fazer uso; tirar proveito de, servir-se. Dentre essas definições, usamo-lo em nosso estudo com 

o significado de fazer uso de formas inventariáveis, que podem aparecer marcadas na escrita 

de um texto, isto é, a maneira como os pesquisadores escrevem um comentário, um julgamen-

to ou uma avaliação de um conceito já produzido.  

Logo, por meio das formas denominadas por Authier-Revuz (1998) de modalização 

autonímica – os quais compreendem um tipo que indica a fronteira entre os discursos, que 

inscreve no dizer do “Um” a representação reflexiva do outro, isto é, um comentário da enun-

ciação do outro, e outro que se refere às formas de representação do dizer de um objeto, ou 
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seja, daquela que se realiza no fio único do discurso – , verificamos como o pesquisador em 

formação mobiliza o discurso do outro na utilização do discurso sobre os conceitos de varia-

ção e de mudança.  

 Seguindo as formas da modalização autonímica nos propomos, neste tópico: primeiro 

demonstrar como o discurso sobre os conceitos é abordado e contextualizado nas diferentes 

pesquisas; depois, analisar como os pesquisadores de diferentes décadas utilizam o discurso 

sobre os conceitos de variação e de mudança na escrita de dissertações. Comparamos a abor-

dagem desses conceitos na escrita dos trabalhos defendidos nos anos já citados, mostrando as 

diferenças existentes entre eles.   

Passamos agora à apresentação e à análise dos excertos. 

 

4.1.1 Escrita que marca fronteiras 

 

 Neste bloco, analisamos formas de mobilizar o discurso sobre os conceitos de variação 

e de mudança na escrita do TP1-1979. Realizamos essa análise por meio de marcas que de-

monstram a fronteira entre o discurso do pesquisador e o do teórico.  

 

QUADRO 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa coletados pela autora 

 

 Como se pode observar, o quadro apresenta os excertos selecionados da dissertação 

“A situação linguística da Sardenha”, que denominamos TP1-1971. Trata dos objetivos, dos 

conceitos abordados e dos resultados alcançados. Nessa pesquisa, o autor se propôs escrever 

sobre a história da Sardenha desde suas mais remotas origens para explicar a variação da lín-

gua, afirmando que, muitas vezes, as palavras estudadas não são encontradas nos dicionários.   

TP1 

1979 

OBJETIVO DO ESTU-

DO 

DISCURSO SOBRE O CONCEITO RESULTADOS ALCAN-

ÇADOS 

 Tem como objetivo, em 

termos históricos, dar uma 

visão geral da região sarda, 

sua problemática români-

ca, sua participação diale-
tal e seu bilinguismo ítalo-

sardo. 

 

De acordo com Antônio Sena (em II 

dialetos di Sassari, Cágliari, 1975), 

Bottiglione (in Saggio, 1919), a varia-

ção dialetal na comunidade sarda apa-

rece em termos históricos, geográficos 

e culturais. (p. 35) 

 

O dialeto sardo é utilizado 

em situações do cotidiano e 

a língua italiana nas situa-

ções mais formais. Assim, 

existe na comunidade uma 

situação de bilinguismo, 

caracterizado diferentemente, 

segundo as cidades mais ou 

menos afastadas dos centros 

difusores da cultura sarda. (p. 

61) 
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      Os excertos dispostos no quadro acima apresentam um estudo sobre os falares da co-

munidade, especificamente mostram que essa comunidade é bilíngue, uma vez que se utiliza 

de um dialeto e da língua italiana para se comunicar. Como se pode observar no trecho que 

está destacado na parte dos Resultados Alcançados, “O dialeto sardo é utilizado em situações 

do cotidiano e a língua italiana nas situações mais formais. Assim existe na comunidade Sarda 

uma situação de bilinguismo”. Isso confirma o objetivo da pesquisa.  

 Identificamos que essa pesquisa não se ancora nos conceitos da teoria da variação e 

da mudança, publicada por William Labov em 1969, como se vê nos excertos (1) e (2) que 

seguem, nos quais aparecem os teóricos Antônio de Sena, Bottiglione e Campos, que estuda-

ram a variação dialetal italiana.   

 

(1) De acordo com Antônio Sena (em II dialetos di Sassari, Cágliari, 1975), Bot-

tiglione (in Saggio, 1919), a variação dialetal em uma comunidade sarda aparece em 

termos históricos, geográficos e culturais. (p.35). 

  

(2)  Campos observa duas ordens de fenômenos: a) tratamento das surdas intervo-

cálicas; b) solução dos grupos r, l, s, + consoante; isso permite chegar a três ti-

pos de logudorês: a) variante meridional, falada na região de Núoro; é aquela 

que foneticamente se mantém mais próxima ao latim e se caracteriza pela conserva-

ção das surdas intervocálicas e dos grupos r, l, s + consoante (embora l possa passar a 

r). Desta variante, a fala de Bitti seria o tipo mais notável, enquanto o Núoro recebe-

ria alguma influência do dialeto campidanês; b) variante central, a oeste do Logudo-

ro, com as cidades de Benerva, Giave, Cossóne, Pádria, Besa e (junto da Galura) 

Pattáda, Osquiri, Luras, Posada e Osile. (p. 40) 

 

 

Verificamos também que o pesquisador se baseia nas leis da fonética para explicar as 

variantes que originaram os dialetos da Sardenha, como se vê no fragmento do excerto desta-

cado: 

 

(2)  TP1-1979 – tratamento das surdas intervocálicas [...].  

 

Podemos inferir, a partir disso, que, apesar de ter sido defendido em 1979, esse traba-

lho ainda se centra na teoria neogramática, na qual a mudança linguística era analisada atra-

vés da comparação de itens lexicais, para se estabelecer a diferença entre as línguas. Ao con-
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trário do que acontece na maioria das pesquisas defendidas nesse período, o pesquisador pare-

ce não ter acompanhado o avanço linguístico de sua época. Pode-se inferir que a utilização do 

discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança não é tão autonímica assim, 

uma vez que a relação de poder é da ordem da coexistência, não da superação.  

Passamos a analisar agora as formas de utilização do discurso mobilizado na escrita 

dos conceitos de variação e de mudança através da materialidade linguística 

 

4.1.1.1 Discurso relatado em discurso de acordo 

 

O discurso de acordo é uma forma de modalização transparente do dizer que Authier-

Revuz (1998) caracteriza como forma observável na cadeia enunciativa que marca um discur-

so segundo sobre o conteúdo. 

 

TP1-1979 – De acordo com Antônio Sena (em II dialetos di Sassari, Cágliari, 1975), 

Bottiglione (in Saggio, 1919), a variação dialetal em uma comunidade sarda aparece 

em termos históricos, geográficos e culturais. (p. 35). 

 

Nesse excerto, constatamos que o pesquisador tende a concordar com a posição dos 

teóricos no sentido de que a variação dialetal na comunidade sarda aparece em termos históri-

cos, como se pode verificar na modalização do discurso – “De acordo com Antônio de Sena”, 

forma que aponta para uma possível concordância do pesquisador com a fonte de seu dizer. 

Essa é uma forma de modalização autonímica que, para Authier-Revuz (1998), se apresenta 

de forma marcada, podendo ser observável diretamente no “fio do discurso”. Nesse sentido, o 

sujeito evidencia uma relação com ele mesmo, com o discurso do outro, com as formas da 

língua ou com o próprio dizer.  

Ainda no excerto citado, podemos apontar a relação que o enunciador mantém com o 

sistema linguístico, uma vez que percebemos a fronteira entre a voz do enunciador (pesquisa-

dor) quando afirma: “De acordo [...]”, confrontada com as vozes dos teóricos, quando ele diz: 

“a variação dialetal [...]”. Observamos que o pesquisador do TP1 constrói seu discurso a partir 

de um discurso outro de forma modalizada: “De acordo [...]”. Tal estratégia possibilita reto-

mar o discurso anterior como estatuto de autoridade para um dizer que se enuncia pelo pes-

quisador para mostrar uma afirmação na qual o um (pesquisador) explicita que concorda com 

o dizer do “outro” (teórico). 
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4.1.1.2 Discurso direto 

 

 Essa forma de modalizar o discurso consiste em simular restituir a fala citada e se ca-

racteriza pelo fato de se dissociarem claramente as duas situações de enunciação: a do discur-

so citante e a do discurso citado. Esse último recurso linguístico satisfaz duas exigências em 

relação ao leitor: indica que houve um ato de fala e marca a fronteira que separa o discurso 

citado. 

No excerto (2) 

 

TP1-1979 – Campos observa duas ordens de fenômenos: a) tratamento das surdas 

intervocálicas; b) solução dos grupos r, l, s, + consoante; isso permite chegar a 

três tipos de logudorês: a) variante meridional, falada na região de Núoro [...]. 

 

O pesquisador cita o discurso do outro, no caso o do teórico “Campos”, que trata sobre a vari-

ação em termos fonéticos na comunidade de Sardenha, utilizando-se do discurso relatado dire-

to, verificável pela forma linguística “Campos observa”. Em Campos observa duas formas de 

discurso [...], percebemos a voz do pesquisador, a voz citante, e, em – tratamento das surdas 

intervocálicas; b) solução dos grupos r, l, s, + consoante; isso permite chegar a três tipos de 

logudorês: a) variante meridional, falada na região de Núoro, tem-se a voz citada, que apa-

rece marcada pelo sinal gráfico dois pontos. Assim, podemos inferir que há uma representa-

ção do dizer não-opacificante17, isto é, transparente: pode-se identificar de quem parte a voz 

do enunciado que foi proferido, percebe-se quem é o referente do discurso citado. Essa estra-

tégia demonstra que o pesquisador do trabalho de pesquisa traduziu as palavras do teórico.  

A escrita, nessa pesquisa, configura-se como aquela em que o discurso do pesquisador 

se encontra na fronteira, ou seja, o discurso do pesquisador comparece quando enuncia o 

discurso do teórico. Podemos considerar, então, que o discurso segundo e o discurso direto 

inscrevem a voz do outro na materialidade linguística.  

Quando se indica a presença da voz do outro em certo fragmento, cria-se a ilusão de 

que, em todo o restante do texto, o que há é a voz do um (pesquisador); ou seja, a “demons-

tração” da voz do outro (teórico) parece indicar que apenas naquelas fronteiras reside a alteri-

dade que atravessa integralmente o texto. 

                                                
17 Formas não-opacificantes têm como objeto a enunciação. Mesmo de maneira reflexiva, fazem-se de modo 

transparente, isto é, a modalização autonímica é concebida como um modo de dizer “simples”, de um elemento 

que se refere a um referente. (Authier-Revuz, 2004) 
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De acordo com a concepção de escrita tratada nesta pesquisa, poderíamos considerar o 

texto, a partir dos excertos analisados e do quadro resumo da pesquisa, como uma escrita 

normal, como postula Almeida, visto que o discurso dos autores citados aparece, em grande 

parte, nesse trabalho de pesquisa, com o objetivo de explicar e justificar os resultados encon-

trados, e também devido às estratégias linguísticas utilizadas – o discurso direto demonstra 

que o enunciador traduziu o discurso, e o discurso segundo mostra o discurso de autoridade, 

ou melhor, que o enunciador se baseia no discurso do outro para dar sustentação ao seu. 

Passamos, agora, à próxima análise. 

 

4.1.2 Escrita que representa um dizer  

 

Neste item, a partir do TP2-1989, enfocamos a escrita que representa um dizer. Para 

isso, analisamos o discurso mobilizado na escrita sobre conceitos de variação e de mudança 

tratados na materialidade linguística dessa pesquisa. 

 

QUADRO 2 

 

FONTE: Dados coletados pela autora 

 

Nesse quadro, como se pode verificar, apresentamos: os objetivos, o discurso mobili-

zado sobre os conceitos de variação e de mudança e os resultados alcançados pelo pesquisa-

dor, o qual se propôs fazer uma descrição dos aspectos linguísticos e sociolinguísticos de uma 

comunidade bilíngue (inglês-português).  O autor descreve os aspectos morfológicos, sintáti-

cos e léxicos dos dados que se desviam do inglês padrão, apresenta características do inglês 

das ilhas de Barbados e Granada ou a influência do português e de outras línguas crioulas, 

TP2 OBJETIVO DE ESTUDO DISCURSO SOBRE O CON-

CEITO  
RESULTADS ALCAN-

ÇADOS 

1989 Fazer um estudo sociolinguísti-

co para saber as razões aparen-

tes da mudança de código e 

descrever algumas estruturas da 

língua falada que se distanciam 

do inglês-padrão e possuem 

características das ilhas de Gra-

nada e Barbados e do português. 

Os modelos de GILES et alii 

sobre os fatores estruturais que 

influenciavam a manutenção e 

mudança de código e a teoria 

das redes de comunicação 

social apresentada principal-

mente por BORTONI-

RICARDO, e o conceito de 

FISHMAN sobre "domínio" 

contribuíram para explicar a 

mudança de código. (p. 21) 
 

 

As Redes de Comunicação 

Social, apresentadas por 

BORTONI RICARDO, fa-

zem parte destas variáveis 

intermediárias. Com este 

estudo, comprovou-se que a 

mudança de código ocorreu 

na comunidade barbadiana 

e na granadina, pelo fato de 

a mesma pertencer a uma 

rede frouxa e uniplex. (p. 
95) 
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"pidgins" e dialetos. Sob o enfoque sociolinguístico, ele realizou outra pesquisa para descobrir 

as razões da mudança de código. Os resultados apresentados apontam para uma tentativa de 

documentar uma situação transitória que tende a desaparecer. 

  No quadro do TP2, observa-se que o pesquisador tem como segundo objetivo analisar 

um fenômeno real. Nesse trabalho, já percebemos a utilização da metodologia de pesquisa da 

sociolinguística tratada por Labov, com a verificação do fenômeno em termos de idade, sexo, 

escolaridade e padrão social, conforme mostramos no fragmento destacado do excerto que 

segue: 

 

 

(1)  TP2-1989 – Algumas estratégias para entrar na comunidade, eliminar o efeito 

do observador durante as entrevistas gravadas e obter o inglês coloquial, foram 

baseadas em LABOV. Elas são: a postura do pesquisador deve ser de humildade e de 

interesse como de alguém que deseja saber os costumes daquela comunidade; o pes-

quisador deve ser honesto quanto ao objetivo da pesquisa, mas não deve fazer a aten-

ção do falante se voltar para as características linguísticas em que ele está interessado, 

pois haveria uma possível distorção das informações; as gravações devem ser feitas na 

frente do informante e com sua permissão; foram seguidos alguns tópicos de LABOV 

para promover uma conversação envolvente entre falante e pesquisador, tais como: 

morte e perigo de morte, sexo (se a sociedade em questão não tiver preconceitos em 

falar sobre o assunto), casamento e cortejo, indignação moral, coisas sobrenatu-

rais, comidas típicas da comunidade, costumes religiosos, esportes, perguntas ge-

rais sobre as atitudes dos falantes perante a língua. (p. 40) 

 

 Em uma leitura do excerto (1) de TP2-1989, observamos que o pesquisador emprega a 

metodologia de pesquisa laboviana apesar de ter centrado seu estudo nas teorias de “Giles et 

alii, Bortoni-Ricardo e Fishman”.  

Verificamos que os conceitos propostos por “Giles et alli”, estão baseados na teoria da 

acomodação, que busca determinar como os falantes se acomodam linguisticamente ao inter-

locutor. Em relação aos conceitos propostos por “Fishman”, esse teórico ampliou o sentido do 

conceito de “diglossia”, que consiste na coexistência, em uma mesma comunidade, de duas 

formas linguísticas, consideradas variedade baixa e variedade alta. (CALVET, 2009)  

No que diz respeito ao discurso sobre os conceitos abordados acima, observamos que 

o autor do TP2 se vale deles para dar sustentação à pesquisa, conforme mostrado no fragmen-
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to que segue (selecionado da parte do discurso sobre o conceito de mudança que está disposto 

no quadro de TP2). 

 

TP2-1989 – [...] os fatores estruturais que influenciavam a manutenção e mudança de 

código e a teoria das redes de comunicação social.  

 

A expressão “que influenciavam” aponta para um discurso anterior, algo que já foi dito 

e que é retomado no enunciado por meio da voz do autor/teórico, para sustentar o próprio dis-

curso. 

Na parte dos resultados alcançados, percebemos que o pesquisador justifica o resulta-

do encontrado na investigação tomando como base a mudança de código do discurso sobre os 

conceitos de “rede frouxa”, ou “uniplex”, quando utiliza a expressão “este estudo” no quadro 

de resultados encontrados. 

 

TP2-1989 – Com este estudo, comprovou-se que a mudança de código ocorreu na 

comunidade barbadiana e granadina, pelo fato de a mesma pertencer a uma rede frou-

xa e uniplex. 

 

O pesquisador se propôs fazer a descrição dos aspectos linguísticos e sociolinguísticos 

de uma comunidade bilíngue (inglês-português). Apesar de o inglês ser uma língua de grande 

prestígio em todo o mundo, observou-se que ele está desaparecendo nessa comunidade.  

O autor descreve os aspectos morfológicos, sintáticos e léxicos dos dados que se des-

viavam do inglês padrão e que apresentavam características do inglês das ilhas de Barbados e 

Granada ou influência do português e de outras línguas crioulas, "pidgins" e dialetos. De 

acordo com o pesquisador, o trabalho representa uma tentativa de documentar uma situação 

transitória que tende a desaparecer. (TP2/1989, p. 25).  

 O pesquisador emprega a metodologia de pesquisa de Labov, apesar de ter centrado 

seu estudo nas teorias de Giles et alii, Bortoni-Ricardo e Fishman, como está explicitado na 

parte do discurso sobre conceito disposta no Quadro 2, diferentemente da pesquisa de TP1, 

que centra o estudo na teoria neogramática. Vimos, no Capítulo III, que foi a partir da década 

de 1980 que a teoria variacionista loboviana começou a ser mais enfocada nas pesquisas na 

área da sociolinguística no Brasil. 

 Observamos, no próximo item, as formas de mobilizar o discurso do outro na escrita 

do TP2-1898. 
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4.1.2.1 Discurso relatado direto (DRD) 

 

O discurso relatado direto já foi mencionado no bloco de análise do TP1, mas também 

está presente no do TP2. Tal organização discursiva compreende formas sintáticas que desig-

nam, de maneira unívoca, no plano da frase, um outro ato de enunciação. No discurso direto 

(DD), as próprias palavras do autor são claramente recortadas da citação na frase, o locutor se 

apresenta como “porta-voz” do discurso do autor. 

