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falar e agir legitimamente, isto é, de maneira autorizada e 

com autoridade) que são socialmente outorgados a um agente 

determinado. 

 

(BOURDIEU, 2003, p. 112) 



RESUMO 

 

 

A tese investiga as estratégias de materialização da (não) assunção da responsabilidade 

enunciativa e de inscrição de uma voz autoral em artigos científicos produzidos por 

pesquisadores iniciantes da área de Letras. O foco específico consiste em identificar, 

descrever e interpretar: i) as marcas linguísticas que assinalam a responsabilidade enunciativa; 

ii) os posicionamentos assumidos pelo primeiro locutor-enunciador (L1/E1) em relação a 

pontos de vista (PdV) imputados a enunciadores segundos (e2); e iii) as marcas linguísticas 

que assinalam a formulação de PdV próprios. Como desdobramento prático, propõe-se 

discutir sobre possibilidades de ensino do manejo de estratégias textual-discursivas referentes 

à responsabilidade enunciativa e à autoria em textos acadêmico-científicos. O corpus 

constitui-se de 08 artigos científicos selecionados em um periódico especializados da área de 

Letras, avaliado pelo Qualis/CAPES. A metodologia utilizada segue os procedimentos da 

pesquisa qualitativa, de base interpretativa, com apoio na abordagem quantitativa. 

Teoricamente, fundamenta-se nos postulados da Análise textual dos discursos (ATD), em 

diálogo com teorias linguísticas enunciativas. Os resultados da análise evidenciam dois 

movimentos na gestão dos PdV: a imputação e a responsabilização. Nos contextos de 

imputação, os mecanismos linguísticos mais mobilizados foram o discurso direto, o discurso 

indireto, o discurso direto com “que”, a modalização em discurso segundo (em enunciados 

com “conforme”, “de acordo com”, “para”), além de certos pontos de não-coincidências do 

dizer, especificamente a não-coincidência do discurso consigo mesmo. O funcionamento 

dessas marcas linguísticas nos textos aponta para três posicionamentos enunciativos 

assumidos por L1/E1 em relação aos PdV de e2: o acordo, o desacordo e uma 

pseudoneutralidade. Foi recorrente a imputação seguida de acordo (explícito ou não), o que 

coloca as vozes alheias na defesa de um dizer assumido como próprio. Nos contextos de 

responsabilização, observamos indícios da formulação de PdV próprios, resultantes de 

constatações teóricas assumidas pelo pesquisador iniciante (revelando o como ele interpretou 

conceitos da teoria) ou advindos dos dados de sua pesquisa, permitindo-lhe expressar-se com 

mais autonomia, sem a recorrência a palavras de um enunciador segundo. Com base nestes 

dados, podemos dizer que os textos dos pesquisadores iniciantes configuram uma autoria 

fortemente dependente de PdV e de palavras do outro (a teoria e os autores citados), tendo em 

vista os muitos contextos de imputação com acordo, os PdV formulados com palavras 

tomadas de e2 e assumidos como próprios por integração sintática, as poucas constatações e 

comentários críticos particulares sobre o que esse outro diz, a ausência de explicações e 

acréscimos, além de uma análise de dados que também vai ao encontro da validade da teoria 

adotada. Esses resultados permitem visualizar o modo como o pesquisador iniciante dialoga 

com as fontes enunciativas mobilizadas como apoio teórico e como, no olhar sobre os dados, 

exibe a condição de um sujeito fazendo-se pesquisador/autor no campo científico. Ao assumir 

a citação como um recurso que permite assinalar a responsabilidade enunciativa e evidenciar 

os posicionamentos do locutor-enunciador em relação aos PdV reportados, a pesquisa aponta 

sugestões para um tratamento textual-discursivo das operações de citação no texto acadêmico-

científico, em um contexto de ensino que dê atenção ao desenvolvimento de habilidades 

comunicativas do pesquisador iniciante e melhor contribua para este se inserir e interagir no 

campo científico. 
 

Palavras-chave: Reponsabilidade enunciativa. Artigo científico. Pesquisador iniciante. 

Ensino de gêneros acadêmicos-científicos. Produção textual. 
 

 



ABSTRACT 

 

 

This thesis investigates materialization strategies of non-assumption of enunciation 

responsibility and inscription of an authorial voice in scientific articles produced by initial 

researchers in Linguistics. The specific focus lays on identify, describe and interpret: i) 

linguistics marks that assign enunciation responsibility; ii) the positions taken by the first 

speaker-enunciator (L1/E1) in relation to points of view (PoV) imputed to second enunciators 

(e2); and iii) the linguistic marks that assign the formulation of themselves' PoV. As a 

practical deployment, it is proposed to discuss how to teach taking into account text 

discursive strategies regarding to enunciation responsibility and also authorship in academic 

and scientific texts. Our research corpus is formed by eight scientific essays and they were 

selected in a renamed Linguistics scientific magazine which is high evaluated by 

Qualis/CAPES (Brazil Science Agency). The methodology follows the assumptions of a 

qualitative research, and an it has such an interpretative basis, even though it takes support in 

a quantitative approach, too. Theoretically, we based this research on Textual Analysis of 

Speech and linguistics theories about linguistic enunciation area. The results show two kinds 

of movements in PoV management: imputation and responsibility.  In imputation contexts, the 

most recursive linguistic marks were reported speech, indirect speech, reported speech with 

“that”, modalization in reported speech (in enunciation with “according to”, “in agreement 

with”, “for”), beyond that we see certain points of non-coincidences of speech, specifically 

the non-coincidence of the speech itself. The way those linguistic marks occur in the text 

point out three kinds of enunciation positions that are assumed by L1/E1 in relation to PoV of 

e2: agreement, disagreement and a pseudo neutrality. It was clearly recursive the imputation 

followed by agreement (explicit or not), this perspective puts other’s voices to defend a 

speech assumed like own authorship. In speech responsibility contexts, we observed such a 

formulation of inner PoV that results from theoretical findings undertaken by novice 

researchers (revealing how he/she interpreted concepts of the theory) or arising from their 

research data, allowing them to express with more autonomy and without reporting to 

speeches from e2. Based on those data, we can say that, in text by initial researchers, the 

authorship is strongly built upon PoV and also dependent from others' words (theory and the 

scholars quoted there), taking into account that many contexts in which we can observe 

agreement position, PoV formulations with words taken from e2 and assumed as own words 

by syntactic integration, the comments about what the other says, the absence of explanations 

and additions, as well as a data analysis that could show agreement with the theory used to 

support the work. These results allow us to visualize how initial researcher dialogs with the 

theoretical enunciation sources he or she takes as support and how he/she displays the status 

of a subject doing a research and positioning himself/herself as a researcher/author in the 

scientific field. In assuming the reported speech, when quoting, as a resource that allows the 

enunciation responsibility and also when doing evidence to the positions of speaker-

enunciator in relation do reported PoV, this suggests to a textual-discursive treatment of 

quoting in academic and scientific text, in a context of teaching that gives attention to the 

development of communication skills of initial researcher and that can contribute to insert and 

interact students in the scientific field. 

 

Keywords: Enunciation responsibility. Scientific Essay. Initial Researcher. Teaching of 

academic and scientific genres. Text production. 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

 

La thèse analyse les stratégies de matérialisation de la prise en charge (ou non) de la 

responsabilité énonciative et de l’inscription d’une voix de l’auteur dans articles scientifiques 

produits par des chercheurs débutants dans le domaine des Lettres. L’objectif spécifique est 

d’identifier, décrire et d’interpréter: i) les marques linguistiques qui signalent la responsabilité 

énonciative; ii) les positions assumés par le premier locuteur-énonciateur (L1/E1) par rapport 

aux points de vue (PdV) attribués à un deuxième énonciateur (e2); et iii) les marques 

linguistiques qui caractérisent la formation de PdV propres. À propos du déroulement 

pratique, nous proposons de discuter sur les possibilités d’enseignement et d’exercice des 

stratégies textuelle-discursives relatives à la responsabilité énonciative et celle de l’auteur 

dans textes académiques-scientifiques. Le corpus se compose de 08 articles scientifiques 

sélectionnés dans une période spécialisée dans le cadre des Lettres, évalué par le 

Qualis/CAPES. La méthodologie utilisée suit les procédures de la démarche qualitative, de 

base interprétative, et s’appuie dans l’abordage quantitative. D’un point de vue théorique, les 

paramètres sont les postulats de l’Analyse textuelle des discours (ATD), en dialogue avec des 

théories linguistiques énonciatives. Les résultats de l’analyse montrent deux dimensions dans 

la gestion des PdV: l’imputation et la responsabilisation. Dans les contextes d’imputations, les 

mécanismes plus utilisés étaient le discours direct, le discours indirect avec « que », la 

modalisation en discours second (dans les énoncés avec « d’après », « selon », « pour »), au-

delà de certains points de non-coïncidence du dire, spécifiquement la non-coïncidence du 

discours avec soi-même. Le fonctionement de cettes marques linguistiques dans les textes 

montrent trois positions énonciatives appropriés par L1/E1 par rapport aux PdV de e2: 

l’accord, le desaccord et une pseudo-neutralité. C’était récurrent, l’imputation suivie de 

l’accord (explicite ou pas), ce qui met les voix des autres dans la défense d’un dire manifesté 

comme propre. Dans les contextes de responsabilisation, nous avons observé les marques de 

la formulation de PdV propres, résultat des conclusions théoriques faites par le chercheur 

débutant (en révélant comment il a interprété les concepts de la théorie) ou par rapport aux 

donnés de sa recherche, ce que lui permet de s’exprimer avec une autonomie plus grande, sans 

la récurrence à l’utilisation des mots d’un énonciateur second. En fonction des données, nous 

pouvons dire que les textes des chercheurs débutants caractérisent une façon de dire fortement 

dépendante des PdV et des mots de l’autre (la théorie et les auteurs mentionnés), étant donnée 

les nombreux contextes d’imputation avec l’accord, les PdV formulés avec mots de e2 et 

manifestés comme propres par ajustement syntaxique, les rares découvertes et commentaires 

particuliers sur ce que l’autre dit, l’absence d’explications et d’ajouts, ainsi qu’une analyse de 

données qui soit adéquate et valorise la théorie adoptée. Ces résultats favorisent la 

visualisation des moyens utilisés par le chercheur débutant pour dialoguer avec les sources 

énonciatives mobilisées comme soutient théorique et comment il présente, dans l’analyse des 

données, l’état d’un sujet qui se fait chercheur/auteur dans le domaine scientifique. Quand il 

utilise la citation comme une ressource qui lui permet signaler la responsabilité énonciative et 

mettre en évidence les positions du locuteur-énonciateur concernant aux PdV rapportés, la 

recherche indique des suggestions pour un traitement textuel-discursif des opérations de 

citation dans le texte académique-scientifique, dans un contexte d’enseignement qui fasse 

attention au développement des habilités communicatives du chercheur débutant et pour qu’il 

puisse interagir dans le domaine scientifique. 

 

Mots-clés: Responsabilité énonciative. Article scientifique. Chercheur débutant. 

Enseignement de genres académiques-scientifiques. Production textuelle. 
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1 INTRODUÇÃO1 

 

  
“Según Bailey y Vardi (1999), son los especialistas de la 

disciplina los que mejor prodrían ayudar con la escritura en el 

nivel superior, no sólo porque están familiarizados con las 

convenciones de su propia materia (aunque muchas veces sin 

ser conscientes de ellas) sino porque conocen el contenido 

difícil que los estudiantes tratan de dominar.” 

(CARLINO, 2010, p. 23) 

 

 

A epígrafe inserida nesta introdução permite inferir pelo menos dois aspectos: as 

dificuldades de estudantes do ensino superior quanto às convenções da escrita acadêmica e a 

possibilidade de intervenção por parte do docente, que, em tese, situa-se na posição de 

especialista/experiente em uma dada área. Não por acaso, ela traduz a inquietação que move o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Há algum tempo, temos observado o despontar de pesquisas dedicadas à investigação 

de questões relativas à escrita acadêmica. Em contextos universitários de diversos países, 

parece ser consensual a ideia de que os estudantes não dominam por completo as convenções 

de escrita dos variados gêneros de discurso (resumo, resenha, relatório, artigo, monografia, 

entre outros) próprios do meio acadêmico-científico. Prova disso é que já podemos encontrar, 

a nível internacional, algumas obras de cunho teórico-pedagógico voltadas para essa temática, 

com objetivos que englobam a compilação de ferramentas, conhecimentos básicos e conceitos 

teóricos para descrever e orientar as práticas de leitura e escrita de acordo com as 

características do trabalho científico, como se vê em discussões de Bravo e Torre (2008), 

Klein (2007), Pipkin e Reynoso (2010), além da análise de situações didáticas em que as 

convenções dos gêneros acadêmicos também podem ser parte importante quando os alunos 

aprendem o conteúdo de uma disciplina, como mostra um dos capítulos do livro de Carlino 

(2010).  

Ainda como exemplo, o estudo Boch e Grossmann (2002), desenvolvido na França, 

levanta como questão-problema a dificuldade dos estudantes principiantes no tocante à 

inserção de citações em textos teóricos e ao gerenciamento das vozes. Os autores criticam a 

orientação moralizadora e técnica conferida à citação nos atuais manuais de metodologia 

                                                 
1 Este trabalho recebeu apoio do Programa Observatório da Educação (OBEDUC – CAPES/INEP – UFRN – 

PPGED/PPGEL/PPGECNM – 2011-14/CONTAR – Grupo de Estudos em Ensino da Matemática e da Língua 

Portuguesa).   
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científica e discutem sobre possibilidades de trabalho para integrá-la nas práticas de escritura 

mais gerais. 

Aqui no Brasil, os resultados de diversos estudos reiteram essa configuração 

problemática, principalmente em se tratando do estudante iniciante na pesquisa científica 

(RAMIRES, 2009). Algumas das dificuldades demonstradas dizem respeito às estratégias de 

retextualização dos textos-base e ao gerenciamento das vozes (MATÊNCIO, 1997, 2003; 

MATÊNCIO & SILVA, 2003; MATA, 2008); ao estabelecimento de uma continuidade de 

sentido necessária para garantir a articulação entre capítulos/seções e os segmentos/parágrafos 

que desenvolvem o conteúdo do texto (RODRIGUES, 2003); às formas de referir-se ao 

discurso do outro (BESSA, 2007; PEREIRA, 2007; BESSA & BERNARDINO, 2011); à 

elaboração e organização de citações (MACEDO, 2006); à articulação parafrástica entre os 

textos-base e o texto reconstruído  (BERNARDINO, 2009); às formas de apropriação do 

conhecimento (FABIANO, 2007), entre muitos outros aspectos. Tudo isso se revela como um 

não saber dialogar com outras vozes no texto, o que poderia advir certamente de um processo 

que envolvesse experiência sólida com a leitura, a produção e a reescrita, mediada pelas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão que a universidade oferece.  

Emerge desses dados uma preocupação nossa com a qualidade das produções textuais 

na esfera acadêmico-científica, já que se trata de ambiente de (re)produção de conhecimentos, 

ainda mais num momento em que os espaços de circulação e publicação são cada vez mais 

relativamente abertos e acessíveis. Referimo-nos à circulação entendida como socialização de 

textos/gêneros, nos moldes como ocorre nesse cenário atual de divulgação do saber produzido 

na universidade, por meio dos mais variados suportes, como livros, periódicos, anais de 

eventos etc. Na área de Letras, por exemplo, conta-se com um agenciamento até certo ponto 

regular de congressos nacionais e internacionais promovidos por universidades brasileiras, por 

associações nacionais, como a ABRALIN, a ALAB, além de uma relação considerável de 

revistas e de periódicos que fomentam uma circulação ampla da produção científica na área, 

seja no sentido de divulgação do texto (de sua publicação em diferentes suportes), seja no 

sentido de circulação de ideias, a partir do alcance da citação, da retomada que um autor faz 

da obra ou da ideia de outro(s) autor(es), tal como é discutido por Muñoz, Marnette e Rosier 

(2009). 

Ao que parece, estamos situados num contexto em que os alunos de graduação, de 

pós-graduação e professores universitários, animados por uma política atual de financiamento 

de bolsas e de projetos de pesquisa, são cada vez mais impelidos a produzirem e a publicarem, 

seguindo um movimento que se estende desde os anais de eventos (locais, regionais, 
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nacionais, internacionais) até aos livros e revistas/periódicos bem qualificados. Como não 

havia de ser diferente, essa produção acadêmica, como mostram Motta-Roth e Hendges 

(2010, p. 13), resulta, muitas vezes, da pressão advinda do próprio sistema universitário 

brasileiro, que, a exemplo de universidades americanas, tem implantado uma cultura 

acadêmica em que “a produtividade intelectual é medida pela produtividade na publicação”. 

Assim, essa produtividade acaba se tornando um quesito que pesa muito nos currículos, 

sobretudo quando a finalidade é conquistar ou assegurar espaço profissional.  

Temos observado, no caso do nosso país, que o chamado currículo produtivo vem 

garantido, por exemplo, a competitividade nas seleções de mestrado, de doutorado, nos 

programas de bolsas de pesquisa, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC), entre outros, e nas seleções para concessão de projetos financiados pelas 

fundações de apoio a pesquisas nas universidades, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq). Como 

consequência disso, no tocante à área de Letras, há, numa espécie de característica inerente ao 

campo científico, a tendência para o “fechamento” em torno da produção considerada de boa 

qualidade, ao passo que a produção considerada fraca ou mediana fica de fora.  

O problema é que se, de um lado, parecem brotar incentivos e investimentos 

incessantes direcionados à publicação de textos científicos, atingindo tanto a produção de 

pesquisadores iniciantes quanto a de experientes, por outro, tende-se a expelir aquela que se 

revela mais frágil do ponto de vista da qualidade, o que costuma ser, em geral, associado à 

qualificação acadêmica e profissional. A título de reflexão, qualquer observação atenta dos 

níveis mais especializados da produção acadêmico-científica evidencia que os espaços de 

circulação são bastante exigentes quanto à qualidade dos textos, dado o esforço desses 

espaços por alcançar uma boa classificação junto ao Qualis (base de dados da CAPES 

destinada a avaliar os periódicos de todas as áreas do conhecimento). A partir dos parâmetros 

utilizados pelo Qualis para a área de Letras, tem-se definido, segundos os dizeres de Motta-

Roth e Hendges (2010, p. 14), “quais periódicos (e, portanto, que artigos e autores) são mais 

(ou menos) importantes para este campo de pesquisa”.  

Essa qualificação da produção científica tem instituído uma linha de demarcação que 

não só estabelece os limites entre a mais e a menos importante, mas, além disso, dá destaque a 

uma produção altamente especializada. Prova disso são os periódicos qualificados com estrato 

A1, acessíveis praticamente para pesquisadores com titulação de doutores e que, no mais das 

vezes, gozam de amplo prestígio na comunidade acadêmico-científica. Não surpreende, então, 

que o espaço para a circulação da produção acadêmica do pesquisador iniciante, sobretudo do 
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aluno de graduação, seja bem mais restrito. De fato, nem sempre os anais dos grandes eventos 

(nacionais e internacionais) e os melhores periódicos são os lugares de circulação da produção 

chamada de iniciante, tampouco da de má qualidade. 

Foi pensando nessa problemática que delimitamos o foco deste trabalho para o texto 

elaborado em contexto acadêmico-científico, levantando questões sobre o manejo de marcas 

linguísticas mobilizadas para assinalar a responsabilidade enunciativa, um fenômeno 

inseparável da noção de ponto de vista (ADAM, 2011) e também totalmente ligada à 

construção da autoria (RABATEL, 2010). A partir do olhar sobre a escrita do pesquisador 

situado na posição de iniciante, direcionamos o escopo mais geral da pesquisa para investigar 

as estratégias de materialização da (não) assunção da responsabilidade enunciativa e de 

inscrição de uma voz autoral em artigos científicos da área de Letras. O propósito se estende 

também a delinear as contribuições do trabalho para o ensino e orientação da produção textual 

na universidade, especialmente para a graduação. 