 

TP2/1989 – Algumas estratégias para entrar na comunidade, eliminar o efeito do 

observador durante as entrevistas gravadas e obter o inglês coloquial, foram ba-

seadas em LABOV. Elas são: a postura do pesquisador deve ser de humildade e de in-

teresse como de alguém que deseja saber os costumes daquela comunidade; o pesqui-

sador deve ser honesto quanto ao objetivo da pesquisa [...] (p. 40). 

   

 Nesse excerto, observamos que o pesquisador retoma um dizer do teórico quando rela-

ta uma posição sobre as estratégias da pesquisa sociolinguística, ou seja, em “Algumas estra-

tégias para entrar na comunidade, eliminar o efeito do observador durante as entrevistas gra-

vadas e obter o inglês coloquial, foram baseadas em LABOV”. Nesse dizer, tem-se uma ex-

plicação do processo que o pesquisador usa na elaboração de sua pesquisa. Na parte seguinte 

do excerto do TP2, em “a postura do pesquisador deve ser de humildade e de interesse como 

de alguém que deseja saber os costumes daquela comunidade; o pesquisador deve ser honesto 

quanto ao objetivo da pesquisa [...]”, a passagem inicia demonstrando que o pesquisador está 

utilizando a fala do teórico, a voz do outro, embora a passagem não pareça um recorte fiel da 

fala do teórico, apenas remetendo a ele. O pesquisador comparece como locutor da voz do 

outro.  

 Verificamos esse mesmo movimento no fragmento que segue desse mesmo excerto: 

 

TP2 – 1989 – [...] foram seguidos alguns tópicos de LABOV para promover uma con-

versação envolvente entre falante e pesquisador, tais como: morte e perigo de morte, 

sexo (se a sociedade em questão não tiver preconceitos em falar sobre o assunto), 

casamento e cortejo, indignação moral, coisas sobrenaturais, comidas típicas da 

comunidade, costumes religiosos, esportes, perguntas gerais sobre as atitudes dos 

falantes perante a língua. (p. 40). 
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O pesquisador começa a relatar os procedimentos em “foram seguidos alguns tópicos de La-

bov para promover uma conversação envolvente entre falante e pesquisador, tais como: [...]”.  

Após esse momento, ele cita os procedimentos utilizados na pesquisa da sociolinguística la-

boviana em “sexo (se a sociedade em questão não tiver preconceitos em falar sobre o assun-

to), casamento e cortejo, indignação moral, coisas sobrenaturais, comidas típicas da comuni-

dade, costumes religiosos, esportes, perguntas gerais sobre as atitudes dos falantes perante a 

língua”. 

 Por conseguinte, verificamos que o pesquisador utiliza, em suas próprias palavras, as 

palavras do outro, ou seja, faz uma menção ao discurso do teórico, configurando o que Authi-

er-Revuz (2004) denomina de formas marcadas da conotação autonímica, a qual consiste no 

processo de o locutor fazer uso das palavras do outro ao proferir o discurso. 

 

4.1.2.2 Discurso relatado indireto (DRI) 

 

 O discurso relatado indireto representa um outro dizer de forma não opacificante, isto 

é, o enunciador citante traduz as falas citadas, não se utilizando das palavras do outro, mas, 

sim, de palavras que provêm da interpretação, do conteúdo do pensamento. 

 No excerto (2) de TP2-1989: 

 

(2) Os modelos de GILES et alii sobre os fatores estruturais que influenciavam manu-

tenção e mudança de código e a teoria das redes de comunicação social apresentada 

principalmente por BORTONI RICARDO e o conceito de FISHMAN sobre "domí-

nio" contribuíra para explicar a mudança de código. (p. 21). 

 

 O autor traduz o discurso utilizando-se de palavras atravessadas, ou seja, palavras que apare-

cem em seu discurso, embutidas no discurso do outro (teóricos): “Os modelos de Giles et alii 

sobre os fatores estruturais que influenciavam manutenção e mudança de código e a teoria das 

redes de comunicação social apresentada principalmente por Bortoni-Ricardo e o conceito de 

Fishman sobre ‘domínio’”. Observamos, nesse segmento, a tradução do discurso dos teóricos. 

Também em “contribuíra para explicar a mudança de código”, o autor toma as palavras do 

outro para explicar a mudança de código que pretende investigar.  

Tal organização discursiva demonstra que o enunciador utiliza palavras de um outro 

discurso, palavras dos teóricos, ou seja, o conceito de mudança de código proposto por Giles 

et alii, para dar sentido à comunicação, ao que ele quer dizer, marcando, na escrita, assim, a 
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interdiscursividade18 representada. Podemos depreender disso que o discurso do pesquisador 

aparece marcado por um outro discurso.  E também podemos dizer que há um diálogo entre os 

discursos, uma vez que o pesquisador faz referência aos conceitos propostos por Giles et alii, 

para, então, formular o seu. Essas palavras de um outro discurso são consideradas por Authi-

er-Revuz (1998) como constitutivas da língua e surgem por meio do “jogo de palavras”, do 

comentário – ou explicação – metaenunciativo em que o discurso se constitui.  

Considerando as palavras de Barzotto (2011) sobre a escrita acadêmica, especifica-

mente no que se refere às situações imaginárias que inscrevem o percurso que o sujeito faz 

para chegar à criação, diríamos que a escrita desse trabalho se configuraria no segundo nível, 

ou seja, no nível do interlocutor de quem se fala, pois percebemos que o pesquisador dialoga 

com o discurso do outro e toma-o como referência para analisar os dados, parece inter-

relacionar-se com ele. Experiencia o processo de escrita, pois há um jogo de palavras: o pes-

quisador não apenas cita o discurso do outro, como no DD, mas interpreta o dizer do outro, 

utilizando palavras que fazem parte da formação discursiva. 

Já no excerto (3) de TP2-1989: 

 

(2)   APPEL & MUYSKEN salientam que os fatores estruturais do modelo de GI-

LES et alii não influenciam diretamente a manutenção/mudança de código [...] (p. 35). 

 

A forma de modalização autonímica usada na escrita do discurso mobilizado nesse excerto é 

composta pelo DRI, que é representado por um dizer outro de forma opacificante. Vejamos 

como isso funciona: em “Appel e Muysken salientam que”, temos a voz do pesquisador; e, 

em “os fatores estruturais do modelo de GILES et alii” [..], o enunciador/pesquisador traduz 

as falas citadas, a partir de uma representação discursiva proveniente de outro dizer, opacifi-

cante, uma vez que se pode identificar de quem são as vozes.  

 

4.1.2.3 Formas de autorrepresentação do dizer (metaenunciativas) 

 

 As formas de autorrepresentação do dizer, nas palavras de Authier-Revuz (1998), são 

fatos metaenunciativos que marcam uma enunciação desdobrada por seu próprio reflexo, isto 

                                                
18  Interdiscursividade representada de acordo com Pêcheux, é tudo aquilo que repousa sob a forma de dois 

elementos interdiscursivos: o pré-construído (o que já foi dito) e o processo de sustentação (defesa com a razão), 

que compõem, no discurso do sujeito, os traçados daquilo que ele define, reinscrevendo-os no discurso do 

próprio sujeito. “O fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, é fundamental 

para se compreender o funcionamento do discurso, a sua relação com os sujeitos e com a ideologia.” 

(PÊCHEUX apud ORLANDI, 2012, p. 32). 
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é, expressões retomadas por um enunciador e escritas sob a forma de uma explicação ou um 

comentário.  

 Observamos este excerto: 

 

TP2-1989 – As Redes de Comunicação Social, apresentadas por BORTONI RI-

CARDO, fazem parte destas variáveis intermediárias. (p. 95). 

 

 A forma de representar o dizer, nesse excerto, é mostrada após o uso do discurso sobre os 

conceitos apresentados por Bortoni-Ricardo, ou seja, no segmento “fazem parte destas variá-

veis intermediárias.” Esse fragmento demonstra o discurso do pesquisador constituído a partir 

de um outro discurso, por meio de uma interação discursiva. O autor de TP2 faz uso do con-

ceito de redes de comunicação social apresentado por Bortoni-Ricardo e comenta que elas 

fazem parte das variáveis intermediárias: 

 

“[...] apresentadas por BORTONI RICARDO, fazem parte destas variáveis interme-

diárias [...]”. 

 

Assim, na expressão “fazem parte” vê-se a representação do dizer no plano da inter-

pretação, nos pontos em que se conjugam zona de separação entre as duas instâncias enuncia-

tivas, ou melhor, entre os dois enunciados (o do pesquisador e o do teórico).  

Embora a representação do dizer esteja no campo do interpretável, o pesquisador do 

TP2 explicita-o utilizando-se de palavras do outro discurso, classificadas por Authier-Revuz 

(2004) como formas possíveis de serem inventariáveis no discurso. Podemos verificar que o 

pesquisador as utiliza para fazer um comentário reflexivo do conceito de redes de comunica-

ção social.   

 Como já mencionamos, o autor-pesquisador do TP2-1989 interpreta o dizer do outro, 

representando o discurso do teórico, fazendo uso do comentário reflexivo, estratégia linguísti-

ca que pode transformar esse discurso.   

Nas palavras de Pêcheux (2006), o discurso é um acontecimento, um acontecimento 

que se dá em determinada situação de enunciação, a qual, por ser sempre única, sempre outra, 

confere a esse acontecimento um caráter singular. O acontecimento sempre espera uma inter-

pretação, a qual carrega consigo uma pluralidade de sentidos, que se atualizarão de acordo 

com a formação discursiva em que se inscrevem o ouvinte e o leitor.  Assim, na escrita haverá 

fragmentos provenientes da história da pessoa, atravessados por outros discursos que farão 
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diferença, singularizando cada interpretação, cada produção de sentido, cada texto. “Mas, é 

preciso, ainda, considerar, que só há acontecimento se houver algo de surpreendente, de (in) 

esperado para aquele que ouve ou lê”. (DERRIDA apud CORACINI 2010, p. 24).  

   Nas análises dos excertos, observamos que, embora o pesquisador tenha interpretado o 

dizer do teórico, a escrita ainda não configura um acontecimento surpreendente, singular. 

Mesmo assim, as formas utilizadas por ele, as estratégias linguísticas, representam o dizer do 

teórico, que, para Authier-Revuz (2004), são formas utilizadas na escrita que são possíveis de 

serem inventariáveis. 

Dessa maneira, podemos afirmar que, a partir delas, o enunciador pode singularizar o 

discurso, desde que o torne um acontecimento inesperado. 

 

4.1.3 O encontro com o discurso do outro 

 

 Tratamos, neste espaço, do encontro do discurso do um (pesquisador) com o discurso 

do outro (teórico). Para mostrar essa forma de utilização do dizer, selecionamos excertos do 

Trabalho de Pesquisa 3, defendido em 2000 (TP3-2000).  

  

QUADRO 3 

 

FONTE: Dados coletados pela autora 

 

O quadro apresenta os excertos que foram transcritos da dissertação “Um estudo de 

variação dialetal: alternância de [ãw]~[õ] final no português falado na cidade de Cáceres”, 

que denominamos TP3-2000. O objetivo era analisar um fenômeno acerca do uso da língua, 

observado na fala dessa cidade: a alternância de [ãw] para [õ] em final de vocábulos. Segundo 

TP3 

2000 

OBJETIVO DO ES-

TUDO 

DISCURSO SOBRE O CON-

CEITO 
RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Analisar um fenômeno 
acerca do uso da língua, 

observando na fala da 

comunidade de MT, a 

alternância da monoton-

gação do ditongo [ãw], 

para a variação [õ] em 

final de vocábulo.   

 

Em conformidade com Labov 
(in Tarallo 1994), a concepção e 

o alcance do modelo sociolin-

guístico são ao mesmo tempo 

sincrônicos e diacrônicos.  

O princípio que norteia a 

investigação é o do uniformi-

tarismo, que segundo Tarallo 

(1994) “as forças que atuam 

no momento sincrônico pre-

sente são (ou deveriam ser) as 

mesmas que atuam no passa-

do, e vice-versa”. 

Os falantes da comunidade de MT 

tende em situações mais formais a 

usar com maior frequência a vari-

ante [ãw]. Esses resultados confir-

mam a posição de Tarallo (1994) e 

de outros pesquisadores, no sentido 

de que o estilo formal bloqueia a 

variante supostamente estigmatizada, 

no caso [õ]. 
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o pesquisador, as duas formas variantes coexistiam no sistema linguístico dessa comunidade, 

com uma forte tendência de a variante [õ], estigmatizada pela maioria dos falantes, desapare-

cer, dando lugar à variante [ãw].  

Ressaltamos que o autor situa o fenômeno dividindo-o em duas etapas: na primeira, 

procura mostrar a provável origem da variação linguística que envolve a variante [õ], descre-

vendo a comunidade em foco e relacionando o fenômeno com a história dessa comunidade; 

na segunda, submete os dados da fala da comunidade a um tratamento estatístico. E se propõe 

analisar o fenômeno de variação e mudança linguística, a variação da vogal [õ] no final de 

vocábulos contrapondo-se ao ditongo [ãw].  

 Quanto aos resultados encontrados, o pesquisador mostra que os dados confirmam a 

posição de Tarallo e de outros pesquisadores no sentido de que o “estilo formal bloqueia a 

variante supostamente estigmatizada, no caso [õ]”.   

 Analisamos, no espaço que segue, a utilização do discurso do outro na escrita desse 

trabalho. Iniciamos com o uso das aspas. 

 

4.1.3.1 O uso das aspas como incisa  

 

  As aspas são sinais tipográficos que marcam, na escrita, o discurso do outro. O uso 

delas como incisa, na escrita dos trabalhos de pesquisa, tem como função inserir no discurso 

do um o dizer do outro sem quebra da ordem sintática do enunciado.  

 No excerto (3) de TP3 –  

 

TP3-2000 – Esses resultados reforçam a posição de Labov (1972) em relação à classe 

social, quando afirma que “as variantes mais prestigiadas ocorrem mais frequen-

temente na classe social imediatamente abaixo da classe mais alta (...)”. Como a 

classe mais alta neste estudo é a CM, a classe imediatamente abaixo dela é a CMB, 

onde, conforme os resultados se concentra o maior uso da variante [ãw] - forma mais 

prestigiada, reforçando assim a posição de Labov. (p.72). 

 

As aspas são antecedidas de um discurso relatado indireto (DRI) – “Esses resultados reforçam 

a posição de Labov (1972) em relação à classe social” –, que representa um dizer outro opaci-

ficante, marcado pelo elemento autonímico “posição de Labov”. Assim, podemos inferir que 

o pesquisador opacifica o dizer ao fazer uso das palavras do outro afirmando: “Esses resulta-

dos reforçam a posição de Labov (1972) e a relação à classe social”.  
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 Nesse excerto, as aspas apresentam também uma atitude metalinguística de desdobra-

mento do locutor-pesquisador, na medida em que vêm acompanhadas por este comentário: 

 

TP3-2000 – Como a classe mais alta neste estudo é a CM, a classe imediatamente 

abaixo dela é a CMB, onde, conforme os resultados se concentra o maior uso da 

variante [ãw] – forma mais prestigiada, reforçando assim a posição de Labov. 

 

  Percebemos, nesse trecho retirado do excerto, que o pesquisador se coloca na posição 

de juiz e possuidor das palavras, emitindo um julgamento, uma explicação, sobre elas no 

momento em que as utiliza. 

 Após a utilização dessa forma de mobilizar o discurso, o pesquisador explica os resul-

tados da investigação, confirmando uma posição já demonstrada pelo teórico Labov, o que se 

pode observar no fragmento do excerto (4) do TP3 selecionado da parte do discurso sobre 

conceito de base da pesquisa: 

 

TP3-2000 – O princípio que norteia a investigação é do uniformitarismo, que segundo 

Tarallo (1994) “as forças que atuam no momento sincrônico presente são (ou de-

veriam ser) as mesmas que atuam no passado, e vice-versa”. 

 

As aspas, nesse fragmento marcam a menção do pesquisador ao discurso do outro – nesse 

caso, o dizer do teórico. O uso delas demonstra o distanciamento entre as palavras do pesqui-

sador e as do outro (teórico) quando se inicia a quebra sintática da frase por meio do enuncia-

do “as forças que atuam [...]”. Esse distanciamento aponta uma suspensão de responsabilida-

de. Para Authier-Revuz (2004, p. 219), seria uma suspensão de responsabilidade que deter-

mina uma espécie de vazio a preencher através de uma interpretação, um “apelo de glosas”, 

que às vezes aparecem explícitas, mas que podem permanecer frequentemente implícitas.  

 Esse vazio que aparece entre o enunciado do pesquisador e o do teórico é preenchido 

pela interpretação do interlocutor, que, ao ler, faz as inferências para compreender que “o 

princípio do uniformitarismo [...] são as forças que atuam no momento presente [...]”. 

 Ainda, no excerto (4) de TP3, a seguir: 

 

TP3-2000 – O princípio que norteia a investigação é o do uniformitarismo, que se-

gundo Tarallo (1994) “as forças que atuam no momento sincrônico presente são 

(ou deveriam ser) as mesmas que atuam no passado, e vice-versa”, 
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as aspas vêm precedidas de um discurso segundo, ou melhor, de uma modalização em discur-

so segundo. Isso é expresso pela modalização autonímica “segundo Tarallo”. Já nos referi-

mos, neste trabalho, ao fato de que essa forma de dizer marca a retomada de um outro, no qual 

se deseja ancorar. Esse tipo de dizer faz parte de um outro relatado e contém uma incisa, que 

marca a inscrição do discurso do outro (teórico) e a integração dele no discurso do um (pes-

quisador), possibilitando um apagamento momentâneo do discurso do teórico (exterior), que 

se implica no discurso do pesquisador.  

  No excerto (3) do TP3-2000 

 

[...] “as variantes mais prestigiadas ocorrem mais frequentemente na classe social ime-

diatamente abaixo da classe mais alta” [...], 

 

as aspas aparecem como uma marca que deve ser interpretada como referência a outro discur-

so, como marca que mostra o controle sobre a fala “mantida”. Nesse caso, tomamos a expres-

são “fala mantida”, utilizada por Authier-Revuz (2004), para designar o encontro com o dis-

curso outro, um discurso que se constitui na relação com um exterior.   

 Esse encontro pode ser observado em ambos os discursos: em “Esses resultados refor-

çam a posição de Labov (1972) em relação à classe social, quando afirma que [...]”, discurso 

do pesquisador, e no discurso do teórico representado por “as variantes mais prestigiadas 

ocorrem mais frequentemente na classe social imediatamente abaixo da classe mais alta [...]”. 

 No excerto (4) de TP3-2000, tem-se o discurso do pesquisador em “O princípio que 

norteia a investigação é o do uniformitarismo, que segundo Tarallo (1994) [...]”, e o discurso 

do teórico: “as forças que atuam no momento sincrônico presente são (ou deveriam ser) as 

mesmas que atuam no passado, e vice-versa”. 

 Os dois excertos, (3) e (4), do TP3 são formados por discurso citado (DC). No primei-

ro, em (3), há o discurso relado direto (DRD) que inicia com a expressão “esses resultados”, 

e, em meio a esse discurso, tem-se o DC. Ou seja, a expressão “esses resultados” inicia o 

DRD e, em “as variantes mais prestigiadas ocorrem [...]”, tem-se o DC. O verbo “afirma” 

mais a conjunção “que” indicam que será introduzida uma outra enunciação – no caso em 

análise, a enunciação do teórico.   

 No segundo excerto, em (4), o DC comparece com o modalizador segundo, como já 

foi exposto neste espaço, esse diferente daquele do enunciado do excerto (3). Quando o enun-

ciado vem construído dessa maneira, aponta para uma não responsabilidade do enunciador. 
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Desse modo, o pesquisador não se implica com o dito; ele é posto para assegurar uma afirma-

ção. 

 Nesse sentido, para Authier-Revuz (2004, p. 229).  

 

As aspas são [...] em um discurso algo como o eco de seu encontro com o exterior. 

Apesar dos termos interior/exterior, borda, fronteira, esse encontro não se faz segun-

do uma linha de justaposição, mas numa forma de zona de interação, de imbricação, 

de invasão. É nesse sentido que digo que as aspas se fazem “sobre bordas”, que há 

“trabalho na borda” de um discurso de formação de aspas. 

   

 Nas palavras da autora, as aspas designam a zona de separação entre os discursos do 

um e do outro, mas, ao mesmo tempo, há também a interação entre os dizeres, a qual possibi-

lita que o dizer se constitua a partir de um outro. Isso é demonstrado em (3) do TP3-2000: 

 

(3) Esses resultados reforçam a posição de Labov (1972) em relação à classe social, 

quando afirma que “as variantes mais prestigiadas ocorrem mais frequentemente na 

classe social imediatamente abaixo da classe mais alta”. 

  

 O segmento “esses resultados reforçam a posição de Labov (1972) em relação à classe 

social quando afirma que” pertence ao dizer do pesquisador, mas que aparece carregado pelas 

palavras do outro, e a parte com aspas indica exatamente o discurso do outro (teórico).  

 Observamos também esse mesmo processo, em (4) de TP3-2000, em “O princípio que 

norteia a investigação...”. Esse fragmento corresponde à voz do pesquisador explicando o 

princípio do uniformitarismo. O segmento textual “as forças que atuam no momento sincrôni-

co [...]” representa a voz do teórico, em que o pesquisador se baseia para assegurar a veraci-

dade da investigação que está realizando.  

 No excerto (3), o dizer do pesquisador aponta para uma suspensão da responsabilidade 

marcada pelo uso das aspas. O pesquisador inicia sua enunciação interpretando o conceito do 

uniformitarismo e, após esse momento, assegura seu dizer com a utilização do conceito de 

Tarallo. Desse modo, a escrita demonstra um efeito de apelo: há uma apelação ao discurso do 

outro, para sustentar o do um. Esse é um recurso comum na escrita, o qual indica que o dis-

curso está sendo constituído a partir do entrelaçamento de vozes. Isso é o que observamos 

como forma constituinte da escrita acadêmica, a qual é marcada explicitamente pelo dizer do 

outro.  

 Centrando-nos na análise desses fatos, percebemos que eles só vêm a corroborar a 

hipótese de que a relação do pesquisador com a teoria é da ordem da constituição, e não da 
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prescrição, visto que a constituição da escrita do pesquisador analisada nesses excertos aponta 

para uma heterogeneidade enunciativa, sendo os discursos atravessados incessantemente por 

outros discursos e pelo discurso Outro. Tais discursos são formas de interação verbal que co-

locam o sujeito como social, pois ele se inscreve na interlocução como outro sujeito, por meio 

da língua, e, em seu discurso, deixa escapar as marcas do outro, através das formas de hetero-

geneidade mostrada. Assim, o autor-pesquisador inscreve o outro em seu discurso e aponta 

que aquele dizer não é seu por meio de marcas da modalização autonímica. 

  

4.1.3.2 Formas explicitamente metaenunciativas completas  

 

 Essas formas que Authier-Revuz (1998) configura como um X e uma representação de 

X que se realiza sobre o fio único do discurso – ou seja, o discurso do outro sendo representa-

do pelo discurso do um – comportam um “eu digo X’ 

 No excerto (5): 

 

TP3-2000 – Os falantes da comunidade de MT tendem em situações mais formais 

a usar com maior frequência a variante [ãw]. Esses resultados confirmam a posi-

ção de Tarallo (1994) e de outros pesquisadores, no sentido de que o estilo formal 

bloqueia a variante supostamente estigmatizada, no caso [õ]. 

   

 No dizer “Os falantes da comunidade de MT tendem em situações mais formais a 

usar com maior frequência a variante [ãw]”, observamos a voz do pesquisador explicando os 

resultados da pesquisa por meio de formas explicitamente metaenunciativas completas. Isto é, 

o pesquisador diz X:  

 

TP3-2000 – Os falantes da comunidade de MT tende em situações mais formais a 

usar com maior frequência a variante [ãw] [...] 

 

E o dizer de X, representado no fragmento: 

 

TP3-2000 – no sentido de que o estilo formal bloqueia a variante supostamente es-

tigmatizada, no caso [õ].  

 

 Esse dizer de X significa o discurso mobilizado sobre o conceito de variação utilizado 

na pesquisa, no qual o pesquisador se apoia.  
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 Nesse excerto, também percebemos que o pesquisador dialoga com a teoria. Isso 

acontece quando ele assegura que os resultados comprovam a posição de Tarallo. Nesse caso, 

tem-se o autodialogismo que é inerente à enunciação, isto é, um comentário que é realizado na 

troca, na interação entre os dois discursos, o do teórico e o do pesquisador.  

 Pelas análises realizadas neste bloco, depreendemos que a utilização do discurso mo-

bilizado sobre os conceitos de variação e de mudança na escrita do TP3-2000 apresenta-se 

mais no campo do encontro do discurso do um (pesquisador) com o do outro (teórico), pois a 

modalização autonímica mais utilizada é a citação seguida de um comentário, ou seja, as as-

pas seguidas de uma representação metaenunciativa.   

Por meio da utilização do discurso mobilizado na escrita dos conceitos, percebemos 

que a escrita de TP3-2000 apresenta indícios de uma escrita que passou por um processo de 

experiência, uma vez que há, na materialidade linguística, recursos como a interpretação, o 

comentário e a avaliação. Não só a tradução, mas um comentário revestido de reflexão; assim, 

compreendemos que o pesquisador utiliza as palavras a partir de uma intepretação. Entretanto 

ele não se propõe escrever o novo a partir do já dito, como afirma Authier-Revuz.   

A escrita do TP3-2000 pode ser classificada, segundo Riolfi (2011), como um 

“trabalho de escrita” no qual o sujeito efetua várias operações discursivas para a construção 

do texto, sofre efeitos da linguagem, mas ainda não consegue transformar-se a partir das 

palavras do outro, para, então escrever com propriedade, responsabilizando-se pelo que 

escreve e sustentando o nome de autor. 

  

4.1.4 Escrita reflexiva do dizer 

 

Nesta parte, analisamos excertos selecionados do Trabalho de Pesquisa 4, defendido 

em 2011.  Observamos a escrita do pesquisador por meio das formas estritamente reflexivas 

do dizer. 

 

QUADRO 4 

 

TP4 

2011 

OBJETIVO DO ES-

TUDO 

DISCURSO SOBRE O CON-

CEITO 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

 Analisar os usos linguís-

ticos dos pronomes nós e 

a gente   na fala dos 

moradores de uma co-

munidade em Belém, 

A Teoria da Variação, na 

perspectiva de Labov (1972) e 

de Tarallo (1999), têm por base 

a questão da heterogeneidade da 

língua. Todas as línguas são 

Segundo Labov (1972), quando é alto 

o índice na faixa etária dos jovens, é 

porque está havendo uma mudança 

em progresso. Contudo, em termos 

probabilísticos, ainda que confirmada 
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FONTE: Dados coletados pela autora 

 

Como se pode observar no quadro acima, os excertos foram selecionados da disserta-

ção “Nós/a gente: variação ou mudança?”, que denominamos TP4-2011. Nesse trabalho, o 

autor se propôs estudar os usos que os falantes fazem dos pronomes “nós” e “a gente”, na 

perspectiva da linguística variacionista, em uma comunidade de Belém.  

Os resultados obtidos indicam que, considerando-se o fator referência, os pronomes se 

equivalem, ou seja, há um intercâmbio entre eles no campo semântico. Entretanto, há uma 

diferença de cunho valorativo, já que a forma pronominal “nós” é considerada de maior pres-

tígio linguístico que a forma “a gente”.  

Lendo o excerto, observamos que ao analisar o uso dos pronomes nós e a gente na fala 

de moradores da comunidade de Belém, o pesquisador considera os fatores que contribuem 

para o processo de variação tomando como base teórica conceitos de variação e mudança na 

perspectiva de Labov e Tarallo, os quais concordam com o princípio da heterogeneidade da 

língua.  

Verificamos que, além dos teóricos citados acima, o TP4 se centra, ainda, nos estudos 

realizados por Cedergren e Sankoff (1974), no que concerne aos métodos de análise quantita-

tiva; por Stella-Bortoni (1994), na questão do letramento; por Bourdieu (1977), no que se re-

fere às manifestações linguísticas denominadas por esse autor de “mercado linguístico”. Os 

excertos que seguem comprovam o que acabamos de dizer. 

 

(1) TP4-2011 – Nasce, assim, uma Sociolinguística precisa, rigorosa, ou seja, cien-

tífica, apoiada nos métodos de análise quantitativa introduzidos por Willian Labov 

(1969) e refinados por Cedergren e Sankoff (1974). 

estado do Pará, conside-

rando os fatores que 

favorecem o uso da vari-

ante a gente, contribuin-

do para o processo de 

variação. 

heterogêneas, ou seja, trazem 

em si um dinamismo que lhe é 

próprio e característico. (p. 18) 

 

Em concordância com a Teo-

ria Sociolinguística de Labov 

(Weinreich, Labov & Herzog 

1968), conclui-se que os fatores 

que produzem mudanças, não só 

no eixo linguístico, mas também 

na vida de uma comunidade, 
não são repentinos nem súbitos, 

mas ocorrem lenta e gradual-

mente, e é por isso que a mu-

dança linguística requer obser-

vação de dois ou mais estágios 

de uma língua. 

a tendência ao uso da variante inova-

dora a gente ao invés da forma pro-

nominal conservadora nós, os dados 

obtidos nesta pesquisa revela um 

equilíbrio muito grande no uso das 

formas pronominais em questão, 

demonstrando ser prematura a 

ideia de uma substituição da forma 

tradicional pela inovadora. 
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(2) TP4-2011 – Stella Bortoni (1994) também tem observado a ação determinante que 

atividades de letramento podem ter sobre os alunos, ainda que sejam práticas de base 

inteiramente intuitivas por parte dos professores. 

 

(3) TP4-2011 – De acordo com a teoria de Bourdieu (1977), as manifestações lin-

guísticas recebem um valor que denominou “mercado linguístico”, aliado à renda, se-

xo, faixa etária e nível escolar do falante. (p. 26) 

  

Os excertos que estão no quadro de resultados encontrados apontam que pode estar 

havendo uma mudança, em progresso, mas os resultados revelam que não se pode afirmar que 

houve mudança, porque as duas formas, nós e a gente, são utilizadas em graus semelhantes, 

como se vê neste fragmento: 

 

TP4-2011 – os dados obtidos nesta pesquisa revelam um equilíbrio muito grande 

no uso das formas pronominais em questão, demonstrando ser prematura a ideia 

de uma substituição da forma tradicional pela inovadora. 

 

Podemos inferir, pela escrita do pesquisador do TP4, assim como pelas dos outros já 

citados nesse tópico, que a utilização do discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e 

de mudança se apresenta de forma semelhante. Vejamos os excertos abaixo:  

 

TP1-1979 – De acordo com Antônio Sena (em II dialetos di Sassari, Cágliari, 1975), 

Bottiglione (in Saggio, 1919), a variação dialetal em uma comunidade sarda aparece 

em termos históricos, geográficos e culturais. 

 

TP2-1989 – Os modelos de GILES et alii sobre os fatores estruturais que influen-

ciavam manutenção e mudança de código e a teoria das redes de comunicação social 

apresentada principalmente por BORTONI RICARDO e o conceito de FISHMAN so-

bre "domínio" contribuirá para explicar a mudança de código. (p. 21). 

 

TP3-2000 – O princípio que norteia a investigação é o do uniformitarismo, que se-

gundo Tarallo (1994) “as forças que atuam no momento sincrônico presente são 

(ou deveriam ser) as mesmas que atuam no passado, e vice-versa”. 
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TP4/2011 – Segundo Labov (1972), quando é alto o índice na faixa etária dos jo-

vens, é porque está havendo uma mudança em progresso. [...] 

 

 Por esses excertos, percebemos que os pesquisadores mobilizam o discurso utilizando-

se da modalização em discurso segundo, como ocorre no TP3-2000 e no TP4-2011; em dis-

curso de acordo, no TP1-1979; em discurso relatado indireto, no TP2-1989.  Tais formas são 

semelhantes, porque esse é o modo característico como se de se organiza o discurso na escrita 

acadêmica, ou seja, um estilo, conforme o que afirma Perrotta (2004, p. 5) “uma propriedade 

essencial do enunciado e que diz respeito à maneira como forma e conteúdo são articulados 

organicamente em função de um todo acabado. Cabe ao autor ser ativo nessa articulação”.  

 Nesse sentido, embora essas formas façam parte do estilo acadêmico, o autor-

pesquisador deve estar ciente de suas escolhas, porque elas não são escolhas individuais, mas 

devem ser contextualizadas em situações dialógicas. As formas das modalizações descritas 

anteriormente, quando utilizadas nos enunciados, implicam trocas, compartilhamento de pala-

vras, interação entre os discursos. Ou seja, é a partir da palavra do outro que, dentro de uma 

comunidade científica, pode-se interagir e devolver com outro sentido ou mesmo com um 

sentido novo.  

 Passamos, agora, para a análise da utilização do discurso do outro na escrita do TP4-

2011 por meio das formas da modalização autonímica. 

 

4.1.4.1 Expressão de reformulação 

 

A expressão de reformulação, de acordo com Authier-Revuz (2004, p. 106), designa 

um modo de dizer pelo qual a enunciação de um elemento X qualquer de uma cadeia enun-

ciativa é duplicada por expressão de reformulação como isto é, ou seja, na verdade etc., que 

comporta uma representação reflexiva do dizer, por isso é opacificante. Uma forma de repre-

sentação reflexiva do dizer ocorre quando há a representação por meio de um comentário no 

qual o locutor traduz o discurso do outro, escrevendo-o de outra forma, para que o interlocutor 

compreenda. O locutor imagina que a sentença precisa ser reformulada para ser entendida, 

pois seu enunciado não está claro, compreensivo. 

Observemos o excerto (1): 
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TP4-2011 – “Nasce, assim, uma Sociolinguística precisa, rigorosa, ou seja, científica, 

apoiada nos métodos de análise quantitativa introduzidos por Willian Labov (1969) e 

refinados por Cedergren e Sankoff (1974) [...]”. 

 

Essa expressão de reformulação ou seja, tem a função de explicar um termo – no caso, 

sociolinguística –, de forma opaca, pois, nos termos seguintes, já se pode depreender que são 

palavras já ditas pelos teóricos Labov, Cedergren e Sankoff. Tal expressão indica que o pes-

quisador quer expor um julgamento sobre o que está dizendo. 

 

4.1.4.2 Discurso relatado indireto (DRI) 

  

Essa estratégia linguística já foi explicada. Nesse tipo de discurso, o locutor se com-

porta como tradutor do discurso do outro. Esse é um dos modalizadores que pode possibilitar 

ao locutor não só utilizar o discurso sobre os conceitos de variação e de mudança, mas apro-

priar-se deles, tomando para si o dizer do outro, interpretando-o, escrevendo a partir do conte-

údo do pensamento.  

No excerto (2) de TP4, temos um exemplo do discurso relatado indireto:  

 

TP4-2011 – Stella Bortoni (1994) também tem observado a ação determinante que ati-

vidades de letramento podem ter sobre os alunos, ainda que sejam práticas de base in-

teiramente intuitivas por parte dos professores. 

 

O pesquisador relata o conceito da autora Stela-Bortoni utilizando palavras que não são exa-

tamente as palavras dela, mas traduzidas de um contexto, que serve para explicar.  

 

“Stella-Bortoni (1994) também tem observado a ação determinante que atividades 

de letramento podem ter sobre os alunos, ainda que sejam práticas de base inteiramen-

te intuitivas por parte dos professores”. 

 

 O enunciado da autora é representado a partir do entendimento do pesquisador, uma 

forma de autorrepresentação do dizer. Ou seja, o discurso dela aparece na escrita do pesqui-

sador não atestado formalmente, mas remetendo-se a ele, por meio das seguintes palavras: 
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TP4-2011 – “atividades de letramento; práticas de base inteiramente intuitivas 

por parte dos professores”. 

 

O dizer do outro comparece no discurso do um (pesquisador), carregadas de significação do 

discurso do outro (teórico), ou seja, desdobrado pelo comentário. O pesquisador comenta o 

discurso da autora, configurando-se uma autorrepresentação do dizer. 