As questões suscitadas para o exame do referido fenômeno são as seguintes: (i) que 

marcas linguísticas sinalizam a responsabilidade enunciativa em textos de pesquisadores 

situados em nível iniciante da produção acadêmico-científica? (ii) Como esses pesquisadores 

se posicionam em relação a pontos de vista alheios retomados e citados nos textos? (iii) Como 

se dá a inscrição de pontos de vista próprios, ou seja, de uma voz autoral, nesses textos? Outra 

questão, de caráter mais prático, é como podemos, com base nos dados obtidos, traçar 

possibilidades de ensino de estratégias textual-discursivas referentes à responsabilidade 

enunciativa e à autoria em textos acadêmico-científicos direcionadas sobretudo à graduação. 

Ao lidar com essas questões, esta pesquisa pode contribuir para fortalecer e dar 

continuidade aos estudos realizados na área dos estudos linguísticos do texto e do discurso, 

além de obtermos uma configuração do como fazer em relação a inscrever e gerenciar as 

vozes no texto, a assumir ou não a responsabilidade pelo que se diz, a se posicionar frente ao 

dito, e ao como construir autoria em gêneros acadêmico-científicos. Seguindo a direção 

contrária à das instâncias que expelem a produção do pesquisador iniciante, defendemos aqui 

a possibilidade de investimento nela, não só no sentido de defender que se ampliem os 

espaços de sua divulgação, mas principalmente no sentido de trabalhar sobre aquilo que 

constitui a sua essência: o gerenciamento de pontos de vista alheios e à construção de pontos 

de vista próprios. Essa ideia justifica-se na medida em que assumimos parte da 

responsabilidade em relação à formação a que os nossos alunos têm acesso na universidade e 

à qualidade de sua produção científica.  
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O direcionamento para a temática aqui proposta não se deu de modo aleatório. Há 

certo tempo, temos investido seriamente no estudo de questões de produção e organização do 

texto acadêmico-científico escrito, notadamente a partir de pesquisa de mestrado, quando 

investigamos os procedimentos de parafraseamento na seção teórica de monografias de alunos 

concluintes do curso de Letras (BERNARDINO, 2009); depois, em duas pesquisas do 

PIBIC/UERN/CNPq (BESSA, 2010, 2011) – nas quais atuamos na co-orientação de bolsistas 

– com foco sobre a referência ao discurso do outro, estudando os modos de discurso citado, as 

formas de introduzir e de retomar o discurso alheio, em gêneros acadêmicos como 

monografias de conclusão de curso, relatórios de estágio supervisionado e artigos científicos. 

Nestas pesquisas, o foco concentrou-se tanto na produção de pesquisadores iniciantes (alunos 

de graduação) quanto na de produtores experientes na vida acadêmica (doutores) de diversas 

áreas do conhecimento (Educação Física, Engenharia, Geografia e Letras). E, mais 

recentemente, em duas pesquisas do PIBIC/UERN/CNPq (BERNARDINO, 2012, 2013), 

investigamos a responsabilidade enunciativa em artigos científicos produzidos por alunos de 

graduação em Letras e a dimensão desse fenômeno na construção da autoria em texto 

monográfico. 

Os estudos mencionados aqui vêm compondo uma florescente linha de investigação 

no país sobre aspectos do texto acadêmico escrito que não pode ser interrompida. Além do 

mais, a temática específica deste trabalho situa-se num cenário em que outra possibilidade de 

olhar teórico, o da Análise Textual dos Discursos (ATD), começa a ser posta em atuação 

recentemente em universidades brasileiras, de modo mais notório no Programa de Pós-

graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN), tendo se estendido ao interesse do 

Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Textos (GPET/UERN), onde também temos 

centrado atenção para o fenômeno da responsabilidade enunciativa. As pesquisas que temos 

empreendido desde 2011, no PIBIC/UERN/CNPq (e agora no doutorado) nos direcionaram a 

investigar a responsabilidade enunciativa em diferentes materialidades de textos acadêmicos, 

permitindo, desse modo, alcançar uma compreensão mais aprofundada acerca do fenômeno, 

contribuir para o fortalecimento e a consolidação dos estudos no âmbito da ATD e do GPET, 

e, ainda, para o redimensionamento da nossa prática de ensino e orientação desses textos na 

graduação em Letras.  

Este último ponto moveu, sobremaneira, o desencadeamento desta pesquisa, dada a 

nossa insistente preocupação com a qualidade dos textos acadêmicos que vêm sendo 

produzidos por nossos alunos da graduação em Letras, inclusive a do texto de conclusão de 

curso (TCC). Além de pensar na qualidade desses textos, temos também o compromisso, 
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enquanto professores e orientadores, de interferir neles e contribuir para que o estudante 

consiga se constituir sujeito/autor do seu próprio dizer e não deixe silenciar sua voz na 

produção textual que assina como sua, no sentido de saber assumir posicionamentos, construir 

seus próprios pontos de vista, estabelecer relações entres autores e abordagens, comentar, 

problematizar, criticar, acrescentar informações, enfim, apresentar  sua contribuição à ciência.  

Trata-se de uma inquietação elencada como uma de nossas ações de pesquisa a serem 

desenvolvidas, em médio prazo, na UERN, contadas a partir da execução, desde o início do 

primeiro semestre de 2012, de nossa proposta de trabalho em regime de tempo integral com 

dedicação exclusiva (DE). O fato de termos observado, em pesquisas anteriores, que 

estudantes de Letras chegam ao final do curso demonstrando diversas dificuldades de escrita, 

desde as questões mais técnicas até as de caráter textual-discursivo, destacando-se o manejo 

dos diversos procedimentos de instaurar o diálogo com os textos-fonte, provocou, então, a 

necessidade de realização deste estudo.  

Como ficou demonstrado, a opção pela temática de investigação aqui apresentada 

baseia-se em razões acadêmicas e profissionais. Das razões acadêmicas, destacamos o 

interesse desde a graduação pela prática de escrita, resultante da atuação como bolsista 

PIBIC/CNPq em pesquisa que investigava as práticas de ensino de leitura e de produção de 

textos nos níveis fundamental e médio (SOUZA, 2006), o que nos levou a desenvolver o 

trabalho monográfico com foco nas implicações da formação do professor para os 

encaminhamentos metodológicos das atividades de produção textual. Posteriormente, desde a 

pesquisa de mestrado já mencionada aqui, até as pesquisas das quais participamos2, nos 

últimos cinco anos, a partir da vinculação acadêmica e institucional com a UERN, seja como 

membro ou assumindo a coordenação, o interesse passou a centrar-se em aspectos da 

produção do texto acadêmico-científico. A atuação nessas pesquisas, sobretudo naquelas que 

se voltam para os modos de referir-se ao discurso do outro – sendo isso num contexto em que 

nosso contato com a ATD começou a se firmar – provocou-nos a inquietação quanto à 

responsabilidade enunciativa, fazendo emergir as questões de pesquisa aqui levantadas. 

Das razões profissionais, a proposta de pesquisa nessa mesma linha pode converter o 

conhecimento alcançado para melhorar a qualidade da orientação, da correção e da 

                                                 
2 Nos últimos anos, particpamos de pesquisas como: A referência ao discurso do outro em textos acadêmicos de 

estudantes de Curso de Letras (PIBIC/UERN; BESSA, 2009); As metodologias de ensino de texto em cursos de 

Letras/Português de IES do Rio Grande do Norte (PIBIC/CNPq; SOUZA, 2009); O discurso do outro em textos 

acadêmicos de especialistas de diferentes áreas do conhecimento (PIBIC/CNPq, BESSA, 2010) e “Produção, 

organização e ensino de textos na educação superior” (FAPERN/UERN; BESSA, 2010). Além destas, 

coordenamos as pesquisas: A responsabilidade enunciativa em artigos científicos produzidos por estudantes de 

Letras (PIBIC/CNPq; BERNARDINO, 2011-2012) e A dimensão da responsabilidade enunciativa na 

construção da autoria em texto monográfico (PIBIC/UERN; BERNARDINO, 2012-2013). 
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intervenção de/em textos dos nossos estudantes da graduação e para nos tornarmos ainda mais 

co-responsáveis pela escrita desses estudantes, orientando-os na tarefa de se constituírem 

como autores mais autônomos e seguros. Como profissional atuante na graduação em Letras, 

temos constantemente debatido sobre essa necessidade de conferir aos estudantes autonomia 

necessária à sua constituição de autores proficientes de textos, justamente considerando que 

serão profissionais do ensino da leitura e da produção de textos na educação básica. Muitas 

das nossas ações no universo acadêmico têm se configurado como fruto das ações de 

pesquisa; é o caso, por exemplo, de ofertamos minicursos em eventos científicos, de publicar 

artigos e de orientar estudantes em cursos de extensão, objetivando, de um lado, contribuir 

para sua formação acadêmico-profissional e, de outro, disseminar para a comunidade, 

preferencialmente alunos iniciantes em cursos de graduação, o saber sobre os mecanismos 

linguísticos, textuais e discursivos responsáveis pela organização e funcionamento de textos 

acadêmicos. 

Quanto à opção por trabalhar com o artigo científico, dá-se pelo fato de sabermos que, 

no decorrer do curso de Letras e de muitos outros, ele é um entre os gêneros mais solicitados 

como produto de pesquisas teórico-empíricas, ao lado de outros como o relatório final de 

pesquisa, resumos e resenhas. Como afirmam Motta-Roth e Hendges (2010, p. 23), o artigo 

científico vem sendo o “gênero mais usado atualmente na academia como meio de produção e 

divulgação de conhecimento gerado na atividade de pesquisa”. Pelo fato de apresentar autoria 

declarada e supor a realização de investigação científica, tal gênero requer a expressão de 

pontos de vista do autor, a (re)construção de conhecimentos e, portanto, deve trazer 

contribuições para área a que se filia. Nesse sentido, sua materialidade coloca em evidência os 

movimentos de (não) assunção pelos pontos de vista diversos e a construção da autoria.   

Entendemos que se é solicitado ao aluno da graduação em Letras produzir artigos 

científicos, de algum modo é preciso fazê-lo obter uma produção adequada às características 

do gênero e às exigências do campo científico. Ao iniciar os estudos no curso e engajar-se na 

pesquisa, própria ao meio acadêmico, o aluno assume uma posição que requer dele alcançar, 

cedo ou tarde, os níveis exigidos pela escrita científica. E se sua produção se destina ao um 

periódico especializado, será cobrado que saiba mobilizar diferentes mecanismos linguísticos 

na tessitura textual e realizar operações de vários tipos, entre elas o ato de conferir autoridade 

a seu próprio dizer, gerenciar as vozes, posicionar-se em relação aos dizeres alheios (criticar, 

refutar, concordar, assumir ou não), entre muitos outros aspectos.  

Considerando esses argumentos, optamos por selecionar o corpus da pesquisa em um 

periódico especializado da área de Letras, intitulado Diálogo das Letras, que publica 
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trabalhos de alunos de graduação, de pós-graduação e de demais pesquisadores. Os artigos 

científicos coletados são representativos da categoria de pesquisador iniciante, 

especificamente o estudante de graduação. Um dos pontos que caracteriza o corpus 

selecionado é o fato de condizer à produção textual escrita já publicada e avaliada por 

pareceristas da área, além de figurar em um suporte de circulação avaliado pelo Qualis da 

CAPES, o que permite verificar o status de qualidade. 

Destacamos que nossa pesquisa, mesmo situando-se no caminho de outras cujo foco 

recai também sobre o texto acadêmico-científico, a revisão do estado da arte mostra que, tanto 

os objetos de estudo, quanto as perspectivas teórico-metodológicas de análise dos dados são 

diversos. Ainda quando há afinidades na perspectiva teórica adotada, as circunstâncias 

contextuais de coleta, seleção e análise dos dados não são, naturalmente, os mesmos. Nesse 

sentido, já contamos com o conjunto relativamente grande de pesquisas, em âmbito local e 

internacional, assentados em diferentes abordagens teóricas. 

A nível local, citamos alguns estudos desenvolvidos no âmbito da Teoria da 

Argumentação no Discurso (TAD), por exemplo, o de Alves, Pereira e Bernardino (2010), 

que analisa a constituição do ethos, pathos e logos em justificativas de monografias de 

graduação de diferentes áreas do conhecimento; o de Sampaio, Costa e Lima, 2010), que 

investiga quais as teses defendidas, e como são retoricamente construídas, acerca do ensino de 

língua na seção de justificativa de monografias de graduação em Letras; e o de Souza e Bessa 

(2011), que analisa os efeitos de sentido decorrentes dos processos argumentativos que 

envolvem a elaboração de justificativas em monografias de graduação.  

 No âmbito internacional, citamos, entre muitos outros, alguns trabalhos socializados 

na I Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios Retóricos, por exemplo, o de 

Fox (2010), que se propôs a investigar os procedimentos retóricos utilizados por alunos na 

elaboração da seção de introdução de monografias de graduação em Letras; o de Zamora 

(2010), objetivando descrever as funções comunicativas das perguntas retóricas na escritura 

de artigos científicos; e o trabalho de Reguera (2010), objetivando descrever as características 

da argumentação em textos acadêmicos produzidos por estudantes situados em estágios mais 

avançados do aprendizado de línguas.  

Sob o quadro teórico da ATD, diversas pesquisas estão emergindo, no Brasil, em nível 

de mestrado e de doutorado. Especificamente sob o eixo temático dos Estudos linguísticos do 

texto, ao qual esta pesquisa se vincula, fazemos aqui menção a estudos interessados em 

investigar a responsabilidade enunciativa em gêneros discursivos diversos e em gêneros 

acadêmicos. Neste caso, citamos o trabalho de Miranda (2004), que, sob a ótica da ATD 
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(ADAM, 2011) e do Interacionismo Sócio-Discursivo (BRONCKART, 1997), investiga os 

mecanismos de responsabilização enunciativa em cartas de reclamação e em respostas 

institucionais na imprensa, mostrando que nesses dois gêneros tais mecanismos se organizam 

e se materializam de modo particular. Destacamos, ainda, o trabalho de Rodrigues (2009), que 

investiga as formas de materialização e as funções da responsabilidade enunciativa assumida 

por estudantes de graduação em Letras, Pedagogia e vários outros cursos, em relatórios 

acadêmicos de quatro diferentes naturezas (de estágio, de observação de prática docente, de 

trabalho final de Iniciação Científica, de experiência de sala de aula). Vários outros trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do PPgEL/UFRN nos dão uma representação da pertinência dessa 

temática.3 

Diante do que se apresenta nos estudos aqui relatados, sobretudo nos que se articulam 

ao quadro teórico da ATD, vê-se que os objetos de estudo/análise se mostram ainda 

promissores e sinalizam a possibilidade de desenvolver pesquisas que se proponham a 

observar a materialidade de gêneros variados, pertencentes a práticas sócio comunicativas 

diversas. O caminho teórico-metodológico delimitado no contexto desta pesquisa permite 

alargar, pois, a compreensão do funcionamento dos inúmeros gêneros de discurso produzidos 

no meio acadêmico-científico, bem como canalizar os seus resultados para as práticas de 

ensino superior no trabalho com textos.  

Para a fundamentação teórica, nossa pesquisa baseia-se em postulados da Linguística 

Textual, em diálogo com Teorias Enunciativas, mais precisamente situa-se no quadro que se 

designa hoje como ATD, segundo a proposta de Adam (2011). Tomamos como base o 

conceito de texto, em articulação com o discurso e os gêneros, as noções de co(n)texto, 

textualidade, locutor-enunciador, entre outros. Ao se filiar à ATD, o foco da análise 

concentra-se principalmente no nível 7, que é o da dimensão enunciativa. Por isso, elegemos o 

fenômeno da responsabilidade enunciativa como objeto de investigação. Para um olhar mais 

aprofundado sobre este fenômeno, seguimos os estudos de Guentchéva (1994), Rabatel (2003, 

                                                 
3 Referimo-nos especificamente aos estudos vinculadas ao Grupo de pesquisa em Análise Textual dos Discursos 

e desenvolvidos a partir de 2008, ano em que foi traduzido para o português o livro de Adam. Desde então, já 

foram defendidas no programa três dissertações e quatro teses dedicadas à investigação da responsabilidade 

enunciativa. Dissertações: “A (não) assunção da responsabilidade enunciativa no gênero acadêmico artigo 

científico produzido por alunos do curso de Letras” (SOARES, 2012); “A relação responsabilidade 

enunciativa/emoção nos discursos políticos de posse de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff” 

(FONSECA, 2014); “A responsabilidade enunciativa em resenhas produzidas por alunos do 2º ano do ensino 

médio” (FARIAS, 2005). Teses: “A responsabilidade enunciativa em itinéraire d´un voyage en allemagne” 

(CHACON, 2013); “Análise textual dos discursos: a responsabilidade enunciativa no texto jurídico” 

(LOURENÇO, 2013), tese publidaca também em formato de livro (LOURENÇO, 2015); “A responsabilidade 

enunciativa na sentença judicial condenatória” (GOMES, 2014); “A (não) assunção da responsabilidade 

enunciativa em livros didáticos de língua portuguesa do 4º e 5º. anos” (JALES, 2015).  
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2005, 2009, 2010a, 2010b, 2013), com apoio no trabalho de Coltier, Dendale e Brabanter 

(2009). 

Além disso, buscamos respaldo na concepção dialógica dos enunciados, conforme 

Bakhtin e o Círculo (2002, 2006, 2010, 2011), e nas postulações teóricas cunhadas por 

Authier-Revuz (1998, 2004, 2008) sobre a heterogeneidade enunciativa. No aspecto 

específico da produção textual em contexto acadêmico, consideramos as discussões de Boch e 

Grossman (2002), Motta-Roth e Hendges (2010), Ramires (2007, 2009), Riolfi e Andrade 

(2009), Macedo e Pagano (2011), entre outros. Por fim, em se tratando dos gêneros do 

discurso, sobre sua definição, características e funcionalidades, tomamos como base as 

perspectivas teóricas advindas de Bakhtin (2011) e de Maingueneau (1996; 2008a), com o 

apoio de outros estudos que seguem esses teóricos. 

Além desta apresentação introdutória, a tese está organizada em torno dos seguintes 

capítulos: 

O capítulo 2 apresenta a ATD e objeto de estudo, as filiações teóricas de base, o seu 

contexto de fundação, os principais conceitos e categorias de análise. Além disso, discute 

sobre as diferentes perspectivas que conceituam o fenômeno da responsabilidade enunciativa. 

O capítulo 3 apresenta a abordagem metodológica adotada na pesquisa, trazendo 

informações sobre sua natureza, os procedimentos para constituição e seleção do corpus, a 

caracterização do objeto de análise, a descrição do contexto de produção dos artigos 

científicos que constituem o corpus, a retomada das questões e delimitação dos objetivos 

específicos e, por fim, a apresentação das etapas da análise.  

O capítulo 4 dedica-se à análise e interpretação dos dados relativos ao processamento 

da responsabilidade enunciativa em artigos científicos de pesquisadores iniciantes. 

O capítulo 5 volta-se para apontar o desdobramento prático da pesquisa, em que 

apontamos as contribuições para o ensino de textos acadêmico-científicos, conforme o 

objetivo traçado nesta introdução.  

Nas demais partes da tese, constam as nossas considerações finais e a organização das 

referências. 
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2 A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS (ATD) E OS POSTULADOS PARA 

ESTUDO DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA 

 

 
O texto é, certamente, um objeto empírico tão complexo que 

sua descrição poderia justificar o recurso a diferentes teorias, 

mas é de uma teoria desse objeto e de suas relações com o 

domínio mais vasto do discurso em geral que temos 

necessidade, para dar aos empréstimos eventuais de conceitos 

das diferentes ciências da linguagem, um novo quadro e uma 

indispensável coerência.  