 

4.1.4.3 Modalizador como representação de “concessão”  

 

A modalização como representação de marca de concessão que aparece no discurso 

como uma forma reflexiva do dizer, um modo de falar em que há um possível rompimento 

entre o discurso do um e o do outro. 

Observemos o excerto (2) de TP4: 

 

TP4-2011 – [...], ainda que sejam práticas de base inteiramente intuitivas por parte 

dos professores. 

 

A expressão “ainda que” é uma forma de modalização autonímica que expressa o “ato de con-

ceder em parte”, que não modifica a declaração, marca um possível rompimento da relação 

biunívoca entre as palavras e as coisas que elas designam. Essa forma de utilizar o discurso 

mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança é colocada como constitutiva da lín-

gua, pois faz parte da formação linguística e comparece por dois lados: de um lado, tem-se o 

sistema linguístico; de outro, a representação que esse sistema toma a partir do momento em 

que há o ato de enunciação. 

 

4.1.4.4 Modalização em discurso de acordo 

  

  Esse tipo de modalizador já foi explicitado, neste capítulo, consiste no dizer de Authi-

er-Revuz (1998), em uma enunciação sobre outra enunciação, na qual há a relação entre o 

enunciado citante e o citado. 

 

Excerto (3):  
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TP4-2011 – De acordo com a teoria de Bourdieu (1977), as manifestações linguísti-

cas recebem um valor que denominou “mercado linguístico”, aliado à renda, sexo, fai-

xa etária e nível escolar do falante. (p. 26) 

 

O pesquisador utiliza o conceito de Bourdieu (1977) para explicar o processo de mudança 

relacionado à renda, sexo, faixa etária e escolaridade, como se observa em “as manifestações 

linguísticas recebem um valor que denominou “mercado linguístico” aliado à renda, sexo, 

faixa etária e nível escolar do falante”. O enunciador (pesquisador) relaciona a expressão 

“mercado linguístico” (aspeada) aos termos que vêm em seguida. Tal elemento apresenta-se 

como um corpo estranho, conforme Authier-Revuz (1998), como um objeto que aparece mos-

trado ao receptor, podendo ser considerado como uma palavra que é mantida a distância.  

Dessa forma, as aspas configuram uma operação metalinguística local de distancia-

mento. Aparecem para o leitor como uma suspensão de responsabilidade, um lugar que im-

plica um vazio de significação, a ser preenchido pela enunciação, por meio de uma explica-

ção, que às vezes vem explícita, outras vezes implícita. Nesse caso o sentido de “mercado 

linguístico” aparece implícito: na verdade, não se identifica o significado real da expressão, 

mas o enunciador a associa a termos como renda, sexo, faixa etária e nível escolar. 

 

 Excerto (4) de TP4: 

 

TP4-2011 – Em concordância com a Teoria Sociolinguística de Labov (Weinreich, 

Labov & Herzog 1968), conclui-se que os fatores que produzem mudanças, não só no 

eixo linguístico, mas também na vida de uma comunidade, não são repentinos nem 

súbitos, mas ocorrem lenta e gradualmente. 

 

Nesse excerto de TP4, há a expressão “em concordância com”. Associamo-la ao mo-

dalizador “de acordo com”, uma vez que o enunciador (pesquisador) usa o conceito da teoria 

sociolinguística de Labov de forma a mobilizá-lo em um dizer que expressa uma concordân-

cia, um acordo. Na verdade, ele mostra que concorda com o dito da teoria de Labov e Herzog. 

Conforme Authier-Revuz (1998), as estruturas que compõem o discurso segundo, podem re-

cair sobre o conteúdo de afirmação ou sobre o emprego das palavras, tidas como emprestadas 

de um exterior. Nesse contexto, a incidência da modalização recai sobre o conteúdo da afir-

mação 
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“... conclui-se que os fatores que produzem mudanças, não só no eixo linguístico, 

mas também na vida de uma comunidade, não são repentinos nem súbitos, mas ocor-

rem lenta e gradualmente”. 

 

Podemos depreender, assim, que o enunciador chega a uma conclusão a partir de uma 

interpretação, apesar de explicitar o elemento autonímico ao qual se refere, que é a teoria so-

ciolinguística de Labov. Em conclui-se que os fatores [...], observamos que há um trabalho 

interpretativo que é posto para assinalar a configuração da modalização autonímica do campo 

da referência a um outro discurso – nesse caso, o dizer de Labov. Tal modalização autonímica 

incide reflexivamente sobre a expressão Teoria Sociolinguística. Consideramos essa parte de 

reflexiva porque o pesquisador utiliza palavras de seu entendimento, apontando para um des-

dobramento metaenunciativo, no qual há um comentário, que parte de um entendimento, de 

uma interpretação, do que foi lido. No enunciado que se inicia com “conclui-se...”, configura-

se uma interpretação que leva em conta o contexto situacional, o contexto da enunciação.  

A expressão “mas também”, nesse contexto, aponta para um possível rompimento com 

o discurso do teórico e um acréscimo de um outro enunciado:  

 

“mas também na vida de uma comunidade, não são repentinos nem súbitos, mas ocor-

rem lenta e gradualmente”. 

 

Isso mostra que o pesquisador pode ter acrescentado mais um ponto à investigação realizada 

referindo que a mudança linguística em uma comunidade ocorre de forma lenta e gradual. 

 

Excerto (5) de TP4: 

 

TP4-2011 – Segundo Labov (1972), quando é alto o índice na faixa etária dos jo-

vens, é porque está havendo uma mudança em progresso. Contudo, em termos 

probabilísticos, ainda que confirmada a tendência ao uso da variante inovadora a gente 

ao invés da forma pronominal conservadora nós, os dados obtidos nesta pesquisa reve-

la um equilíbrio muito grande no uso das formas pronominais em questão, demons-

trando ser prematura a ideia de uma substituição da forma tradicional pela inovadora 

nós. 
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Observamos a modalização em discurso segundo na parte destacada. O discurso se-

gundo consiste em uma modalização transparente do dizer, que se pode identificar a quem 

pertence. É usada no discurso com a intenção de assegurar, legitimar o dizer do enunciador. A 

modalização, nesse excerto, recai sobre um conteúdo do dizer (o dizer de Labov).  

  Enquanto isso, a utilização da palavra contudo aponta para um contexto contrário ao 

do conceito postulado por Labov. Vejamos os enunciados: 

Dizer do teórico: 

 

TP4-2011 – Segundo Labov (1972), quando é alto o índice na faixa etária dos jo-

vens, é porque está havendo uma mudança em progresso. 

 

Dizer do pesquisador: 
  
 

TP4-2011 – Contudo, em termos probabilísticos, ainda que confirmada a tendência 

ao uso da variante inovadora a gente ao invés da forma pronominal conservadora nós, 

os dados obtidos nesta pesquisa revela um equilíbrio muito grande no uso das formas 

pronominais em questão, demonstrando ser prematura a ideia de uma substituição da 

forma tradicional pela inovadora nós. 

 

 A ideia de Labov é que há uma mudança em progresso quando o índice é alto na faixa 

etária dos jovens. O pesquisador afirma que a teoria foi confirmada, mas que não se pode di-

zer que há mudança em progresso, pois há uma incidência grande no uso das duas variantes.  

Por isso, podemos inferir que o pesquisador não concorda, em certo ponto, com o posiciona-

mento do teórico, apesar de a pesquisa estar centrada no postulado de Labov sobre a mudança 

em progresso. Isso aponta para uma utilização do discurso mobilizado sobre os conceitos de 

variação e de mudança com apropriação. Quando o pesquisador utiliza a expressão “Segundo 

Labov (1972)” seguida da apropriação, ele interpreta o enunciado, tomando uma posição con-

trária ao sentido deste: “Contudo, em termos probabilísticos, ainda que confirmada a tendên-

cia ao uso da variante inovadora a gente”. 

Esse relacionamento que o autor do TP4 faz com a teoria que sustenta sua pesquisa 

configura um jogo de palavras, que consiste em formas puramente interpretativas, em que um 

elemento autonímico, “mudança em progresso” comparece explicando o dizer do outro. A 

utilização dos conceitos se apresenta como formas reflexivas da língua, nas quais o autor-
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pesquisador escreve interpretando um dito e assumindo um posicionamento sobre o enuncia-

do proferido. 

Em relação ao conceito de escrita estudado por Barzotto (2011), poderíamos afirmar 

que a escrita desse trabalho tende a mostrar um interlocutor a partir de quem se fala, aquele 

que se relaciona com o trabalho, que se materializa na escrita, que toma um posicionamento, 

porque estabeleceu uma relação de filiação teórica com seus guias, com a linha teórica em que 

está inserido. A escrita desse trabalho é a que mais se aproxima da escrita que transmuda. O 

autor-pesquisador utiliza formas da modalização da autonímica que revelam o discurso sendo 

constituído por outras vozes, por meio da reformulação do dizer e do uso de algumas expres-

sões de sentido contrário. Percebemos a reflexão que é realizada pelo enunciador para traba-

lhar as palavras, experienciar o discurso, realizar, nas palavras de Riolfi (2011), um “trabalho 

de escrita”, no qual há implicação do autor com sua produção, com sua pesquisa. 

Neste tópico, apresentamos a análise da utilização do discurso mobilizado sobre os 

conceitos de “variação e de mudança” na escrita dos trabalhos de pesquisa TP1-1979, TP2-

1989, TP3-2000 e TP4-2011.   

Percebemos, por meio deste estudo, que os conceitos são abordados de acordo com o 

contexto social e histórico que envolve os estudos linguísticos. Os trabalhos tendem a seguir 

as teorias do período em eles são defendidos. Dentre as quatro pesquisas das quais foram se-

lecionados os excertos para análise desta pesquisa, apenas o TP1-1979 não se filia à teoria da 

variação e mudança proposta por Labov. O TP4-2011, além de centrar-se nessa concepção, 

ainda se propõe analisar alguns pontos à luz da proposta da Análise do Discurso, como está 

disposto na descrição dessa pesquisa no Capítulo III. 

A utilização do discurso na mobilização dos conceitos teóricos, na escrita dos traba-

lhos analisados, aponta para semelhança na forma de escrevê-los. Há uma predominância em 

mostrá-los por meio de modalizadores – segundo, de acordo com, discurso direto, discurso 

indireto, comentário, aspas –, entretanto cada um tem suas particularidades, como já foi mos-

trado nas análises.  

No próximo tópico, comparamos a utilização do discurso mobilizado na escrita dos 

conceitos de variação e de mudança nas dissertações defendidas nos anos de 1979, 1989, 2000 

e 2011. 
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4.1.5 Comparação do discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança 

na escrita de dissertações 

 

Neste tópico, o enfoque é comparar a abordagem do discurso sobre os conceitos de va-

riação e de mudança na escrita das dissertações o modo como os pesquisadores os utilizam na 

materialidade linguística.  

Comparando os trabalhos de pesquisa defendidos nos anos de 1979, 1989, 2000 e 

2011, observamos semelhanças e diferenças na escrita do discurso sobre os conceitos e no 

modo como estes são retomados. 

 Para mostrar como o discurso sobre esses conceitos é abordado, elaboramos o quadro 

a seguir, o qual especifica, em relação a cada pesquisa, o objetivo, o teórico, o conceito estu-

dado e os resultados encontrados. 

 

QUADRO RESUMO DAS PESQUISAS 

 

PESQUISA OBJETIVO TEÓRICO CONCEITO RESULTADOS 

TP1-1979 Dar uma visão geral 

da região sarda, sua 

problemática români-
ca, sua participação 

dialetal e seu bilin-

guismo ítalo-sardo. 

Antônio de Sena Variação dialetal Assim, existe na comunida-

de uma situação de bilin-

guismo, caracterizado dife-
rentemente segundo as cida-

des mais ou menos afastadas 

dos centros difusores da 

cultura sarda. 

TP2-1989 Descrever algumas 

estruturas da língua 

falada que se distanci-

am do inglês-padrão e 

possuem característi-

cas das ilhas de Gra-

nada e Barbados e do 

português. 

Giles et alii, 

Bortoni-

Ricardo, 

Fishman  

Fatores estrutu-

rais que influen-

ciavam manuten-

ção e mudança de 

código; 

Teoria das redes 

de comunicação 

social; 
Conceito de "do-

mínio" 

Com este estudo, compro-

vou-se que a mudança de 

código ocorreu na comuni-

dade barbadiana e granadina, 

pelo fato de a mesma perten-

cer a uma rede frouxa e uni-

plex. 

TP3-2000 Analisar um fenôme-

no acerca do uso da 

língua, observando na 

fala da comunidade de 

MT, a alternância da 

monotongação do 

ditongo [ãw], para a 

variação [õ], em final 

de vocábulo. 

Tarallo Conceito de uni-

formitarismo 
Esses resultados confir-

mam a posição de Tarallo 

(1994), e de outros pesqui-

sadores, no sentido de que o 

estilo formal bloqueia a vari-

ante supostamente estigmati-

zada, no caso [õ]. 

TP4-2011 Analisar os usos lin-

guísticos dos prono-

mes nós e a gente na 
fala dos moradores de 

uma comunidade em 

Belém, estado do 

Labov Mudança em 

progresso 

Segundo Labov (1972), 

quando é alto o índice na 

faixa etária dos jovens, é 
porque está havendo uma 

mudança em progresso. 

Contudo, em termos probabi-
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Pará, considerando os 

fatores que favorecem 

o uso da variante a 

gente, contribuindo 

para o processo de 

variação. 

lísticos, ainda que confir-

mada a tendência ao uso da 

variante inovadora a gente 

ao invés da forma pronomi-

nal conservadora nós, os 

dados obtidos nesta pesqui-

sa revelam um equilíbrio 

muito grande no uso das 

formas pronominais em 

questão, demonstrando ser 

prematura a ideia de uma 
substituição da forma tradi-

cional pela inovadora. 

FONTE: Dados coletados pela autora 

 

Nesse quadro, observa-se que os pesquisadores explicitam o discurso sobre o conceito 

do teórico da sociolinguística que vão utilizar como parâmetro para testar a hipótese da pes-

quisa.  

Em TP1-1979, o pesquisador emprega o conceito de variação dialetal para testar a hi-

pótese da pesquisa. Verificamos seu posicionamento ao abordar dados históricos e geográfi-

cos: a voz do enunciador aparece assinalada em marcas linguísticas, como em “assim existe”. 

O conector “assim” aponta para um sentido outro ou para o sentido de “igualmente”, como 

fazendo parte de outro posicionamento assumido pelo pesquisador em relação à utilização do 

dialeto sardo em situações do cotidiano e da língua italiana em situações formais. Essa voz do 

“um” é perceptível devido ao uso do vocábulo “assim”, que remete a outra voz retomada no 

discurso, como sendo “assim como foi dito”. Retoma um discurso que é anterior ou tenta re-

cuperar algo que já foi dito.  

 Nas pesquisas TP2-1989 e TP3-2000, observamos, pelo quadro do resumo das pesqui-

sas, o seguinte movimento: (1) nas duas pesquisas, os dados se assemelham aos de estudos já 

realizados por teóricos da área da sociolinguística; (2) TP2 centra a investigação nos estudos 

de Bortoni-Ricardo, no que se refere às redes de comunicação social, e afirma que o estudo 

comprovou mudanças de código ocorridas nas comunidades por pertencerem a uma rede 

frouxa; (3) TP3 centra os estudos no princípio do uniformitarismo, proposto por Tarallo, no 

sentido de que o estilo formal bloqueia a variante supostamente estigmatizada, no caso [õ]; e 

(4) merecem destaque as duas últimas pesquisas porque foram defendidas no período do auge 

da divulgação da teoria da variação e mudança de Labov (1969). 

 Apontamos como possível explicação para a ênfase na comprovação da teoria o fato 

de ser utilizada uma metodologia que permite testar dados empíricos, o que, muitas vezes, 

leva o pesquisador, no processo de investigação, a preocupar-se mais com a comprovação 

e/ou confirmação da teoria com que empenhar-se em produzir conhecimento, uma vez que a 
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produção de conhecimento não se faz apenas com comprovação ou afirmação de teorias, mas 

acrescentando-se algo novo à produção cientifica.   

Na pesquisa TP4-2011, apontamos para as seguintes observações: (1) o pesquisador 

centra sua investigação na teoria da variação na perspectiva de Lavob e Tarallo; (2) analisa o 

uso dos pronomes nós e a gente em comunidade de Belém - Pará; (3) os resultados mostram 

que o pesquisador não está interessado apenas em comprovar uma teoria, o que pode ser ob-

servado com base no uso da expressão “ainda que confirmada”. Vejamos: 

 

TP1- 2011 – ainda que confirmada a tendência ao uso da variante inovadora a gente 

ao invés da forma pronominal conservadora nós [...] 

 

A expressão em destaque mostra a voz do pesquisador como se estivesse emitindo um 

posicionamento enunciativo a partir da leitura dos dados, de modo que ele não se preocupa 

em confirmar dados. Ainda podemos dizer que o segmento em destaque propõe que só os 

dados da pesquisa não são suficientes para se afirmar que houve uma mudança em progresso, 

apesar de a leitura quantificava apontar para uma possível mudança.  

 Como se pode perceber no TP1-1979, o pesquisador afirma que há bilinguismo na 

comunidade sarda, associado ao fato de as cidades estarem mais afastadas da cultura sarda. 

Ele não se mostra preocupado em testar a teoria, em fazer um estudo histórico da comunidade. 

Não há indícios de que tenha havido comprovação de dados; só se pode inferir, através do 

conector “assim”, que a conclusão parte de um estudo já realizado pelos autores da linguística 

histórica italiana. 

 Já no TP2-1989 e no TP3-2000, os pesquisadores procuram nos dados algo que com-

prove a teoria. No TP2, há o emprego do termo “comprova” em relação à mudança de código, 

de acordo com as redes frouxa e uniplex; no TP3, é usado o verbo “confirma” em relação à 

posição de Tarallo sobre o uniformitarismo.  