(ADAM, 2011, p. 25) 

 

 

Este capítulo apresenta o quadro teórico intitulado Análise Textual dos Discursos 

(ATD) e os postulados para estudo da responsabilidade enunciativa que constituem a base 

teórica principal deste trabalho. O capítulo está organizado em duas partes. Na primeira, a 

discussão teórica toma como ponto de partida o livro intitulado A Linguística Textual: 

introdução à Análise Textual dos Discursos4, de autoria do linguista francês Jean-Michel 

Adam, traduzido para o português e publicado em 2008 pela editora Cortez. Retomamos 

especificamente a segunda edição revisada e ampliada (ADAM, 2011), tratando sobre as 

filiações teóricas da ATD, o seu contexto de fundação, as ideias centrais que delimitam este 

novo quadro, além de suas categorias de análise. Na segunda parte, reunimos as principais e 

diferentes acepções de responsabilidade enunciativa, delimitando aquela que seguimos e 

mostrando sua relação com os conceitos de polifonia, dialogismo e heterogeneidade 

enunciativa. Trazemos também um detalhamento das categorias e marcas da responsabilidade 

enunciativa, conforme as bases teóricas evocadas por Adam (2011). 

 

 

2.1 A ATD E SEU OBJETO DE ESTUDO 

 

2.1.1 Filiações teóricas da ATD: Linguística Textual e Teorias Enunciativas 

 

No Brasil, existe uma literatura bastante extensa sobre a Linguística Textual (LT), 

inclusive contando sua evolução. Citemos, por exemplo, os trabalhos de Fávero e Koch 

(1998), Koch (1998, 2001, 2004, 2013), Koch e Travaglia (1997), Bentes (2001), Marcuschi 

                                                 
4 Título do original francês, em sua primeira edição: La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textualle 

de discours. Paris: Armand Colin, 2005. 
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(2008, 2009), entre muitos outros. Relatar a história da LT não é o plano desta seção 

introdutória, mas sim pontuar, a partir da obra de Adam (2011), quais as teorias que 

atravessam a ATD ou se constituem como sua base fundamental. Apenas como forma de 

contextualização, retomamos as fases da LT, mais precisamente algumas considerações sobre 

as concepções do texto. 

Já sabemos que cada uma das três fases da LT – análises transfrásticas, gramáticas 

de texto e teoria do texto – esteve fundamentada em uma ou mais concepções de texto que, 

por sua vez, comandava o foco da análise. Desde seu surgimento, na segunda metade da 

década de 1960, até hoje, várias concepções foram formuladas no interior deste campo 

teórico, muitas delas advindas de enfoques distintos, mas que em algum momento se cruzam. 

Koch (2004, p. 12) elencou as principais: 

 

1. texto como frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do 

sistema linguístico (concepção de base gramatical); 

2. texto como signo completo (concepção de base semiótica); 

3. texto como expansão tematicamente centrada de macroestruturas 

(concepção de base semântica); 

4. texto como ato de fala complexo (concepção de base pragmática);  

5. texto como discurso “congelado”, como produto acabado de uma ação 

discursiva (concepção de base discursiva); 

6. texto como meio específico de realização da comunicação verbal 

(concepção de base comunicativa);   

7. texto como processo que mobiliza operações e processos cognitivos 

(concepção de base cognitivista);  

8. texto como lugar de interação entre atores sociais e de construção 

interacional de sentidos (concepção de base sociocognitiva-interacional). 

 

Estas concepções são reveladoras do quanto a LT tem avançado5 e ao mesmo tempo 

se mostrado aberta para considerar os mais diferentes aspectos (gramaticais, semióticos, 

semânticos, pragmáticos, discursivos, comunicativos, cognitivos e sociointeracionais) 

constitutivos do texto. Mesmo que não seja possível estabelecer uma linearidade de tais 

aspectos, pode-se dizer que o percurso da concepção 1 à 8 demonstra o quanto esta corrente 

acompanhou outros empreendimentos teóricos que lhe permitiram enxergar o texto para além 

dos limites da frase, superando claramente a perspectiva estruturalista tão em voga nos seus 

estudos iniciais. Pelo menos duas importantes “viradas” afastaram a LT do enfoque 

meramente estrutural e da abordagem sintático-semântica, quais sejam: a virada pragmática 

                                                 
5 O livro “Linguística de texto e análise da conversação: panorama das pesquisas no Brasil”, organizado por 

Bentes e Leite (2010), nos dá uma ideia bastante rica e atualizada da agenda de trabalho da LT e também da 

Análise da conversação, sobretudo no que se referem aos temas, às perspectivas teórico-analíticas e às diversas 

interfaces. 
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(“os textos deixam de ser vistos como produtos acabados, passando a ser considerados 

elementos constitutivos de uma atividade complexa, como instrumentos de realização de 

intenções comunicativas e sociais do falante”) e a cognitivista (“o texto passa a ser 

considerado resultado de processos mentais [...]”, integrando também aspectos sociais e 

culturais. (KOCH, 2004, pp. 14-21).  

Algumas destas concepções de textos podem ser melhor visualizadas se relacionadas 

com as três referidas fases da LT, em consonância com a preocupação central de análise em 

cada época. Assim, na primeira fase, registra-se a passagem da frase para o texto como 

unidade primeira de análise. O objeto texto achava-se ainda muito limitado ao enfoque 

gramatical (de cunho estruturalista, gerativista ou funcionalista), compreendido como 

sucessão de enunciados, um todo organizado a partir de conectores, por exemplo, pelo 

encadeamento pronominal. Cabia à LT descrever e explicar as ligações entre os constituintes 

que compõem o texto, basicamente a coesão textual. O principal limite consistiu em não 

considerar outros tipos de relações, estabelecidas sem o uso de conectores (KOCH, 2004) e 

não conseguir explicar as questões de ordem não linguística que atravessam a constituição do 

texto (BENTES, 2001). 

Na segunda fase, predominou a ideia de que o texto (uma unidade linguística 

hierarquicamente mais elevada e reveladora de uma macroestrutura subjacente) apresenta as 

mesmas propriedades que dizem respeito à língua, enquanto sistema uniforme, estável e 

abstrato, daí a proposta de elaboração de gramáticas textuais, inscrita no empreendimento 

gerativista chomskyano de descrever a competência textual de um falante idealizado. 

Semelhante ao primeiro momento, esta fase apresenta algumas limitações. De acordo com 

Bentes (2001), inicialmente, o projeto das gramáticas textuais peca por se mostrar muito 

ambicioso e pouco produtivo. Somado a isso, não consegue estabelecer as regras capazes de 

descrever todos os textos possíveis em uma dada língua natural, mostrando-se também 

incapaz de garantir tratamento homogêneo aos fenômenos investigados. Mesmo assim, os 

estudos dessa época deixaram muitas contribuições para a compreensão e o funcionamento 

dos textos, como destacou Koch (2004, p. 7), a respeito das gramáticas de Harald Weinrich 

(da língua francesa e da língua alemã) e seus estudos sobre os tempos verbais. 

Já no terceiro momento, o texto passa a ser compreendido em seu contexto 

pragmático, levando-se em conta as condições externas de produção, recepção e interpretação. 

As condições de produção, nesse âmbito, dizem respeito ao sujeito (falante/ouvinte) e à 

situação de comunicação ou contexto. Entendeu-se que, tendo em vista o contexto, o 

falante/ouvinte é capaz de atribuir o(s) sentido(s) do texto, calculando sua coerência, e, para 
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tanto, mobiliza uma série de fatores – linguísticos, culturais, sociais, cognitivos etc. 

(BENTES, 2001). O texto é concebido, nesse terceiro momento, como “processo, resultado de 

operações comunicativas e processos linguísticos em situações sócio-comunicativas” 

(FÁVERO & KOCH, 1998, p. 24), ou como, expressa Koch (1997, p. 255), trata-se de 

 

[...] uma manifestação verbal construída de elementos linguísticos 

selecionados e ordenados pelos falantes durante a atividade verbal, de modo 

a permitir aos parceiros, na interação, não apenas a depreensão de conteúdos 

semânticos, em decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem 

cognitiva, como também a interação (ou atuação) de acordo com práticas 

sócio-culturais. 

 

Os estudos da LT avançam em relação aos períodos anteriores, por considerar o texto 

dentro de suas condições de produção, por encará-lo como parte de atividades mais globais de 

comunicação e, principalmente, por compreendê-lo em seu próprio processo de planejamento, 

verbalização e construção. 

Considerando esse histórico da LT e os avanços em relação ao conceito de texto, é 

possível extrair os fundamentos teóricos com os quais ela manteve ou ainda mantém diálogo. 

Com base em Koch (2004), podemos citar os seguintes: 

 

 

Análises 

transfrásticas e 

Gramáticas de 

texto 

DESENVOLVIMENTO DE UMA TEORIA DO TEXTO 

 

A virada pragmática 

 

 

A virada cognitivista 

 

 

Perspectiva sociocognitivo-

interacionista 

 
 Fundamentação de 

base gramatical; 

 Abordagem 

sintático-semântica. 

 

 Teorias de base 

comunicativa: Teoria dos 

atos de fala e Teoria da 

Atividade Verbal; 

 Impulsos recebidos da 

Psicologia da Atividade 

de origem soviética e da 

Filosofia da Linguagem 

Ordinária da Escola de 

Oxford. 

 Postulados da 

Psicologia da Cognição e 

da Inteligência Artificial, 

especificamente sobre os 

modelos cognitivos. 

 

 Perspectiva teórica que 

relaciona cognição e cultura, 

com base em postulados da 

Teoria da Evolução Cultural, da 

Neurobiologia, da Antropologia 

e da própria Linguística; 

 Perspectiva dialógica da 

linguagem; 

 Abordagens de gêneros. 

 

Como consequência das duas viradas de perspectiva que marcam o desenvolvimento 

da teoria do texto, o conceito relatado anteriormente no item 8 ainda hoje é de grande 

destaque, porque expressa a abertura da LT para considerar, além dos aspectos 

sociocognitivos, a dimensão interacional (dialógica) da linguagem, o que lhe permite uma 

aproximação com as abordagens de gêneros textuais/discursivos. O interesse por essa 

dimensão renova a agenda de estudos da LT, que passa a integrar uma variedade de questões 
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pertinentes: “as diversas formas de progressão textual [...] a dêixis textual, o processamento 

sociocognitivo do texto, os diferentes gêneros, inclusive da mídia eletrônica, questões ligadas 

ao hipertexto, a intertextualidade, entre várias outras” (KOCH, 2004, p. 33).  

Essas ancoragens teóricas (pragmática, sociocognitivista, interacionista) configuram 

o caráter interdisciplinar da LT. De um modo abrangente, a LT ainda pode ser defenida, hoje, 

segundo as palavras de Marcuschi ([1983] 2009, p. 35), “como o estudo das operações 

linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento 

e recepção de textos escritos e orais”. A propósito de sua capacidade de abertura, Marcuschi 

(2008, p. 74) a define exatamente como “uma linha de investigação interdisciplinar dentro da 

linguística e como tal exige métodos e categorias de várias procedências”. Trata-se de uma 

linguística da enunciação, pelo fato de se opor à linguística do enunciado ou do significante 

e, portanto, “o texto acha-se construído na perspectiva da enunciação” (p. 77), em que nele 

convergem não somente ações linguísticas, mas também cognitivas e sociais. Com essa visão 

de texto, a LT interessa-se pelo estudo de aspectos como: “a concatenação de enunciados, a 

produção de sentidos, a pragmática, a diferença entre os gêneros textuais, a inserção da 

linguagem em contextos, o aspecto social e o funcionamento discursivo da língua” [...], e 

também pelas relações “entre o processamento e o uso do texto” (p. 75).  

Feitas essas considerações sobre a LT e as difefentes formas de conceber o texto ao 

longo de sua evolução, podemos dizer que o quadro teórico designado como ATD suscita um 

tipo de abordagem inscrito no interior da própria LT, como resultado de sua capacidade de 

abertura ao diálogo com outras teorias, para tratar o texto nos seus mais variados níveis de 

complexidade. Se levarmos em conta os diferentes desdobramentos ocorridos ao longo das 

três fases aqui relatadas, o que a ATD vem propor é um avanço em direção ao tratamento do 

texto em seu funcionamento discursivo. A princípio, o procedimento teórico-analítico 

proposto por Adam (2011) pode ser entendido, então, como um avanço da LT em direção à 

compreensão de efeitos de sentidos visados no/pelo discurso e, ao mesmo tempo, como a 

formulação de um novo paradigma teórico.  

Sendo assim, a filiação teórica da ATD advém, em grande parte, da própria LT, 

mantendo a fundamentação de base semântico-pragmática, sociocognitiva, 

sociointeracionista. Além disso, assume fortemente o diálogo com a Linguística Enunciativa, 

retomando postulados diversos desse campo teórico: o modelo proposto por E. Benveniste (o 

seu Aparelho Formal da Enunciação), os postulados bakhtinianos e de seu Círculo (a 

concepção dialógica da linguagem, a abordagem do enunciado como unidade da comunicação 

verbal, a teoria de gêneros), as observações teóricas de J. Authier-Revuz (o princípio da 
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heterogeneidade enunciativa, a interdiscursividade, a metadiscursividade, a visão de sujeito 

clivado), entre muitos outros. Vamos compreender a necessidade de recurso a essas diferentes 

abordagens teóricas na subseção seguinte, ao tratarmos do contexto de fundação da ATD.  

 

2.1.2. O contexto de fundação da ATD 

 

Não há uma forma de diálogo mais concreta entre duas teorias ou abordagens teóricas 

que não se dê por meio da interação de seus objetos de estudo. No domínio da Linguística, 

texto e discurso sempre reclamaram uma relação, mas duas correntes teóricas, 

especificamente a Linguística Textual e a Análise de Discurso6, enfrentaram e ainda 

enfrentam duelos para harmonizar esses dois objetos em um só tipo de análise (se é que 

podemos atribuir a elas tal intenção), ora mais textual, ora mais discursiva. Esta subseção 

tenta mostrar alguns pontos dessa problemática, porque, sem dúvida, ela atravessa o contexto 

de fundação da ATD. 

A ATD se define, conforme Adam (2011), como um campo originado da aproximação 

entre dois domínios teóricos distintos, a LT e a AD, em diálogo com Teorias Enunciativas. 

Levando em conta que suas categorias de análise advêm desses outros lugares teóricos, 

entendemos que pelo menos dois conflitos se impõem. O primeiro interroga a singularidade: 

como definir a especificidade da ATD diante do conjunto de conceitos tomados de 

empréstimo de outras teorias? Em outras palavras, que tratamento diferenciado se pode 

atribuir ao conjunto de categorias postas, se elas convocam necessariamente suas teorias ou 

abordagens teóricas de origem? O segundo coloca à prova a perspectiva central visada: como 

conciliar categorias do texto e do discurso, em uma única análise, sem acabar priorizando um 

desses lados ou sem fazer confusão teórica? São questões que não podem ser ignoradas, 

principalmente a última – é o desafio deste trabalho: analisar uma produção discursiva 

(acadêmico-científica) sem perder de vista os meios textuais –, mas resolvê-las por completo 

passa longe de nossos objetivos.  

De certo, está claro que a ATD vem se fundar como um quadro teórico elaborado com 

o compromisso de assumir decididamente a articulação entre texto e discurso no campo dos 

estudos linguísticos. Esse “decididamente” muda bastante a rota de investigações no domínio 

                                                 
6 Neste trabalho, a Análise de Discurso (abreviada AD) remete ao tipo de análise praticada por Maingueneau, 

como forma de distinguir da Análise de discurso de linha francesa (ADF), também comumente abreviada por 

AD francesa, que tem na figura de Michel Pêcheux o seu principal fundador. Ao nos referirmos a essas duas 

correntes, abandonamos a expressão “do discurso”, ainda muito frequente, mas o conservamos nos casos de 

discurso reportado, nas citações em discurso direto. 
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da LT, porque afinal não se tata mais de consentir que um ou outro autor, segundo sua própria 

compreensão, assuma essa postura, mas sim todo o quadro teórico. A maneira como a ATD 

propõe a relação texto/discurso, como veremos mais adiante neste capítulo, constitui, a nosso 

ver, sua especificidade e ao mesmo tempo sua relevância. Eis um procedimento teórico-

metodológico oportuno para um contexto em que tal relação ainda carece de mais debates. 

Como o próprio Adam (2010) observa, temos ainda, muito ou pouco, um contexto em que, 

paralelamente, as correntes de análise de discurso e a LT decidem, em suas abordagens, qual 

desses dois construtos é o foco da análise. 

De um lado, temos visto, por exemplo, que, na ADF, embora os corpora sejam de fato 

textos e isso suponha algum tratamento da relação texto/discurso, o que se faz não é análise 

textual. É claro que essa relação constitui um princípio assumido pelo analista, assim como o 

faz ao adotar uma ou outra visão de língua e de linguagem, mas não é o texto o objeto de suas 

observações. A importância do texto no quadro da ADF dá-se em razão de se entendê-lo 

como uma forma de materialização dos discursos, o seu corpo, sua estrutura: “é no texto que o 

discurso se delineia” (POSSENTI, 2009, p. 73-74). Os dois objetos relacionam-se, mas não se 

equivalem, porque o mesmo texto pode materializar mais de um discurso. A propósito, Fiorin 

(2012) deixa bem claro a necessidade de separá-los, quando mostra que, em alguns trabalhos 

da LT (referindo-se a textos de Guimarães e de Costa Val, da década de 1990), ambos são 

tratados equivocadamente como sinônimos. O autor diz que “o texto pressupõe logicamente o 

discurso, que é, por implicação, anterior a ele”; “é a realização do discurso por meio da 

manifestação” (p. 148). 

Quando Fiorin (2012, p. 162) questiona se a separarão entre texto e discurso é mesmo 

necessária, sua resposta parece ser sim e a explicação é esta:  

 

[...] porque os procedimentos de discursivização são diversos dos de 

textualização, porque eles são objetos que têm modos de existência 

semiótica diversa: um é o domínio da atualização, o outro, do da realização. 

Um é da ordem da imanência, o outro, da manifestação [...]. Por outro lado, 

certas relações que se estabelecem entre o texto e o discurso dão uma 

dimensão sensível ao conteúdo, porque ele não é apenas veiculado no plano 

da expressão, mas recriado nele.  

 

O fato é que, na ADF, não são os elementos textuais que importam para interpretar os 

efeitos de sentido produzidos entre interlocutores. O movimento da análise em geral parte da 

relação entre o discurso (efeitos de sentido produzidos entre interlocutores) e a exterioridade 

(as condições históricas de produção, a ideologia, a interdiscursividade, as relações de poder 

etc.), e para isso se utilizam categorias como formação discursiva, interdiscurso, memória 
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discursiva, entre outras. O analista chega aos efeitos de sentido produzidos no e pelo discurso 

sem necessariamente explorar o seu aspecto puramente linguístico e textual, isso devido a 

uma visão de sentido como sendo da ordem da história, da ideologia, do inconsciente, e não 

derivado dos fatos da língua ou dos elementos coesivos. 

No entendimento de Possenti (2009), o texto não foi suficientemente bem tratado na 

AD (referindo-se à ADF), argumentando que ele ora se cruza com o discurso, ora se separa 

claramente. O autor afirma que as teorias de texto e de discurso não se equivalem, tampouco 

se complementam; elas concorrem na explicação dos mesmos fatos, funcionando 

paralelamente, sem apresentar um “intercâmbio de debates” (POSSENTI, 2010, p. 26). 

Analisando outras observações do autor, concluímos que a AD praticada por Maingueneau 

(1997, 2008b, entre outros trabalhos) traz um ponto de contato mais sólido entre texto e 

discurso, especialmente nas suas reflexões sobre o ethos. No livro Gêneses dos discursos, a 

chamada semântica global é compreendida como o que “condiciona a intertextualidade 

interna e externa de cada FD”. Nesse sentido, um dado traço semântico vai comandando “um 

modo de coesão dos textos, a predileção por certos gêneros [...]. Nesta obra, o autor entende 

que o discurso, através do corpo textual, faz encarnar-se o enunciador, dá-lhe corpo” 

(POSSENTI, 2009, p. 77-78).   

De outro lado, o da LT, Marcuschi (2008, p. 58) diz que a distinção texto e discurso “é 

hoje cada vez mais complexa, já que em alguns casos são vistas até como intercambiáveis”. 