 Apesar desses vocábulos utilizados, percebemos, pela análise da materialidade linguís-

tica, ou seja, das formas da modalização autonímica, que a escrita apresenta indícios de um 

trabalho que se constitui por meio de uma experiência, visto que o sujeito-pesquisador utiliza 

as palavras do outro (teórico) não só repetindo, mas também refletindo e comentando o dis-

curso sobre os conceitos de variação e de mudança relacionados ao objeto investigado. Entre-

tanto, mesmo o pesquisador trabalhando a linguagem no jogo de palavras, no jogo com o já 

dito, não se trata de uma escrita laborativa, como denominada por Almeida (2011), aquela 

cujo pesquisador transforma o já existente em algo novo, ou seja, produz conhecimento.  
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 A escrita de TP4 é a que mais se aproxima de uma escrita tratada por Authier-Revuz 

(2011), aquela que resulta de uma experiência na e pelas palavras, pois, quando o pesquisador 

escreve o discurso sobre os conceitos de variação e de mudança, mais precisamente o discurso 

sobre o conceito de mudança em progresso, ele afirma que, mesmo os dados confirmando a 

tendência da mudança em progresso, não se pode dizer que houve mudança, visto que eles 

revelam um equilíbrio no uso das formas nominais investigadas. Isso aponta para um diálogo 

entre o pesquisador e a teoria, uma reflexão e um posicionalmente frente ao dizer.  

 Portanto a escrita que se apresenta nesse trabalho pode ser assinalada como aquela em 

que o autor-pesquisador passa pela experiência de um trabalho de pesquisa, no qual há o rela-

cionamento com a teoria, com o contexto histórico-social, com a formação discursiva, com a 

palavra. Nesse processo, o pesquisador deixa marcas linguísticas no texto que demonstram a 

constituição da escrita perpassada por outras escritas, por outros discursos. É escrevendo so-

bre o que já está escrito que se constrói pesquisa, que se trava o diálogo entre o discurso que 

já existe e o que ainda está por vir. 

 

4.1.6 O discurso do outro refletido na materialidade linguística dos trabalhos de pesqui-

sa 

 

 Neste tópico, o objetivo é mostrar a utilização dos modalizadores presentes na escrita 

do discurso mobilizado nos conceitos de variação e de mudança nos trabalhos de pesquisas 

denominados TP1-1979, TP2-1989, TP3-2000 e TP4-2011, a partir da análise das formas uti-

lizadas.  

Apresentamos abaixo um quadro com as pesquisas e os modalizadores analisados nos 

excertos. Os recursos linguísticos mencionados no quadro são os que estavam presentes no 

recorte dos excertos analisados em cada pesquisa.  

 

QUADRO DOS MODALIZADORES UTILIZADOS NOS EXCERTOS ANALISADOS 

 

PESQUISA TP1-1979 TP2-1989 TP3-2000 TP4-2011 

 

 
 

 

 

 
MODALIZADORES 

UTILIZADOS NA  

Discurso de 

acordo 

  Discurso de 

acordo 

Discurso dire-
to 

Discurso direto   

 Formas de autorre-

presentação do dizer  

  

  Aspas  Aspas  

 Discurso indireto Discurso indireto Discurso indire-
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ESCRITA DAS 

DISSERTAÇÕES  

to 

  Discurso segun-

do 

Discurso segun-

do 

   Expressão de 
reformulação 

   Modalizador de 

“concessão” 

   Formas explici-
tamente metae-

nunciativas 

completas 

 

FONTE: Dados coletados pela autora 

 

Neste capítulo, pretendemos mostrar, que, quando os pesquisadores utilizam o discur-

so mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança, o fazem por meio de formas lin-

guísticas que retomam o discurso já dito, modalizando por meio de vários recursos linguísti-

cos, dentre os quais: o discurso relatado, quando o pesquisador escreve um conceito utilizan-

do-se de palavras já ditas pelos teóricos, e o discurso segundo, estratégia que tem o sentido de 

mostrar que o discurso do um (pesquisador) se sustenta por meio do discurso do outro (teóri-

co). Esse recurso está presente nos excertos do TP3-2000 e do TP4-2011. 

 

TP3-2000 – O princípio que norteia a investigação é o do uniformitarismo, que 

segundo Tarallo (1994) “as forças” [...] 

 

TP4-2011 – Segundo Labov (1972), quando é alto o índice na faixa etária dos   jo-

vens, é porque está havendo uma mudança em progresso. 

 

O discurso direto, quando utilizado, mostra o dizer nas duas situações de comunica-

ção: o discurso citante e o discurso citado. Encontramos esse recurso linguístico nos excertos 

dos TP1-1979 e TP2-1989. 

 

“TP1-1979: Campos observa duas ordens de fenômenos: a) tratamento das surdas 

intervocálicas [...]”. 

 

TP2-1989: Algumas estratégias para entrar na comunidade, eliminar o efeito do obser-

vador durante as entrevistas gravadas e obter o inglês coloquial, foram baseadas em 

LABOV. Elas são: a postura do pesquisador deve ser de humildade e de interesse 
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como de alguém que deseja saber os costumes daquela comunidade; o pesquisa-

dor deve ser honesto quanto ao objetivo da pesquisa [...] (p. 40). 

 

Outro recurso utilizado foram as formas de autorrepresentação do dizer. Nesse proces-

so, o discurso do pesquisador é constituído a partir de um outro discurso, da interação discur-

siva. Encontramos essa estratégia no TP2-1989. 

 

TP2-1989: As Redes de Comunicação Social, apresentadas por BORTONI RI-

CARDO, fazem parte destas variáveis intermediárias. (p.95) 

 

Além desses recursos, tem-se ainda as aspas, que são utilizadas no sentido de mostrar 

que o sujeito usa as palavras do outro interpretando-as de forma literal. Elas marcam também 

a menção ao discurso do outro e, ainda, demonstram uma atitude metalinguística de desdo-

bramento metaenunciativo, quando as palavras aspeadas vêm seguidas de um comentário. 

Todas essas formas foram denominadas por Authier-Revuz (1998, 2004) de modalização au-

tonímica. Tal estratégia está presente no TP2-1989 e no TP4-2011. 

 

TP4-2011: De acordo com a teoria de Bourdieu (1977), as manifestações linguísti-

cas recebem um valor que denominou “mercado linguístico” [...]. 

 

TP2-1989: Os modelos de GILES et alii sobre os fatores estruturais que influenciavam 

manutenção e mudança de código e a teoria das redes de comunicação social apresen-

tada principalmente por BORTONI RICARDO e o conceito de FISHMAN sobre "do-

mínio" contribuíra para explicar a mudança de código. (p. 21). 

 

As expressões de reformulação e o modalizador de “concessão” são encontrados nos 

excertos do TP4-2011. 

 

TP4-2011 – “Nasce, assim, uma Sociolinguística precisa, rigorosa, ou seja, científica, 

apoiada nos métodos de análise quantitativa introduzidos por William Labov (1969) e 

refinados por Cedergren e Sankoff (1974) [ ...]”. 

 

Dessa forma, para utilizar o discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e de 

mudança, o pesquisador escreve a partir de formas linguísticas que demonstram o discurso 
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sendo construído, a escrita que passa pela experiência do já dito, pela tradução, no sentido de 

que aquele que escreve opera a linguagem e sofre efeito dela. 

No que se refere à escrita acadêmica, percebemos que o pesquisador do TP4, ao escre-

ver, parece fazer uso do já dito de forma refletida, pensada, tomando um posicionamento. No 

dizer de Authier-Revuz (2011), é no jogo entre as palavras que o sujeito encontra algo de ver-

dade, se constitui. A partir desse momento, o sujeito pode passar para o estágio de escrever no 

sentido de inventariar, criar, ou no sentido de transcrever um todo já dito. Essa escrita exige 

uma filiação teórica: aquele que escreve, conforme Authier-Revuz (2011) se encontra na e 

pelas palavras do outro; é pelas palavras do outro que o sujeito se propõe escrever. O outro, 

nesse sentido, é entendido como o teórico, a teoria em que o trabalho de pesquisa se ancora. 

Tal escrita, segundo essa mesma autora, aponta para dois momentos: um momento em que ela 

é percebida como transcrição de um todo já feito, como tradução, em palavras, de um pensa-

mento, e um momento que corresponde a uma experiência inversa: aquela que permite que o 

sujeito transforme sua enunciação.  

Assim, no próximo tópico, tratamos dos modos de apropriação do discurso mobilizado 

sobre os conceitos, os quais, acreditamos, convergem para uma escrita que transmuda. 

  

4.2 Modos de apropriação do discurso sobre os conceitos de variação e de mudança 

 

Neste tópico, abordamos as formas de apropriação do discurso mobilizado sobre os 

conceitos de variação e de mudança nas pesquisas de pós-graduação em foco, para responder 

a nosso segundo objetivo, ou seja, analisar marcas linguísticas de apropriação do discurso do 

outro sobre os conceitos citados nas quatro pesquisas que selecionamos. 

Empregamos o termo “apropriação” com o sentido de tomar como seu, para explicar o 

modo de apropriação, uma vez que, no processo de modalização do discurso, o enunciador se 

vale de palavras porosas, ou seja, de palavras que aparecem no discurso do um, carregadas do 

discurso do outro, palavras embutidas, que se cindem, se transmudam em outras palavras, 

pelas quais o sentido se multiplica em facetas, que podem afastar-se do sentido “original” ou 

se perder. Palavras que faltam à enunciação, que separam discursos; é, assim, no real das não 

coincidências do dizer que elas afetam o dizer, que se produz o sentido. (AUTHIER-REVUZ, 

1998). 

Tal termo, na pesquisa, está relacionado aos pressupostos teóricos de Authier-Revuz 

(1998, 2004), no que concerne aos quatro pontos de não coincidência do dizer. Ou melhor, à 

dupla heterogeneidade, na qual o dizer se representa localmente confrontado: o dizer do um se 
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confronta com o dizer do outro. Nesse processo, o dizer se desdobra por meio de um comentá-

rio, julgamento ou avaliação; logo, ele comparece alterado. Tais pontos de não coincidência 

compreendem quatro formas: a) a não coincidência do discurso consigo mesmo; b) a não 

coincidência entre as palavras e as coisas; c) a não coincidência das palavras com elas mes-

mas; e d) a não coincidência interlocutora.  

A partir desses pontos de não coincidência do dizer, apresentamos, no próximo tópico, 

duas formas de apropriação. 

 

4.2.1 Apropriação como processo dialógico 

 

 A apropriação dos conceitos de variação e de mudança como processo dialógico está 

centrada no estudo da heterogeneidade mostrada – marcada e não marcada –, com a qual Au-

thier-Revuz (2004) explica o lugar que o autor confere ao discurso.  

Este estudo tem como princípio a concepção de diálogo entre os interlocutores e entre 

os discursos. O discurso não é um ato individual, uma vez que há nele a ressonância de vozes, 

as vozes do eu e do outro, o que leva a crer que toda palavra é habitada pelo “já dito”. Ou 

seja, o discurso se constrói pelo atravessamento de outros discursos. Vejamos o que afirma 

Authier-Revuz (2004, p. 42): 

  
 
Assim como a orientação através do meio “exterior” dos outros discursos é um pro-

cesso constitutivo do discurso, a orientação para um destinatário se marca no tecido 

do discurso que está sendo produzido. O outro é, para o locutor, de qualquer modo, 

aprendido como discurso; mais precisamente, a compreensão é concebida não como 

“decodificadora”, mas como um fenômeno ativo, especificamente dialógico de “res-

posta”, por um “contra discurso”. Isso quer dizer que todo discurso é compreendido 

nos termos do diálogo interno que se instaura entre esse discurso e aquele próprio ao 

receptor; o interlocutor compreende o discurso através do seu próprio discurso. Vi-
sando a compreensão de seu interlocutor, o locutor integra, pois, na produção de seu 

discurso, uma imagem do “outro discurso”, aquele que ele empresta a seu interlocu-

tor. 

 

 

 Podemos estabelecer uma relação entre as ideias da autora e o que denominamos de 

“apropriação” dos conceito de variação e de mudança como processo dialógico, uma vez que, 

quando se escreve, escreve-se dialogando com o texto, com o enunciado proferido, escreve-se 

para responder ao um interlocutor. Dialoga-se com o dito para que haja compreensão, conver-

gindo para a apropriação dos conceitos. A apropriação é diferente da utilização, pois, para se 

apropriar, é necessário que o sujeito tome para si o dizer do outro e escreva não apenas tradu-

zindo palavras, mas também usando as palavras como se fossem dele mesmo. Na utilização, 
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como já foi mencionado anteriormente, o enunciador usa palavras como uma forma de repre-

sentar um discurso já proferido. Seria o momento da experimentação da escrita, o processo 

para chegar à apropriação. Usando as palavras de Authier-Revuz (2004), diríamos que o autor 

integra em seu discurso a imagem do discurso do outro. Assim, aquele que escreve registra 

em sua escrita a composição da escrita do outro. 

 Desse modo, há duas maneiras básicas de se utilizar/apropriar de distintas vozes no 

enunciado: aquela em que o discurso do outro é abertamente citado e a em que o enunciado é 

bivocal, isto é, internamente dialogizado. Não queremos dizer que o discurso citado não é 

dialógico; ele o é. Mas há uma quebra sintática quando o discurso é produzido dessa forma, 

enquanto o internamente dialogizado é produzido a partir de uma apropriação do dizer do 

outro, e esse dizer aparece, de forma mostrada ou não mostrada, no tecido do texto. 

 Essa forma da heterogeneidade enunciativa remete à não coincidência do discurso com 

ele mesmo, que consiste na insistência de um acompanhamento metaenunciativo (comentário 

sobre o enunciado) parando nas palavras alheias. De acordo com Authier-Revuz (2011, p. 

611), 

 
Os laços metaenunciativos que dizem da presença de uma voz outra abrem – através 

da representação local que lhes dão – a não-coincidência radical do discurso consigo 

mesmo: atravessado de todo por vozes estrangeiras, que o alimentam e despossuem, 
o dizer não saberia fazer um, fechado sobre ele mesmo, e, sobre esta vertente do 

corpo discursivamente sedimentado da língua, a experiência da linguagem – igual-

mente profunda, mas não idêntica à falta de a nomear e, como ela, vivida de maneira 

radicalmente singular por cada sujeito falante – é aquela da sua alienação fundante: 

não ter palavras suas, mas falar com as palavras dos outros; não ter palavras próprias 

mas apenas palavras em comum – condição mesma disto que se chama língua. 

 

 

Segundo a autora, o sujeito fala com as palavras do outro que comparece no discurso 

dialógico. No que diz respeito à escrita de que tratamos neste trabalho, diríamos que é uma 

escrita sobre outra escrita, pois é construída a partir do dizer do outro; o autor-pesquisador, no 

caso aqui tratado, toma para si o discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e de mu-

dança que servem de sustentação para seu dizer, para então comprovar a hipótese e formular 

seu posicionamento. 

Nos excertos que seguem, analisamos as marcas linguísticas de apropriação do discur-

so mobilizado sobre os conceitos mencionados anteriormente. Tais excertos foram seleciona-

dos dos capítulos de introdução e de análise de dados dos quatro trabalhos: TP1-1979, TP2-

1989, TP3-2000 e TP4-2011. 
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(3) TP1-1979 – Os linguistas que se debruçavam sobre os documentos sardos an-

tigos dos séculos XI, XXI, XIII e XIV afirmam que a língua sarda empregada em 

tais documentos é relativamente homogênea, [...] (p.36). 

 

(5) TP2-1989 – Sendo que para SAVILLE-TROIKE, os sentimentos positivos do 

falante em relação ao seu grupo deveriam contribuir para a manutenção da lín-

gua e os negativos para a sua perda. Entretanto, as pessoas desta comunidade ti-

nham esse sentimento positivo para com seu grupo e, apesar disso, a língua inglesa es-

tava sendo abandonada. 

 

(6) TP3-2000 – Callou et alii, sugerem para o estudo da mudança em progresso 

um método fundamental, que seria a combinação de observações em tempo aparente 

e em tempo real, visto que a distribuição por faixa etária pode não apresentar mudança 

na comunidade, e sim constituir um padrão característico de gradação etária, que se 

repete a cada geração. 

 

(6) TP4-2011 – Nos estudos funcionalistas sobre gramaticalização, reavivados nas 

décadas de 80 e 90, autores como Lichtenberk (1991) retomam discussão sobre o 

problema da transição (Weinreich, Labov & Herzog 1968) defendem a ideia de que 

o gradualismo é inerente aos fenômenos de gramaticalização estudados. Por ser um 

fenômeno contínuo, postula-se que a gramaticalização não seja um processo que possa 

vir a se extinguir. 

 

Nos excertos dos trabalhos de pesquisa mostrados acima, observamos a apropriação do 

discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança a partir da escrita dos pes-

quisadores. Tomemos primeiro o excerto (3) do TP1:  

 

(3)  “Os linguistas que se debruçavam sobre os documentos sardos antigos dos sé-

culos XI, XII, XIII e XIV afirmam que a língua sarda empregada em tais documen-

tos é relativamente homogênea, [...] (p.36)”.  

 

Percebemos a apropriação a partir do diálogo entre o discurso do teórico, que aparece de for-

ma generalizada, com a expressão “os linguistas”, e o discurso do pesquisador, que aponta 
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para uma possível apropriação do discurso sobre os conceitos. O pesquisador toma para si o 

discurso do outro através do diálogo, e afirma: 

  

“a língua sarda empregada em tais documentos é relativamente homogênea”. 

 

Nesse movimento, há a apropriação do discurso do outro, dos linguistas, os quais não 

se podem identificar, no excerto, mas se pode inferir que houve um diálogo, ou seja, o discur-

so do pesquisador aparece carregado de palavras que remetem ao discurso do outro.  

  Há também o mesmo processo de apropriação através do diálogo entre o dizer do 

pesquisador e o dizer do teórico nos excertos (5) do TP2-1989, (6) do TP3-2000 e (6) do TP4-

2011. Apesar disso, todos convergem para o discurso do “já dito”, local onde acontece o diá-

logo entre as diversas vozes e, consequentemente, apropriação de conceito, a partir do diálogo 

entre os dizeres. 

Observemos, a seguir, o excerto (5) de TP2: 

 

TP2-1989 – Sendo que para SMITH e SAVILLE-TROIKE, os sentimentos positi-

vos do falante em relação ao seu grupo deveriam contribuir para a manutenção 

da língua e os negativos para a sua perda.  Entretanto, as pessoas desta comunidade 

tinham esse sentimento positivo para com seu grupo e, apesar disso, a língua inglesa 

estava sendo abandonada. 