Segundo ele, a tendência é ver o texto no plano das formas linguísticas e de sua organização 

e o discurso no plano do funcionamento enunciativo. Na sua compreensão, ambos são 

“maneiras complementares de enfocar a produção linguística em funcionamento” (p. 58), 

trata-se de “uma espécie de condicionamento mútuo” (p. 81), portanto não lhe parece 

interessante distingui-los de maneira rígida. Todavia, ele reconhece que “dar conta do textual 

(o particular) e do discurso (o universal) não pode ser feito num mesmo movimento teórico”, 

pois tem-se aí um impasse se o objetivo for “dissipar fronteiras”. O autor parece aderir à 

posição de Coutinho (2004), para quem “a melhor forma de articulação para tratar de textos 

empíricos seria entre texto, discurso e gênero como ‘categorias descritivas’”. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 83-84, grifo acrescentado). 

Ainda no lado da LT, Cavalcante (2009, 2011) demonstra comungar da ideia de que 

texto e discurso são objetos complementares. Em alguns de seus estudos, percebemos 

importantes investidas no tratamento discursivo de categorias textuais, por exemplo, quando a 

autora assume que a recategorização pode ser abordada “não apenas pelo viés do 

processamento cognitivo de como os conceitos são construídos na mente humana, mas 
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também sob o ponto de vista discursivo [...].” (CAVALCANTE, 2011, p. 152), e quando 

observa uma ligação entre as estratégias metadiscursivas e os processos de referenciação, 

dizendo: “distanciar-se do próprio texto e refletir sobre as denominações mais adequadas para 

as entidades dentro de contextos particulares é, para nós, uma estratégia metadiscursiva, por 

excelência”7 (CAVALCANTE, 2009, p. 150). Nesse caso, a referenciação é entendida dentro 

de uma perspectiva sócio-cognitivodiscursiva como um fenômeno relevador do trabalho do 

sujeito sobre a linguagem no texto/discurso, uma vez que expressa uma atitude 

metaenunciativa desse sujeito, ao usar de estratégias para representar as coisas do mundo em 

sua volta, nas práticas sociais.  

Diante dessa problemática, não é sem razão que precisamos deixar claro quais são as 

fronteiras e limites da ATD, daí o fato de examinarmos o seu contexto de fundação. Logo 

adiante, veremos que a ATD, ao se inserir no campo mais vasto da AD, vem trazer o que 

faltava a uma teoria do texto: um tratamento discursivo de suas categorias, mas sem 

desvencilhar-se do material linguístico que concerne à estrutura textual. Ela traz uma 

aproximação mais estreita com o social, o histórico, o interdiscurso, enfim, com o caráter 

dialógico e ideológico da linguagem, com os gêneros, e inclusive com uma visão de sujeito 

descentrado (que não está na fonte do dizer, nem é autoconsciente). Sendo assim, mais do que 

nunca estamos diante de um momento em que texto e discurso se encaminham para uma 

conciliação dentro de uma mesma abordagem linguística, com metodologia e categorias de 

análise precisas.  

Logo nas páginas iniciais da obra fundadora da ATD, Adam (2011) convoca a voz de 

Coseriu (1994)8 para distinguir a LT da gramática transfrasal (esta entendida como uma 

extensão da Linguística clássica): “a linguística textual é, em contrapartida, uma teoria da 

produção co(n)textual de sentido, que deve fundar-se na análise de textos concretos.” (p. 23). 

Em seguida, o autor afirma que a esse procedimento denominará como Análise Textual dos 

Discursos. Vê-se, então, que algumas características da ATD são as mesmas já atribuídas à 

LT. Essa observação também foi feita por Passeggi et al. (2010), em artigo que apresenta a 

ATD como uma abordagem teórica e descritiva do campo da LT. 

                                                 
7 Importante dizer que autora reconhece, e demonstra com dados, que nem todo uso de expressão referencial é 

metadiscursivo. 
8 Neste texto, toda vez que o recurso ao itálico destacar algumas obras citadas por Adam (2011) ou por outro 

autor (configurando os casos de citação de citação ou apud), significa que não as consultamos diretamente (pelo 

menos, não nas edições escritas em francês ou em outra língua estrangeira). Mas isso não ocorre com todas, pois 

em alguns momentos foi necessário recorrermos às fontes originais. Quando não há o itálico, a obra citada e 

consultada por nós consta nas nossas referências bibliográficas.  
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Algumas características da obra são ressaltadas pelos organizadores da edição 

traduzida para o português e valem a pena serem relatadas aqui, quais sejam: é uma obra que 

apresenta um quadro teórico-metodológico fundamentado em análises empíricas em 

quantidade significativa; resulta do trabalho de um pesquisador especialista na temática, após 

uma vasta experiência em pesquisas sobre o texto e o discurso; traz uma abordagem mais 

abrangente para o estudo do texto, a partir da proposição de uma lista de categorias descritivas 

que permitem analisá-los de modo articulado com o discurso; propõe uma separação e ao 

mesmo tempo uma complementaridade das tarefas da LT e da AD; insere a LT no quadro 

mais vasto da análise das práticas discursivas, na medida em que situa esse tipo de 

relacionamento entre os dois campos (LT e AD). 

A esse conjunto de características, acrescenta-se ainda o afastamento da ATD em 

relação à análise centrada no alcance da frase. Para mostrar os limites e a superação desse tipo 

de análise, Adam aponta os estudos de Jakobson (1963; 1973), Bakhtin (1978), Labov (1978), 

Halliday e Hasan (1976) e Coseriu (1994), autores que já haviam apresentado, para os 

estudos linguísticos, direcionamentos bem distintos daqueles empreendidos pela Linguística 

estruturalista, passando então a levar em conta uma série de fatores de natureza social, como 

os contextos de uso da língua, os sujeitos envolvidos, a heterogeneidade das comunidades de 

fala, e muitos outros.  

Todas essas características da ATD, como nos fazem entender os organizadores do 

livro, permitem-nos deduzir consequências decisivas para a teorização do texto e de suas 

operações de textualização, para a metodologia da pesquisa nesta área, bem como para os 

relacionamentos entre a LT e a AD. Além disso, o conjunto de categorias descritivas 

elencadas na ATD comporta uma dimensão teórico-prática que atesta um forte diálogo entre a 

LT e outras teorias, como já mostramos na seção 2.1.1 deste trabalho. 

Na verdade, Adam (2011) não é o primeiro autor a utilizar o termo análise textual9, 

nem o primeiro a enxergar alguma relação entre o nível da língua e o nível do discurso. No 

primeiro caso, ele mesmo reconhece que o termo já foi empregado por outros autores, por 

exemplo, Barthes (1972; 1973), Riffaterre (1979), Plett (1975) e Titzmann (1977), Gardès-

Madray e Lafont (1976), ao que propõe substituir por análise textual dos discursos. No 

segundo caso, Adam faz uma retomada a Saussure (1967; 2002) e a Benveniste (1966; 1974), 

                                                 
9 No contexto brasileiro, há também vários livros em cujo título aparece o texto análise textual, entre os quais 

podemos citar a edição traduzida e organizada por Rodrigues, Silva Neto e Passeggi (2010): “Análises textuais e 

discursivas: metodologia e aplicações”, de Jean-Michel Adam, Dominique Maingueneau e Ute Heidmann. 
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para dizer que a reflexão empreendida por esses autores já preconizava qual o lugar do 

discurso nos fatos da língua.  

Em relação a Saussure, Adam diz que algumas notas dos seus Escritos de Linguística 

Geral postulam uma definição de discurso como entrelaçamento de constituintes linguísticos 

revestidos de forma (significante) e de sentido (significado). Dada a visão dicotômica 

saussuriana que ficou conhecida no seu Curso de Linguística Geral (CLG), o discurso estaria 

situado nos fatos da fala, isso porque o autor estabelece dois domínios da linguagem 

claramente distintos: a língua e a fala, em cuja fronteira estaria a frase, entendida como 

“unidade de composição-sintagmatização” que “pertence à língua em sua dimensão 

sintagmática e à fala em sua dimensão discursiva”. Mesmo considerando o discurso, o 

Saussure do CLG10 teria privilegido como preocupação central “abstrair o sistema da língua a 

partir dos fatos do discurso” (ADAM, 2011, p. 34). 

Já em relação a Benveniste, há uma aproximação com os postulados saussurianos por 

conceber que o discurso se atualiza em frases, servindo para formar e configurar a língua. 

Mas, ao mesmo tempo, há um afastamento, dado que o autor institui uma divisão entre dois 

domínios da língua, o semiótico e o semântico, bem diferentes daqueles referidos por 

Saussure. Para o domínio semântico, Benveniste (1974) diz ser necessário um aparelho de 

conceitos e definições, entre os quais está a frase como sendo a unidade da comunicação 

humana situada no nível do discurso, ou seja, como um segmento de discurso.   

Adam (2010, 2011) afirma que, embora a AD e a LT tenham emergido praticamente 

no mesmo marco histórico, datando da década de 1950, momento em que a análise 

empreendida na Linguística vivenciava a passagem da frase para o texto, ambas divergem no 

que toca, sobretudo, à origem epistemológica e à história de cada uma. Da separação e 

complementaridade das tarefas dessas duas correntes teóricas, funda-se, pois, a ATD: uma 

teoria de conjunto “com o objetivo de pensar o texto e o discurso em novas categorias”. (p. 

24).  

Em outro momento da obra, o autor diz: “é sobre novas bases que propomos, hoje, 

articular uma linguística textual desvencilhada da gramática de texto e uma análise de 

discurso emancipada da análise de discurso francesa (ADF)” (p. 43). Dessa forma, ele declara 

um afastamento em relação à ADF e uma aproximação com a AD praticada por Maingueneau 

(1991; 1995), assentando a ATD como um subdomínio deste campo considerado mais amplo. 