 

Nesse excerto, há diálogo entre os discursos quando o pesquisador interage com o dis-

curso do outro e escreve: 

 

TP2-1989 – Sendo que para SMITH e SAVILLE-TROIKE, os sentimentos positivos 

do falante em relação ao seu grupo deveriam contribuir para a manutenção da lín-

gua e os negativos para a sua perda [...]. 

 

O autor-pesquisador traduz o conceito dos teóricos Smith e Saville-Troike na parte se-

guinte, ou seja, em 

 

TP2-1989 – Entretanto, as pessoas desta comunidade tinham esse sentimento positi-

vo para com seu grupo e, apesar disso, a língua inglesa estava sendo abandonada, 
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constatamos que o pesquisador relaciona o discurso sobre os conceitos de sentimentos positi-

vos e negativos para com o grupo com os resultados encontrados em seu trabalho. Nesse sen-

tido, há uma remissão explícita a outro ato de enunciação, o dizer do teórico. O autor da pes-

quisa dialoga com a teoria, reflete e chega a uma conclusão contrária às informações dos teó-

ricos, quando usa o modalizador autonímico “entretanto”, que introduz um enunciado de ideia 

contrária. Isso pode indicar que o pesquisador se apropriou do conceito e adotou um posicio-

namento baseado nos dados analisados. Vê-se aí o que Authier-Revuz considera não coinci-

dência entre as palavras e as coisas, que representa uma enunciação entre o dizer e o não di-

zer; ou seja, X, não Y. X representado por 

 

TP2-1989 – Sendo que para SMITH e SAVILLE-TROIKE, os sentimentos positi-

vos do falante em relação ao seu grupo... [...] 

 

e Y representado por: 
 

TP2-1989 – “apesar disso, a língua inglesa estava sendo abandonada”. 
 

 

Ainda nesse excerto, há o discurso sobre o discurso, já que o pesquisador organiza seu 

enunciado agrupando os conceitos dos teóricos Smith e Saville em uma só enunciação. No 

segundo excerto, o discurso é apropriado a partir de outro. Ou melhor, o pesquisador dialoga 

com o outro e interpreta o discurso deste, escreve o seu, toma as palavras do outro para si e 

conclui seu posicionamento. Agindo dessa forma, ele realiza o que Authier-Revuz (1998) 

denominou de não coincidência do discurso consigo mesmo. O discurso do pesquisador em 

 

TP2-1989 – “apesar disso, a língua inglesa estava sendo abandonada” 

 

não é coincidente com o do teórico, conforme o que postula a autora citada, que nenhum dis-

curso é coincidente. Seria uma forma de heterogeneidade enunciativa na qual o discurso exte-

rior é “apropriado” ao objeto do dizer. Ou melhor, na qual uma palavra “não de si” se impõe 

como palavra “disto do qual se fala”.  

No excerto (5) de TP2: 

 

TP2-1989 – Sendo que para SMITH e SAVILLE-TROIKE, os sentimentos positi-

vos do falante em relação ao seu grupo deveriam contribuir para a manutenção 

da língua e os negativos para a sua perda [...]. 
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Podemos observar o discurso do pesquisador constituindo-se a partir do discurso do teórico. O 

que vemos, de fato, é um diálogo que se remete a um discurso já existente, ao interdiscurso, 

pois, como afirma Pêcheux (2010, p. 143), “algo fala sempre antes, em outro lugar indepen-

dentemente”, isto é, sob a dominação do complexo das formações ideológicas. Assim, o in-

terdiscurso envolve um já dito, que, por sua vez, faz parte de toda uma formação discursiva. 

Na verdade, envolve, mesmo no interior de um discurso, elementos pertencentes a outros dis-

cursos, ou seja, advindos de outros lugares, englobando um exterior e um interior.  

No interdiscurso, de acordo com Pêcheux (2010), tem-se o efeito de encadeamento do 

pré-construído e o efeito de articulação.  

Observamos o discurso do teórico sendo escrito pelo pesquisador. Isso aponta para o 

interdiscurso, uma vez que, para escrever o enunciado, houve primeiro o diálogo interior entre 

as vozes do teórico e do pesquisador. Há, nessa instância, dois efeitos postulados por Pêcheux 

(2010): o pré-construído, que corresponde ao já dito, ao discurso já proferido, e a articulação, 

que corresponde à relação do sujeito com o sentido desse discurso. 

 Essa mistura de vozes, de discursos, de escrita, heterogeneamente, conforme Faraco 

(2005), contribui para a concepção de que a linguagem é “concebida como heteroglossia, co-

mo um conjunto de formações verbo-axiológicas” (idem. p. 40). Dessa maneira, ainda de 

acordo com Faraco, no ato da criação há um constante deslocamento envolvendo as línguas 

sociais, pelo qual “o escritor (que é aquele que tem o dom da fala refratada) direciona todas as 

palavras para vozes alheias e entrega a construção do todo artístico a certa voz”. (p. 40). As-

sim, o discurso do autor-criador não é a voz direta do escritor, mas um ato de apropriação de 

voz refratada, isto é, de uma voz social qualquer, no caso em análise a voz do teórico, a voz 

do outro, que é reconhecida no excerto de TP2-1989. 

  Para Bakhtin (1995), a linguagem tem, necessariamente, que ser deslocada; caso con-

trário, não é esteticamente criativa. 

 Vejamos o excerto número (6) de TP3: 

 

TP3-2000 – Callou et alii, sugerem para o estudo da mudança em progresso um 

método fundamental, que seria a combinação de observações em tempo aparente e 

em tempo real, visto que a distribuição por faixa etária pode não apresentar mudança 

na comunidade, e sim constituir um padrão característico de gradação etária, que se 

repete a cada geração. 
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 Nesse fragmento do TP3, observamos que a apropriação do discurso teórico se faz 

também de forma dialógica. Primeiro, tem-se a voz do pesquisador em: 

 

TP3-2000: Callou et alii sugerem para o estudo da mudança em progresso um mé-

todo fundamental. [...] 

 

e, na segundo parte: 

 

TP3-2000 – que seria a combinação de observações em tempo aparente e em tem-

po real, visto que a distribuição por faixa etária pode não apresentar mudança na 

comunidade, e sim constituir um padrão característico de gradação etária, que se repe-

te a cada geração. 

 

apresenta-se o discurso dos teóricos Callou et alli, escrito a partir de uma interpretação do 

enunciador. Não são propriamente as palavras do teórico que aparecem, mas suas palavras a 

partir da compreensão e do entendimento do enunciador. Isso mostra o pesquisador apropri-

ando-se do discurso do outro. Sobre essa ocorrência, Authier-Revuz (1998) afirma que todo 

discurso se dirige a outros discursos, configurando-se como seu exterior constitutivo. 

 Nos excertos (3) do TP1-1979, (5) do TP2-1989, (6) do TP3-2000 e (6) do TP4-2011, 

percebemos que a apropriação do discurso e da escrita é realizada de forma dialógica, pois a 

autoria se materializa a partir da alteridade, da divisão entre os discursos, da interação entre os 

discursos, que pode aparecer de forma mostrada ou não mostrada. 

Vejamos como isso se configura em cada excerto: 

 

(3) TP1-1979 – Os linguistas que se debruçavam sobre os documentos sardos antigos 

dos séculos XI, XII, XIII e XIV afirmam que a língua sarda empregada em tais do-

cumentos é relativamente homogênea, [...](p.36). 

 

(5) TP2-1989 – Sendo que para SAVILLE-TROIKE, os sentimentos positivos do fa-

lante em relação ao seu grupo deveriam contribuir para a manutenção da língua e os 

negativos para a sua perda.  Entretanto, as pessoas desta comunidade tinham esse 

sentimento positivo para com seu grupo e, apesar disso, a língua inglesa estava sendo 

abandonada. 
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(6) TP3-2000 – Callou et alii sugerem para o estudo da mudança em progresso um 

método fundamental, que seria a combinação de observações em tempo aparente e em 

tempo real, visto que a distribuição ou faixa etária pode não apresentar mudança na 

comunidade, e sim constituir um padrão característico de gradação etária, que se repe-

te a cada geração. 

 

(7) TP4-2011 – O conceito de variação nos assegura que as ocorrências reportam ao 

fenômeno no qual uma língua, nas práticas interlocutivas, modifica-se numa dada épo-

ca, lugar ou grupo social, resultando em um objeto cuja singularidade é ser variável, 

foco principal da Sociolinguística. 

 

 Destacamos, nos excertos dos trabalhos de pesquisas acima, a parte que mostra a inte-

ração entre os discursos do pesquisador e do teórico, a relação que se faz com o discurso que 

serve de base para o que se quer produzir. No instante em que se trazem para o trabalho cien-

tífico outras vozes sociais, há a efetivação do dizer. Isso pode ocorrer de forma mostrada ou 

não mostrada. No excerto (6), do TP3-2000 e no (7), do TP4-2011, as vozes dos teóricos apa-

recem de forma não mostrada. 

No excerto (7) de TP4-2011: 

  

TP4-2011: O conceito de variação nos assegura que as ocorrências reportam ao 

fenômeno no qual uma língua, nas práticas interlocutivas, modifica-se numa dada 

época, lugar ou grupo social, resultando em um objeto cuja singularidade é ser variá-

vel, foco principal da Sociolinguística, 

 

a apropriação de conceito é realizada de forma não mostrada, uma vez que não há a remissão 

ao teórico de forma explícita. O autor-pesquisador retoma o discurso mobilizado sobre o con-

ceito de variação sem fazer remissão ao teórico em que se baseou. Mesmo não citando ne-

nhum autor nesse excerto, o pesquisador estabelece um diálogo com as leituras anteriores à 

pesquisa, como seu próprio dizer anterior, bem como promove uma reflexão sobre o conceito.  

Vejamos: 

 

TP4-2011: “nas práticas interlocutivas, modifica-se numa dada época, lugar ou 

grupo social, resultando em um objeto cuja singularidade é ser variável, foco principal 

da Sociolinguística”. 
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Tal construção possibilita que o autor-pesquisador misture sua voz com as vozes de outros 

(teóricos). Ele interpreta um dizer e o toma como seu. Desse modo, mobiliza o discurso sobre 

o conceito de variação na escrita do trabalho de pesquisa através da interpretação da teoria. 

 

TP4-2011: “resultando em um objeto cuja singularidade é ser variável, foco prin-

cipal da Sociolinguística”. 

 

Tomando-se por base a análise dos excertos acima, é possível perceber, de acordo com 

a visão de Authier-Revuz (2004), que o ato discursivo tem importância fundamental, porque é 

por meio dele que o locutor dá sentido ao que escreve, através de uma conversa com o discur-

so do outro.  

Dessa maneira, a escrita de um conceito, vista como espaço de interação verbal, não 

tem sentido acabado, uma vez que é no processo de intercâmbio que se dão as relações dialó-

gicas, nas quais ocorre a “leitura plural”, isto é, a possibilidade de se fazer em várias leituras. 

Assim, podemos considerar que a mensagem se forma no processo de comunicação e é cons-

truída através de pontos ideológicos. 

Nessa perspectiva, o sujeito não é “senhor” dos domínios de seu sentido, não é a fonte 

de seu dizer, mas efeito das condições que o determinam. Relacionando essa afirmação com o 

processo de apropriação dialógica, defendido e analisado neste tópico, nota-se que, ao se 

apropriar de conceitos teóricos, o pesquisador interage com o discurso do outro e elabora sua 

escrita com traços de um dizer que no princípio não lhe pertencia. A partir do momento em 

que há o processo dialógico, o discurso reproduzido é apropriado por aquele que escreve, o 

qual se serve de um dizer exterior para dar validade e credibilidade àquilo que está proferindo. 

Na análise dos excertos, observamos que há uma remissão ao discurso do outro na es-

crita dos trabalhos abordados neste espaço, pois foram proferidos no campo do já dito. São 

discursos que os autores escreveram a partir de um campo histórico e social, e de uma filiação 

teórica, nos quais as palavras estão inseridas. Por sua vez, se encontram na ordem da repre-

sentação. Temos, assim, a apropriação dos conceitos realizada por meio do diálogo entre os 

discursos, o que é demonstrado através das vozes que aparecem na escrita dos trabalhos. 

Na interação entre essas vozes presentes no texto, o enunciador, ao proferir o discurso, 

assume uma personalidade, isto é, deixa marcas no texto que mostram a maneira de dizer do 

enunciador. Tomamos o conceito de Ethos, apresentado por Maingueneau (2011), para expli-

citar essa forma de enunciar. Segundo Maingueneau, o texto escrito possui, mesmo quando o 
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autor denega o discurso do outro, o tom que dá autoridade ao que é dito. “Esse tom permite ao 

leitor construir uma representação do corpo do enunciador” (e não do corpo do autor efetivo). 

“A leitura faz, então, emergir uma instância subjetiva que desempenha o papel de fiador do 

que é dito” (idem. p. 98). 

No excerto (3) do TP1-1979, no (5) do TP2-1989, no (6) do TP3-2000 e no (6) do 

TP4-2011, observamos que o papel dos autores no processo de enunciação se faz através de 

um conceito já estudado por outros autores, que, às vezes, aparece de forma explícita e, outras 

de forma implícita. Vejamos: 

 

(3) TP1-1979 – “Os linguistas que se debruçavam nos documentos sardos antigos dos 

séculos XI, XII, XIII e XIV afirmam que a língua sarda empregada em tais docu-

mentos é relativamente homogênea [...]” (p.36). 

 

Nesse excerto, percebemos que a voz do teórico é apresentada de forma genérica, por 

meio da expressão “os linguistas”. 

 

(5) TP2-1989 – Sendo que para SAVILLE-TROIKE, os sentimentos positivos do fa-

lante em relação ao seu grupo deveriam contribuir para a manutenção da língua e os 

negativos para a sua perda.   

  

No TP2-1989, a remissão ao discurso do outro é feita pelas expressões marcadas no 

excerto acima. 
 

 

(6) TP3-2000 - Callou et alii, sugerem para o estudo da mudança em progresso um 

método fundamental, que seria a combinação de observações em tempo aparente e em 

tempo real, visto que a distribuição por faixa etária pode não apresentar mudança na 

comunidade, e sim constituir um padrão característico de gradação etária, que se repe-

te a cada geração. 

 

 No TP3, tem-se a remissão aos teóricos Callou et alii. 
  
  

(7) TP4-2011 – O conceito de variação nos assegura que as ocorrências reportam ao 

fenômeno no qual uma língua, nas práticas interlocutivas, modifica-se numa dada épo-

ca, lugar ou grupo social, resultando em um objeto cuja singularidade é ser variável, 

foco principal da Sociolinguística. 
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No TP4-2011, não há remissão às vozes dos teóricos que postularam o conceito. O 

pesquisador interpreta o discurso do teórico, toma-o para si, no sentido de apropriação empre-

gado nesta pesquisa, e escreve dando a ver em sua escrita a escrita do outro. 

Assim, nos fragmentos dos excertos mostrados acima, encontramos exemplos de dis-

cursos sustentados pela voz do fiador no TP1-1979, no TP2-1989 e no TP3-2000. Nesses ex-

certos, intuímos que a sustentação do dizer é realizada por intermédio dos nomes dos teóricos 

no TP2, com Seville-Troike, e no TP3, com Calou et alii. No TP1, o dizer do teórico é revela-

do pela expressão “linguistas” e dá um tom de autoridade ao que foi dito; no TP4, o dito se 

apresenta de forma não mostrada. 

De acordo com Maingueneau (2011), o papel do fiador, no discurso, é construído pelo 

leitor, através de indícios textuais de diversas ordens, podendo serem atribuídos ao discurso 

um caráter e uma corporalidade, dependendo do texto. O caráter diz respeito aos aspectos 

psicológicos, e a corporalidade corresponde à constituição corporal. Essas formas de represen-

tação do fiador provêm de um conjunto de representações sociais, valorizadas ou desvaloriza-

das, sobre as quais se apoia a enunciação. O sentido do discurso tanto pode ser propiciado 

pelo ethos como pelas “ideias” que transmite, as quais se apresentam por intermédio de uma 

maneira de dizer que remete a uma maneira de ser, à participação imaginária em uma experi-

ência vivida. A qualidade do ethos está condicionada ao efeito da imagem que é dada pelo 

“fiador” no contexto, e este lhe confere uma identidade compatível com o mundo que ele de-

verá construir em seu discurso.  

 Nesse âmbito, remetendo aos pressupostos de Authier-Revuz (1998) em relação à he-

terogeneidade constitutiva, temos, nos excertos de TP1, TP2, e TP3, exemplos de discurso 

constituindo-se de apropriação em construção e, no TP4, os excertos apontam para uma pos-

sível apropriação.  

 Desse modo, a apropriação do discurso, nos excertos analisados neste tópico, está as-

sociada a uma escrita inicial, pela qual se realiza, mas sabendo-se que a enunciação não deve 

ficar só nesse espaço de negociação discursiva.  

Authier-Revuz (2004) afirma que o discurso, seja ele falado ou escrito, deve abando-

nar um domínio homogêneo e fechado, no qual a descrição é da ordem do repetível, do “UM”, 

por um campo duplamente marcado pelo “NÃO UM”, pela heterogeneidade teórica que atra-

vessa a língua, articulando-se ao sujeito e “ao mundo”, e pelo caráter “não repetível” da com-

preensão que dele se pode ter, inevitavelmente afetado pela subjetividade e pela incompletu-

de. (1998).  
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É nesse espaço do “não repetível”, do modo particular – desdobrado – do dizer que 

tratamos o tipo de apropriação teórica no tópico seguinte. 

   

4.2.2 Apropriação como um processo reflexivo 

 

Iniciamos este tópico tomando como base os estudos de Authier-Revuz no que se refe-

re à linguagem como atividade reflexiva, aquela “em que as formas reflexivas correspondem 

ao desdobramento, no âmbito do ato único de enunciação, do dizer de um elemento por um 

comentário “simultâneo” – nos limites da linearidade – desse dizer”. (2004, p. 82). 

Nesse sentido, seguimos a segunda vertente da exterioridade enfocada por Authier-

Revuz, para explicar a heterogeneidade enunciativa. Trata-se da exterioridade centrada na 

psicanálise de Freud e Lacan, a qual apresenta a dupla concepção de que a fala é particular-

mente heterogênea e o sujeito é dividido, produzido pela linguagem e essencialmente clivado 

pelo inconsciente, sujeito destituído de toda posição de exterioridade, a não ser imaginária 

com relação à linguagem e seu dizer. (Authier-Revuz, 2004, p. 186) 

Vejamos o que a autora propõe a respeito disso: 

 

...entre as diversas abordagens que inscrevem assim todo dizer em uma interação co-

enunciativa, uma clivagem se faz, fundamentada em concepções opostas – explici-

tamente ou não – do sujeito e do sentido, partindo da (não)-coincidência. (Authier-

Revuz, 2004, p. 86). 

  

 

 É o campo das não coincidências, que tomamos como base para analisar a apropriação 

do discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança na escrita das disserta-

ções como processo reflexivo.  

 No excerto (4) do TP1, vemos: 

 

(4) TP1-1979: [...] embrionariamente, já existia variedades regionais, por causa das 

ondas inovadoras que alcançavam as regiões mais expostas (por exemplo, as cos-

teiras), estas variedades regionais se tornaram dialetos em relação ao sardo comum, 

sobretudo a variedade que mais sentiu o fluxo toscana de Pisa; o campidanês. (p.36). 

 

Percebemos a apropriação do discurso sobre os conceitos de variação e de mudança 

sobre o âmbito da reflexibilidade da linguagem em: “já existia variedades regionais, por causa 

das ondas inovadoras que alcançavam as regiões mais expostas (por exemplo, as costeiras)”, 



109 

 

  

pois há uma sobreposição de enunciações, e um jogo de imagens, de negociação. Nesse mo-

mento, o autor-pesquisador explica a existência de variedades regionais partindo de um dis-

curso já proferido pelo teórico da sociolinguística. Observamos, então, a intersubjetividade. 

Ou melhor, é na relação com o outro que o sujeito se reconhece como tal e adquire consciên-

cia de si mesmo. O outro surge no processo de apropriação do discurso sobre os conceitos “de 

variação e de mudança” como uma reflexão em que há uma produção de sentido comum 

compartilhado.  

Nessa esfera, percebemos, na enunciação, duas dimensões do não um: o dizer do um 

apropria-se do dizer do outro. Nesse caso, supomos o dois do desdobramento. Vemos isso 

nesta parte do excerto:  

 

TP1-1979: “já existiam variedades regionais, por causa das ondas inovadoras que al-

cançavam as regiões mais expostas (por exemplo, as costeiras)”.  

 

A expressão “já existiam” aponta para a existência de um conceito preexistente, seguido de 

uma causa não originada do dizer do pesquisador, mas remete ao teórico da sociolinguística. 

Temos, então, uma apropriação do discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e de 

mudança materializada a partir de um comentário, de uma metaenunciação, quando o enunci-

ador formula exemplos de lugares onde há variedades regionais – por exemplo: as costeiras.  

No estudo de Authier-Revuz (1998), no que se refere à modalização autonímica do di-

zer, ela nos conduz a um sujeito que se inscreve no campo da linguagem como habitando uma 

posição, ao mesmo tempo, de efeito e de domínio. De efeito se examinarmos sua inscrição a 

partir do simbólico; e de domínio se a examinarmos a partir do imaginário. Ou seja, essas 

formas, no lugar em que apresentam falhas de não coincidências enunciativas, restauram a 

imagem ilusória de um sujeito mestre de seu dizer, no plano do tempo. No mesmo lugar em 

que apresentam a dimensão temporal do dizer, elas produzem a imagem ilusória de um sujeito 

e de um dizer. Na verdade, o que podemos absorver dessas informações é que o sujeito-

pesquisador, a partir da concepção da autora, quando se apropria de um conceito por meio da 

metaenunciação tem a ilusão de estar produzindo um discurso, uma escrita própria, um dizer 

próprio.  

Isso nos remete à “categoria lacaniana do imaginário que compreende a ilusão de se 

fazer o um que habita o sujeito – e algumas produções teóricas – que se desdobra na posição 

metaenunciativa ocupada pelo sujeito que se representa acima de seu dizer”. (AUTHIER-
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REVUZ, 1998, p. 167). Incluímos, desse modo conceitos compartilhados entre o teórico e o 

pesquisador. 

No excerto da dissertação defendida em 1989 selecionado da parte dos resultados en-

contrados, verificamos: 

 

(6) TP2-1989: Outra importante noção para um entendimento do fenômeno da aco-

modação origina-se da teoria da atribuição causal. O conjunto de motivos e intenções 

que o indivíduo considera causas do comportamento dos outros é que o levarão a ava-

liar e interpretar as ações dos outros. Sendo assim, se o ouvinte atribuir ao falante à 

intenção de tratá-lo com superioridade, ameaça, insinuação ou mesmo ridiculari-

zação, fara com que o ato de convergência linguística não seja visto positivamen-

te. (p.34). 

 

Nesta parte do excerto, percebe-se o dizer do outro, interpretado pelo pesquisador: 

 

TP2-1989: Outra importante noção para um entendimento do fenômeno da aco-

modação origina-se da teoria da atribuição causal. O conjunto de motivos e in-

tenções que o indivíduo considera causas do comportamento dos outros é que o 

levarão a avaliar e interpretar as ações dos outros.  

 

Na sequência, lemos a outra parte do excerto (6), 

  

 

TP2-1989: Sendo assim, se o ouvinte atribuir ao falante a intenção de tratá-lo com su-

perioridade, ameaça, insinuação ou mesmo ridicularização, fara com que o ato de con-

vergência linguística não seja visto positivamente. 

 

 

Nesse fragmento, o enunciador-pesquisador inicia a metaenunciação, o comentário re-

flexivo sobre o dizer da teoria, com a expressão sendo assim. O autor parte de um conceito 

que aparece reescrito por ele para concluir um posicionamento sobre o fenômeno da acomo-

dação da teoria da atribuição causal. O enunciador se volta para o que foi dito para retomar e 

concluir seu posicionamento.  

Na concepção de Authier-Revuz (2011), esse comportamento consiste em paradas-

sobre-palavras, que revelam um retorno, mesmo no tom genérico, situacional, pessoal, à lin-

guagem; e, assim, a escrita confere uma forma ao trabalho que está sendo escrito, sobre a lin-



111 

 

  

guagem que lhe é específica, de modo a atingir posições enunciativas extremas, arriscadas, 

paradoxais no retorno à linguagem que executa.  

A forma de apropriação realizada através da metaenunciação, de que tratamos nesta 

análise, está relacionada à opacificação do elemento autonímico representado pelo dizer, ini-

ciando no fragmento do excerto “sendo assim [...]”; o qual aparece em oposição à apropriação 

de conceito pelo processo dialógico, tratado no item 4.2.1, na qual o comentário aparece de 

forma transparente. Isto é, a modalização autonímica, desenvolvida por J. Rey-Debove e re-

tomada por Authier-Revuz, opera entre dois deslocamentos em direção ao ponto de vista – um 

concebido como um modo de dizer “simples” de um elemento X que se refere a um elemento 

x, e outro dizer complexo, de desdobramento opacificante, no qual a nomeação do referente x 

se realiza com a intervenção, qualquer que seja o modo, do autônimo X. Esse modo de dizer 

opõe-se ao dizer “simples”, transparente. (1998, p. 182) 

No excerto acima, isso funciona assim: 

 

TP2-1989 – Outra importante noção para um entendimento do fenômeno da acomoda-

ção origina-se da teoria da atribuição causal. O conjunto de motivos e intenções que o 

indivíduo considera causas do comportamento dos outros é que o levarão a avaliar e 

interpretar as ações dos outros. Sendo assim, se o ouvinte atribuir ao falante à in-

tenção de tratá-lo com superioridade, ameaça, insinuação ou mesmo ridiculariza-

ção, fara com que o ato de convergência linguística não seja visto positivamente. 

(p.34) 

 

Modo de dizer de X:  

 

TP2-1989: Outra importante noção para um entendimento do fenômeno da aco-

modação origina-se da teoria da atribuição causal. O conjunto de motivos e in-

tenções que o indivíduo considera causas do comportamento dos outros é que o 

levarão a avaliar e interpretar as ações dos outros. 

  

Referência ao elemento x: 
 

TP2-1989: Sendo assim, se o ouvinte atribuir ao falante a intenção de tratá-lo com 

superioridade, ameaça, insinuação ou mesmo ridicularização, fara com que o ato 

de convergência linguística não seja visto positivamente. (p.34) 
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No que se refere ao exame da modalização autonímica, o “sujeito se desdobra sobre 

seu dizer. Vemos operar o duplo jogo dessa inscrição. Alienado em relação a um discurso que 

fala nele, o sujeito se distancia de sua palavra para dela falar, evidenciando, assim, quanto as 

palavras “não falam por si, mas pelo Outro”. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 26) e quanto ele 

se coloca na intenção de dominá-las: 

 

É no ápice desta contradição, que aguça a tensão entre o um e o “não um” onde se 

produz a enunciação, que aparece a configuração enunciativa complexa da reflexibi-

lidade opacificante: lá onde o lapso, por exemplo, faz furo de “não um” no tecido do 

dizer, lá onde ao contrário, em um discurso enunciado sem choque e sob um modo 
padrão (sem opacificações), é de forma não visível que jogam as distâncias das não-

coincidências onde o discurso se constitui, na superfície aparentemente unida que 

ele desenrola e que é aquela em que, de fato, da mais cerrada das redes de “costuras” 

ou de colagens invisíveis, a modalidade autonímica – sobre a qual no plano formal 

se tem destacado o caráter de “ruptura ligada” – aparece, ela nesse jogo de que “jun-

ta” e de não-um que esgarça”, como um modo da costura aparente, que ressalta em 

um mesmo movimento a falha da “não coincidência” enunciativa (contrariamente ao 

modo da ruptura “bruta” do lapso). (p. 26-27). 

 

 

Tomando como parâmetro as palavras da autora, inferimos que, nos excertos (4) do 

TP1-1979 e (6) de TP3-1989, a enunciação se configura como complexa reflexibilidade opa-

cificante, no sentido de ruptura ligada, pois, ao mesmo tempo, que o dizer dos pesquisadores 

rompe com o dizer do outro, já que não são ditos a partir de um referente isolável eles se li-

gam através de comentários inferidos dos conceitos teóricos já existentes. 

Vejamos o excerto (7) de TP3: 

 

TP3-2000: Estes resultados podem ter alguma relação com a velocidade da fala, vis-

to que em situação estilística natural a fala tende a ocorrer de maneira mais veloz, ou 

seja, fluindo com mais rapidez, uma vez que neste estilo não há policiamento no modo 

de falar, por ser uma forma descontraída de comportamento de fala. Sendo assim, esti-

lo e velocidade de fala são dois aspectos diferentes, que podem se intercruzar ou não, 

dependendo da situação de fala em que o falante está inserido. (p.68). 

 

 Observando o excerto do TP3-2000, percebemos que o enunciador escreve os resulta-

dos da pesquisa relacionando-os à velocidade da fala, conceito já existente, e inicia o comen-

tário reflexivo para provar seu dizer utilizando a mesma expressão usada pelo pesquisador do 

TP2, “sendo assim”. E então conclui seu posicionamento. O pesquisador utiliza uma forma 
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metaenunciativa para explicar a conclusão de seu trabalho.  Toma como seu o discurso do 

outro, por meio de um comentário sobre as afirmações daquele. 

 

TP3-2000 – Estes resultados podem ter alguma relação com a velocidade da fala, 

visto que em situação estilística natural a fala tende a ocorrer de maneira mais 

veloz, ou seja, fluindo com mais rapidez, uma vez que neste estilo não há policiamento 

no modo de falar, por ser uma forma descontraída de comportamento de fala. 

 

Essas formas de representação reflexiva do dizer adquirem um estatuto complexo, um 

modo de opacificar o discurso, que faz parte da constituição da enunciação, seja ela cient ífica 

ou não. 

 Cabe também observar, por outro viés, a apropriação do discurso sobre o conceito de 

variação e de mudança de que estamos tratando neste tópico a partir da não coincidência inter-

locutiva, que se refere às respostas do enunciador (pesquisador), as quais aparecem afetadas 

por um ponto de seu dizer – mais precisamente das formas que visam assegurar “condições” 

do compartilhamento pelos coenunciadores das maneiras de dizer e do sentido delas. É nesses 

dois planos que a conjuração da ameaça do não-um influi sobre a coenunciação. Todavia, 

vamos deter-nos na modalidade distinta, do restabelecimento do UM, numa interlocução em 

que o dois ameaça a injunção ao nós de “co-dizer” X de uma só voz. Diante da estratégia des-

ses dois é que o enunciador apaga a não coincidência do eu e do tu, anexando o outro a seu 

próprio querer, reduzindo a diferença entre ambos pela assimilação na unidade de um nós-

enunciador, estabelecido imperativamente por ele, como fonte das palavras que ele escolhe.  

 Em relação à análise dos dados, podemos inferir que o nós-enunciador é estabelecido 

por um ele no excerto (4) a partir do momento em que começa o comentário, ou seja, no 

enunciado:  

 

TP1-1979: “por causa das ondas inovadoras que alcançavam as regiões mais ex-

postas (por exemplo, as costeiras), estas variedades regionais se tornaram dialetos 

em relação ao sardo comum, sobretudo a variedade que mais sentiu o fluxo toscana de 

Pisa; o campidanês”.  

 

Esse trecho mostra o discurso sendo apropriado, o que é estabelecido por um comentá-

rio, no qual estão embutidas as vozes do eu (um) e do tu (outro), fundindo-se no nós que pode 

direcionar para o “não um” da enunciação.  
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Em (6), essa estratégia se apresenta no fragmento 

 

TP2-1989: Sendo assim, se o ouvinte atribuir ao falante a intenção de tratá-lo com 

superioridade, ameaça, insinuação ou mesmo ridicularização, fara com que o ato de 

convergência linguística não seja visto positivamente.  

 

E no fragmento (7) de TP3-2000: 

 

TP3-2000: Sendo assim, estilo e velocidade de fala são dois aspectos diferentes, 

que podem se intercruzar ou não, dependendo da situação de fala em que o falante 

está inserido. 

  

Salientamos que cada uma dessas duas modalidades de escrita, no trabalho de pesqui-

sa, tem sentido distinto. O conectivo por causa introduz uma causa, e esta denota explicita-

ção seguida de um motivo. Sendo assim, é sinônimo de desse modo, dessa forma, e indica 

uma conclusão. O eu do enunciador é fundido com o tu do teórico, surgindo o “ele”, que de-

monstra a ilusão do pesquisador de pensar que está escrevendo o discurso origem de seu di-

zer. Nesses excertos, as vozes se fundem, aparecendo uma só voz. 

 Dessa forma, os pesquisadores se apropriam de conceitos teóricos de modo a conjurar, 

como afirma Authier-Revuz (1998), interpretando o funcionamento da língua, a não coinci-

dência, no sentido de restaurar o UM. 

 Vejamos o excerto do TP4, retirado da parte dos resultados encontrados: 

 

(7)  TP4/2011: Nesta perspectiva, a língua deixa de ser apenas um conjunto de signos, 

de regras ou de frases gramaticais; passamos, então, a entender a língua como um 

fenômeno social, melhor ainda, como uma prática de ação interativa, totalmente de-

pendente de seus usuários. Assim sendo, há por aqui um caráter político, histórico e 

sociocultural, não cabendo mais um estudo da língua desvinculado da interação. 

 

O eu enunciador parte de um conceito já dito por um teórico da área a que está filiado e inter-

preta-o, reescrevendo-o a sua maneira: 

 

TP4-2011: “Nesta perspectiva, a língua deixa de ser apenas um conjunto e signo 

[...]” 
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 Dessa modo, o interlocutor não é apenas aquele que pode recusar-se a coenunciar um 

termo, mas é também quem pode encontrar alteridade enquanto interpreta as palavras do ou-

tro. A não coincidência interlocutiva, nesse sentido, pode indicar certa incompletude entre o 

que o Um diz e o que o Outro compreende de X. 

No dizer seguinte: 

 

TP4-2011: “passamos, então, a entender a língua [...]”,  

 

o enunciador-pesquisador modaliza o discurso escrito usando o verbo conjugado na primeira 

pessoa do plural “nós”, funde, assim, o eu e o tu em uma enunciação única; em seguida, vem 

o conectivo argumentativo então, no sentido de uma explicação. E ainda se utiliza de outra 

expressão argumentativa – melhor ainda –, que serve como contrapartida para o que foi dito 

antes. Há uma negociação entre o dizer do teórico e a interpretação do pesquisador. Há a re-

presentação do jogo interlocutivo com o interdiscurso, representado por um comentário. 

Foucault (2011), tratando do comentário, afirma que este não tem outro papel senão 

dizer o que estava articulado silenciosamente no texto primeiro. O comentário conjura o acaso 

do discurso, permitindo que este diga algo além do texto mesmo, mas com a condição de que 

esse dito seja de fato realizado. Isto é, o novo do discurso não é o que é dito, mas o que revela 

o acontecimento de sua volta.  

Nesse sentido, inferimos que os comentários realizados pelos pesquisadores dispostos 

nos excertos analisados se voltam para um já dito, como todo discurso, e, às vezes, compare-

cem de forma mostrada (heterogeneidade mostrada), outras vezes de forma não mostrada (he-

terogeneidade não mostrada). Tais comentários são abordados por Authier-Revuz como cons-

titutivos do discurso, da escrita. É pelas palavras do outro que o sujeito se constitui como su-

jeito da linguagem. É pelo comentário de um já dito que o sujeito-enunciador rompe com o 

discurso do outro, e consegue transpô-lo no seu discurso. 

Desse modo, é pelo acontecimento em volta do discurso que a enunciação se desen-

volve sobre si mesma, sob a forma de uma metaenunciação. O comentário pode ser visto, nes-

se sentido, como uma forma de se apropriar do discurso Outro. Essa apropriação pode trans-

mudar o discurso, como afirma Authier-Revuz (1998), ou pode apenas traduzi-lo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as marcas de modalização autonímica 

no processo de utilização e apropriação do discurso do outro na escrita de pesquisadores em 

formação. Para isso, selecionamos trabalhos de pesquisa que tratam do tema variação e mu-

dança, uma vez que esses conceitos sofreram influência do contexto histórico-social e linguís-

tico. 

O foco dado, nas análises, não foi só o de mostrar como se apresenta a escrita do pes-

quisador nos processos de utilização e de apropriação do discurso do outro na escrita do traba-

lho de pesquisa, mas também ressaltar a relação que ele estabelece com a teoria, ou melhor, 

como a teoria é abordada. 

Para que tal objetivo pudesse ser alcançado, estabelecemos dois objetivos específicos: 

analisar, no corpus selecionado, como o discurso mobilizado sobre os conceitos de variação e 

de mudança são utilizados em quatro dissertações de décadas diferentes e analisar marcas 

linguísticas de apropriação do discurso do outro sobre tais conceitos na escrita dessas disser-

tações. 

 As quatro dissertações em cuja escrita nos detivemos foram defendidas nos anos de 

1979, 1989, 2000, 2011. A seleção desses trabalhos se deu por eles revelarem, na materialida-

de linguística, elementos discursivos que apresentavam modalização autonímica, ou seja, re-

presentação do dizer. 

Mobilizada pelo conceito de heterogeneidade enunciativa – mais precisamente, pelas 

marcas de modalização autonímica –, pelas não coincidências do dizer – postuladas por Au-

thier-Revuz –, pelo conceito de escrita estudado nos grupos de pesquisa GETED e GEPPEP, 

analisamos a escrita dos trabalhos de pesquisa, primeiramente no âmbito da utilização do dis-

curso do outro e, em segundo lugar, no campo das marcas de apropriação. Como a análise foi 

dividida em dois tópicos, também apresentamos a utilização do discurso sobre os conceitos de 

variação e de mudança em quatro blocos de análise.  

Desse modo, depreendemos, de acordo com o contexto histórico-social e linguístico 

em que estavam inseridos os trabalhos de pesquisa analisados, que a utilização do discurso 

mobilizado na escrita dos conceitos apresentava formas predominantes. Denominamos cada 

bloco de análise segundo as características de escrita apresentadas.  

 

a) Escrita que marca fronteiras 
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No TP1-1979, o pesquisador mostrou que havia uma situação de bilinguismo na co-

munidade sarda. Ele não se preocupou em testar a teoria, mas em apresentar um estudo dessa 

comunidade. Não encontramos indícios de que tenha havido uma comprovação de dados; pu-

demos, sim, inferir, pelo conector “assim”, que a conclusão partiu de um estudo já realizado 

por autores da linguística histórica italiana. 

Em relação à materialidade linguística propriamente dita, podemos dizer, a partir da 

análise, que encontramos a escrita que marca fronteira no TP1-1979, uma vez que o pesquisa-

dor mobilizou o discurso sobre os conceitos de variação e de mudança utilizando-se de formas 

transparentes do dizer, formas que marcam a fronteira entre o discurso do um (pesquisador) e 

o do outro (teórico). Isso foi evidenciado pela utilização das estratégias linguísticas do discur-

so segundo e do discurso direto, o qual compreende a voz citante e a voz citada. A escrita 

desse trabalho aponta para uma representação do dizer não opacificante. Na verdade, a escrita 

do pesquisador tende a apresentar uma tradução das palavras dos teóricos. 

 Tomando as palavras de Almeida (2011), encontra-se nesse tipo de escrita a conse-

quência inevitável de uma atitude de tradução que regula a escrita pelo sentido, o que, na 

concepção dessa pesquisadora, poderia ser considerado um caso de escrita normal. 

 

b) Escrita que representa um dizer  

 

 O TP2-1989 centrou-se nas teorias de Giles et alii, Bortoni-Ricardo e Fishman no que 

se refere às redes de comunicação social – no caso, uma rede frouxa –, afirmando que o estu-

do comprovou a mudança de código ocorrida na comunidade, uma vez que os dados permiti-

am considerá-la assim.  

 A análise linguística dessa pesquisa apontou uma escrita como representação do dizer, 

já que o pesquisador utilizou formas metaenunciativas para mobilizar o discurso sobre os con-

ceitos de variação e de mudança. O discurso sobre esses conceitos foi escrito por meio de 

forma reflexiva, apresentado por meio de um comentário ou de uma explicação. Intuímos 

também, a partir da análise, que, como afirma Pêcheux (2010), a escrita é marcada pela inter-

discursividade representada. Ou seja, o discurso do pesquisador apareceu marcado pelo dis-

curso do teórico.  

 Nesse sentido, a escrita dessa pesquisa se apresenta carregada do dizer do teórico. Em 

nossa concepção, a escrita não estaria no mesmo nível da do TP1-1979, pois já houve um co-

mentário, uma representação do dizer refletida, comentada. 
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c) O encontro com o discurso do outro 

 

 A pesquisa denominada TP3-2000 centrou o estudo no conceito do uniformitarismo, 

proposto por Tarallo, no que se refere ao estilo formal, que bloqueia a variante supostamente 

estigmatizada. Houve a utilização da palavra “confirma”, em relação à posição de Tarallo 

sobre o uniformitarimo, de modo que o pesquisador mostrou que sua pesquisa estava de acor-

do com os propósitos da teoria de Tarallo. 

 Na análise da materialidade linguística, percebemos que o pesquisador utilizou o dis-

curso mobilizado sobre os conceitos de variação e de mudança de forma que seu discurso se 

encontrasse com o do teórico. Isso foi feito por meio da forma marcada da modalização auto-

nímica – as aspas –, as quais tiveram como função apresentar o encontro, na forma de intera-

ção, de uma relação entre o discurso interior e o exterior. Para Authier-Revuz, há “trabalho na 

borda” de um discurso na formação das aspas.  

A escrita do TP3-2000 também foi marcada por formas de representação do discurso 

do outro. 

Em relação à utilização do discurso mobilizado sobre os conceitos teóricos, podemos 

afirmar que, nessa pesquisa, a escrita pode ser considerada, do ponto de vista das marcas ana-

lisadas, como uma escrita que se encontra no âmbito da experiência, mas não é ainda aquela 

que transmuda. 

 

d) Escrita reflexiva do dizer  

 

 O pesquisador do TP4-2011 centrou-se na teoria da variação na perspectiva de Labov 

e Tarallo para investigar os dados. Nessa pesquisa, a utilização do discurso sobre os conceitos 

de variação e de mudança foi representada por expressões de reformulações do dizer. O pes-

quisador as utilizou para reformular o discurso dos teóricos Cedergren e Sankoff. Outra forma 

reflexiva de modalizar o discurso, também postulada por nós, foi o marcador de “concessão”, 

que, em nossa concepção, comparece no discurso como uma forma de representação em que 

há um possível rompimento entre o discurso do um e o do outro.  

 Podemos, portanto, depreender que o autor do TP4-2011 utilizou formas reflexivas da 

língua, escreveu interpretando um já dito. O discurso, além de ser um acontecimento, também 

trouxe algo de diferente, e o pesquisador tomou um posicionamento frente ao que estava de-

fendendo. A escrita desse trabalho podemos dizer que foi a que mais se aproximou daquela 

que se constitui a partir de uma experiência. 
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   O segundo objetivo de nossa pesquisa foi analisar marcas linguísticas de apropriação 

do discurso do outro sobre os conceitos de variação e de mudança na escrita das dissertações. 

Observamos que a apropriação pode acontecer de duas formas, que, ao mesmo tempo em que 

se inter-relacionam, apresentam pontos em comum. Tomando como parâmetro os estudos de 

Authier-Revuz (1998) no que se refere à heterogeneidade enunciativa, pressupomos que a 

apropriação pode ser explicitada de forma dialógica e de forma reflexiva.  

 

a) Apropriação como forma dialógica 

 

 Percebemos, por meio das marcas na escrita do TP1-1979, que o pesquisador tende a 

se apropriar do discurso sobre os conceitos de variação e de mudança de uma forma geral, 

uma vez que o diálogo entre ele e as vozes que aparecem no texto quase não é especificado.  

No TP2-1989, o pesquisador dialogou e interpretou o discurso do outro, escreveu o 

seu tomando as palavras dos teóricos para si e concluiu seu posicionamento. Nesse sentido, o 

discurso do pesquisador aparece como não coincidente consigo mesmo. Tem-se, nesse caso, 

um exemplo de heterogeneidade enunciativa na qual o discurso exterior é apropriado ao obje-

to do dizer.  

No TP3-2000, inferimos, por meio da análise da materialidade linguística, que a apro-

priação do discurso sobre os conceitos apresentou-se a partir de uma compreensão e de um 

entendimento do enunciado; ou seja, o pesquisador dialogou com o discurso do teórico apro-

priando-se desse exterior constitutivo. O discurso aparece, embora interpretado, como não 

coincidente, mas carregado das palavras do outro. Na verdade, no discurso não houve o ines-

perado no acontecimento que envolve o discurso do pesquisador. 

No TP4-2011, o diálogo foi realizado de forma não mostrada.  O autor-pesquisador re-

tomou os conceitos de variação e de mudança sem fazer remissão aos teóricos de forma explí-

cita. Mesmo assim, pudemos perceber que ele dialogou com suas leituras prévias. Tomando o 

conceito de Pêcheux (2010) sobre interdiscurso como referência, afirmamos que o pesquisa-

dor dialogou com a formação discursiva, para, então formular seu discurso. É importante res-

saltar que é na formação discursiva que se colocam em jogo vários discursos. Não é possível, 

pois, definir um dos discursos sem remeter ao outro, o que faz com que o discurso se instaure 

numa perspectiva plurivalente de sentidos e de trocas. E, no dizer de Authier-Revuz (2004), é 

no ato discursivo que o locutor dá sentido ao que escreve, por meio do diálogo com o discurso 

do outro, um outro que não se refere apenas a uma outra voz, mas a um conjunto de fatores 

exteriores ao enunciador, mas que estão presentes no ato de sua enunciação. 
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A apropriação dialógica se apresentou de forma marcada e de forma não marcada na 

escrita desses trabalhos. Os pesquisadores escreveram a partir do campo histórico e social e de 

formação discursiva, no qual as palavras estão inseridas. A apropriação do discurso sobre os 

conceitos de variação e de mudança nessas pesquisas ocorrem, através do diálogo entre os 

dizeres revelados por meio das vozes, que apareceram marcadas ou não marcadas, na escrita 

dos pesquisadores. 

 

b) Apropriação como forma reflexiva 

 

 A forma reflexiva de apropriação apontada nas análises das marcas linguísticas do 

TP1-1979 demonstrou que o pesquisador se apropriou do discurso do outro a partir de uma 

intersubjetividade, na relação com o discurso. Ele se apropriou do discurso de forma a com-

partilhar o conhecimento, refletindo e comentando-o. Assim, tem-se a modalização autoními-

ca do dizer, aquela que nos conduz a um sujeito que se inscreve no campo da linguagem como 

habitando, ao mesmo tempo, uma posição de efeito e uma de domínio.  

 No TP2-1989, as marcas de apropriação apontadas na análise demonstram que o pes-

quisador se apropria do discurso sobre os conceitos de variação e de mudança utilizando-se da 

metaenunciação, o comentário reflexivo do dizer. Ele se volta para o que foi dito para retomar 

e concluir seu posicionamento. Na concepção de Authier-Revuz, isso consiste em paradas-

sobre-palavras. 

 Esse tipo de apropriação, no TP3-2000, também foi realizado por meio de formas de 

representação reflexiva complexas do dizer, aquelas que adquirem um modo de opacificar o 

discurso e que fazem parte da constituição da enunciação. A análise mostrou que o pesquisa-

dor tomou como seu o discurso do outro, por meio de um comentário.  

 A análise das marcas do TP4-2011 aponta para uma apropriação reflexiva, na qual o 

eu enunciador (pesquisador) parte de um conceito já dito da área a que está filiado, interpreta-

o e escreve a partir de seu entendimento. O pesquisador se apresenta como um interlocutor 

que pode encontrar alteridade enquanto interpreta as palavras do outro.  

 A partir desse estudo e tomando como parâmetro os pressupostos de Authier-Revuz 

(1998), inferimos que a apropriação reflexiva, nos trabalhos de pesquisa analisados, parte de 

uma atitude metaenunciativa da linguagem e volta-se para um já dito – como todo discurso, 

comparece na forma mostrada e na não mostrada.  

 O comentário, recurso principal dessa forma de apropriação, é um modo de se apropri-

ar do discurso do outro, uma possibilidade de o sujeito transmudar o discurso. 
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 Na escrita dos trabalhos de pesquisa analisados, percebemos diferenças e semelhanças. 

As escritas que mais se distanciaram foram as do TP1-1979 e do TP4-2011. A primeira se 

distanciou na abordagem teórica, uma vez que abordou o conceito de variação tomando como 

parâmetro a linguística histórica. As formas de utilização do discurso do outro na escrita dos 

conceitos apontam para uma escrita que converge para uma tradução do discurso do outro. Na 

apropriação, o pesquisador dialoga e reflete, de forma a compartilhar um conhecimento. 

 No TP2-1989 e no TP3-2002, as análises apresentam certa semelhança: os pesquisado-

res utilizam, para analisar os dados, a metodologia da teoria da variação e da mudança, com-

provam e confirmam os dados a partir da teoria. Quanto à utilização do discurso sobre os con-

ceitos de variação e de mudança, a escrita aparece marcada por formas reflexivas da língua, as 

quais demonstram que houve um trabalho de “pensamento”, de interpretação. Entretanto há 

uma pequena diferença entre a escrita dos pesquisadores: o TP3-2000 experiencia as palavras. 

Observamos isso através dos diversos recursos linguísticos presentes na escrita do discurso 

sobre os conceitos. Segundo Authier-Revuz, é a partir do já dito que se produz o novo. 

 O TP4-2011, diferentemente do TP1-1979, foi o trabalho que mais se aproximou de 

uma escrita que transmuda um dizer. O pesquisador se utilizou e se apropriou de formas re-

flexivas do dizer para retomar o discurso postulado pelos teóricos e, além disso, tomou um 

posicionamento.  

 Assim, pelo confronto da escrita dos trabalhos de pesquisa analisados, observamos que 

os pesquisadores se utilizaram e se apropriaram do discurso mobilizado sobre os conceitos de 

variação e de mudança sem fazer coro com as teorias, pois sua relação com elas era da ordem 

da constituição, e não da prescrição, isso independentemente da época em que a pesquisa foi 

defendida. 

 De acordo com os pressupostos teóricos de Authier-Revuz no que concerne à hetero-

geneidade enunciativa; de Pêcheux, no que concerne ao interdiscurso, e com as contribuições 

dos pesquisadores do GEPPEP e do GETED, acreditamos que há três processos de escrita 

acadêmica: a que traduz algo já dito, a que experimenta algo já dito e a que transmuda – que 

produz um novo, que cria, que inventaria. Isso porque, nessa concepção, o sujeito que escreve 

mobiliza o discurso por meio de formas da modalização autonímica, no espaço duplamente 

marcado pela heterogeneidade enunciativa; por conseguinte o sujeito é marcado pelo lugar 

que assume no discurso. Tal lugar é caracterizado pela formação ideológica, conceito origina-

do da noção de sujeito clivado pelo inconsciente. A partir disso, a AD começa a ver o discurso 

como estrutura e acontecimento. Tomando como base esses posicionamentos, Authier-Revuz 

(1998) propõe discutir a noção de sujeito-origem do dizer – o sujeito que controla a enuncia-
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ção, o enunciado e os sentidos por ele expressos – e a de sujeito efeito do dizer – incapaz de 

controlar totalmente os sentidos que pretende expressar. Tais noções são estudadas pela autora 

por meio da autorrepresentação do dizer, tomando como norte para o sentido do primeiro su-

jeito o interdiscurso, postulado Pêcheux (2010), e, para o segundo, a teoria lacaniana de um 

sujeito produzido pela linguagem, estruturalmente clivado pelo inconsciente. 

Então a escrita que traduz um já dito é aquela que se apresenta como tradução em pa-

lavras de algo já dito. Authier-Revuz (2011) a denomina de transcrição de um todo já-dito. 

Essa escrita toma como base o sujeito efeito do dizer. Associa-se à escrita burocrática, postu-

lada por Grigoletto (2011), aquela em que, ao escrever, o autor-pesquisador não consegue 

desprender-se do discurso do outro (do teórico, do orientador, da instituição), por isso não 

transforma o dizer. Do mesmo modo que se associa a esse tipo de escrita, também podemos 

associa-la à escrita considerada por Almeida (2011) de normal: o pesquisador não consegue 

passar pelo trabalho de pesquisa. Afirmamos, anteriormente, que a análise apontou que o 

TP1-1979 contém indícios desse tipo de escrita. 

No que tange à escrita que experimenta, associamo-la ao que Authier-Revuz (2011) 

denomina de escrita linguística, a qual culmina numa escrita que transmuda – constituída por 

meio de uma experiência.  

Em relação ao estudo realizado nesta pesquisa, cremos que Authier-Revuz trata de 

dois momentos em um só, uma vez que o pesquisador pode experienciar a escrita, entretanto 

não transformar o discurso. Acreditamos que foi isso o que aconteceu com o TP2-1989 e com 

o TP3-2000, uma vez que nesses dois trabalhos os pesquisadores utilizaram recursos linguís-

ticos como DRD, formas de autorrepresentação do dizer e formas explicitamente metaenunci-

ativas, que permitem o pesquisador comentar o conteúdo. Em nosso entender, quando ocorre 

isso, houve um processo de experimentação, o que não quer dizer que sempre que há um co-

mentário há produção de um novo discurso. 

  Compreendemos que, para se chegar à escrita que cria o novo, tem-se que passar pela 

escrita que experiencia. Entretanto o autor-pesquisador pode ficar apenas no processo de ex-

perimentação, e não chegar a transmudar o discurso. Foi o que observamos nas análises reali-

zadas.  

 A escrita que transmuda, que inventaria, é aquela em que o autor-pesquisador tem a 

condição de representar seu dizer, moldando-o a suas intenções discursivas. Esse tipo de es-

crita tem como base a noção de sujeito-origem do dizer. Produz o novo baseado no já dito. O 

sujeito-pesquisador se mostra implicado com seu dizer e se responsabiliza pelo dito. Ele não 

se encontra tão ligado mais ao discurso do outro. Observamos isso por meio dos recursos lin-
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guísticos registrados na escrita dos trabalhos. No TP4-2011, o pesquisador utilizou expressão 

de reformulação, DRI, modalizador como representação de “concessão”. Essas formas direci-

onam para um novo dizer que pode culminar na implicação do pesquisador com o saber, na 

responsabilização pelo dito e, consequentemente, pela produção do conhecimento científico. 
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