                                                 
10 Com a publicação de “Escritos de Linguítica Geral”, redescobre-se um outro Saussure, preocupado com a 

dimensão discursiva da língua/linguagem: “ele também se questionou sobre ‘o que separa’ a língua propriamente 

dita do ‘discursivo’” (ADAM, 2011, p. 29). 
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O autor explicita a necessidade desta nova teoria nas seguintes palavras, quando se refere ao 

texto; diz ele:  

 

O texto é, certamente, um objeto empírico tão complexo que sua descrição 

poderia justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de uma teoria desse 

objeto e de suas relações com o domínio mais vasto do discurso em geral 

que temos necessidade, para dar aos empréstimos eventuais de conceitos das 

diferentes ciências da linguagem, um novo quadro e uma indispensável 

coerência. (ADAM, 2011, p. 25).  

 

Ao argumentar que a natureza do texto justifica a necessidade e, portanto, a elaboração 

de uma teoria desse objeto, no caso a ATD, Adam propõe também uma articulação entre 

texto, discurso e gênero, trazendo inúmeras possibilidades de análise de suas relações, de seus 

sentidos, nos diferentes níveis discursivos e em diferentes gêneros. Já a textualidade é 

concebida por ele como o “conjunto de operações que levam um sujeito a considerar, na 

produção e/ou na leitura/audição, que uma sucessão de enunciados forma um todo 

significante” (ADAM, 2011, p. 25). Nesses termos, para o autor, a ATD teria, assim como a 

LT, o papel de descrever e definir diferentes unidades textuais, e também as operações, as 

mais complexas que sejam, realizadas sobre os enunciados. Para essa grande empreitada, ele 

convoca o diálogo com as Teorias Enunciativas, como já mostramos. 

 

 

2.1.3 A apresentação da ATD na forma de um manual introdutório 

 

Adam (2011) apresenta a ATD em uma obra de caráter introdutório, na qual ele reúne 

um conjunto vasto de noções teóricas, advindas de diversos enfoques, que vão sendo 

reorganizadas no decorrer de oito capítulos. Entre as tarefas realizadas para cumprir o 

objetivo maior da obra, o autor discute e redefine conceitos, demonstrando a aplicabilidade na 

análise de textos concretos, sendo auxiliado pela elaboração de diversos esquemas.  

Contam-se um total de quarenta esquemas, entre os quais três estão mais diretamente 

dedicados a delimitar a ATD (Esquema 3, p. 43; Esquema 4, p. 61; Esquema 5, p. 64), 

enquanto o restante diz respeito ao detalhamento de traços das categorias teóricas ou serve 

também como exposição sintética das análises textuais que vão sendo feitas ao longo da obra.  

No seu Esquema 3, após declarar-se orientado pela AD delineada por Maingueneau, o 

autor situa, então, qual o lugar da ATD.   
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Figura 1: Esquema 3 – Determinações textuais ‘ascendentes’ e regulares ‘descendentes’ 

Fonte: Adam (2011, p. 43) 

 

Conforme o esquema, a proposta do autor especifica os objetos da LT e da AD, e ao 

mesmo tempo declara a aproximação entre ambas, no momento em que situa tais objetos 

(texto e discurso) como sendo regulados pelas situações de interação, mas, sobretudo, pelos 

gêneros do discurso e pelas línguas. Nas palavras de Adam (2011, p. 44), esse esquema 

 

evidencia o jogo complexo das determinações textuais “ascendentes” (da 

direita para a esquerda) que regem os encadeamentos de proposições no 

sistema que constitui a unidade TEXTO – objeto da linguística textual – e 

as regulações “descendentes” (da esquerda para a direita) que as situações 

de interação nos lugares sociais, nas línguas e nos gêneros impõem aos 

enunciados – objeto da análise de discursos. Sob o impacto das 

necessidades de expressão e interação, os enunciadores assumem formas 

infinitas, mas os gêneros e as línguas intervêm como fatores de regulação. 

[Grifos do texto-fonte]. 

 

Cremos que as duas setas acima e abaixo do peritexto e direcionadas para o lado da 

unidade TEXTO são um indicativo de que a LT pode, sim, considerar as determinações que 

operam de fora para dentro, regulando os enunciados, isto é, as determinações advindas do 

interdiscurso, das formações sociodiscursivas, das línguas e dos gêneros. Isso constitui um 

importante avanço em relação ao que se concebia antes11. É pensando o objeto texto em 

articulação com o discurso e os gêneros que a ATD propõe levar em conta a exterioridade que 

o constitui.  

Registramos algumas passagens do livro em que Adam (2011) coloca em evidência a 

relação texto, discurso e gênero. A primeira ocorre no momento em que, retomando o trabalho 

                                                 
11 Antes seria uma teoria do texto despreocupada com estas determinações, como afirmou Possenti (2010, p. 

29), ao diferenciá-la da AD francesa: “a LT considera qualquer texto como texto, ou seja, como categoria 

primeira, sem questionar se sua natureza, ou determinado traço que o caracteriza, é condicionada de alguma 

forma pelo campo ou esfera em que este texto é ‘gerado’ e circula”. 
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de Stierle (1977, p. 425-427), o autor denomina de quadro interdiscursivo a situação em que 

só se pode atribuir sentido a um texto quando ele se vê projetado sobre o pano de fundo de 

um esquema discursivo preexistente, e quando também encontra lugar nas instituições de 

ação simbólica, que têm por condição e condicionam, ao mesmo tempo, uma dada cultura. O 

autor retém a definição de discurso como sendo composto por dois traços: “uma estabilização 

pública e normativa, e a possibilidade de um status institucional” (ADAM, 2011, p. 45). Em 

seguida, afirma que essa estabilização localiza-se nos gêneros de discurso e opera em todos 

os gêneros pertencentes a uma dada formação discursiva.  

Em uma segunda passagem, Adam (2011, p. 51-52) faz menção novamente à noção de 

discurso, no tópico dedicado a discutir sobre as relações entre contexto, co-texto e textos. O 

autor retoma dois trabalhos seus da década de 1990, nos quais defendia a ideia, agora 

considerada inadequada, de que o conceito de discurso resultaria da fórmula Discurso = texto 

+ Contexto/Condições de produção e de recepção-interpretação e o conceito de texto, por 

sua vez, seria sucedido da fórmula Texto = Discurso - Contexto/Condições de produção. 

Segundo ele, essa fórmula, tal como foi concebida no âmbito da ADF dos anos de 1960-1980, 

sugere uma oposição e uma complementaridade entre os dois conceitos, ao se pregar que 

ambos “se sobrepõem e se cruzem em função da perspectiva de análise escolhida” (p. 52).  

Todavia, a oposição entre texto e discurso não mais se admite para a teoria do texto. 

Agora, Adam percebe a necessidade de desconstruir tal equívoco, prova disso é que o autor 

busca também se fundamentar na visão de Guilhaumou (1993; 2002), na defesa da passagem 

do texto ao discurso, uma empreitada já preconizada por Stierle desde sua obra de 1977, 

segundo a qual o leitor-ouvinte atua como aquele que, em seu trabalho de interpretação, 

organiza o texto em discurso (ADAM, 2011, p. 52). Avaliando a posição de Adam em relação 

à formula do texto e do discurso que ele propôs anteriormente, Marcuschi (2008, p. 82) diz se 

tratar de um procedimento que descontextualiza o texto, no sentido de tirá-lo de suas 

condições de produção, dando mais valor ao fator linguístico puro. Mas o autor mostra que o 

próprio Adam retoma e rejeita tal posição, “propondo agora uma releitura que inclua o texto 

no contexto das práticas discursivas sem dissociar sua historicidade e suas condições de 

produção”.  

Há, ainda, uma terceira passagem onde texto e discurso aparecem relacionados na obra 

de Adam. Desta vez em um tópico dedicado especificamente a tratar sobre o discurso como 

ação no texto (ADAM, 2011, p. 60-65). No tópico, o autor traz o Esquema 4 como uma 

especificação do Esquema 3, detalhando os planos e níveis da análise de discurso e da análise 

textual, conforme reproduzimos abaixo: 
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Figura 2: Esquema 4 – Níveis e planos da análise de discurso e da análise textual 

Fonte: Adam (2011, p. 61) 

 

O quadro proposto pelo Esquema 4 permite-nos entender que todo ato de linguagem 

visa a uma ação a se projetar sobre interlocutores em interação social, numa dada formação 

sociodiscursiva, e a se materializar no texto, sob a intermediação de um gênero de discurso, 

em uma língua dada, no seio das relações interdiscursivas. O texto, que pode advir de mais de 

um gênero, encorpa a ação visada pelo e no discurso, apresentando uma textura (proposições, 

enunciados e períodos), uma estrutura composicional (formada pelas sequências e planos de 

texto), um conteúdo semântico (que constrói a representação discursiva), uma dimensão 

enunciativa (na qual se situa a responsabilidade enunciativa e coesão polifônica) e, também, 

uma força ilocucionária (responsável pelos atos de discurso e pela orientação argumentativa). 

Os sentidos do texto se produzem em função de suas condições de produção e de recepção. 

Uma vez acertada decididamente a articulação entre texto e discurso, para os fins de 

análise da produção de sentidos pretendida no âmbito da ATD, Adam (2011) retoma uma 

série de outras noções, redefinindo, em alguns casos, a conceituação posta. É o que ocorre, 

por exemplo, com a noção de contexto, utilizada co(n)texto; com a noção de formação 

discursiva, a que o autor prefere denominar de formação sociodiscursiva; e, ainda, com a de 

memória discursiva, que, embora não obtenha alteração terminológica, alguns sutis traços são 

postos como diferentes daqueles concebidos pela ADF, como veremos a seguir. 

Ao que parece, um elemento até certo ponto inovador é convocado na conceituação do 

que antes se entendia por contexto, como os dados da situação extralinguística, e por co-texto, 

como os dados da situação linguística imediata, em que nos dois casos tais dados podem ser 

recuperados por meio de inferências. O aspecto que agora torna mais preciso o conceito de 

contexto diz respeito à ideia admitida por Adam (2011) de que não se trata de confundi-lo 
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com os dados extralinguísticos em si mesmos, pois a esses dados não é possível se ter acesso 

direto, mas somente via (re)construções (imagens) permitidas devido aos conhecimentos 

enciclopédicos dos sujeitos, seus pré-construídos culturais e os lugares comuns 

argumentativos. Eis aí um avanço, no sentido de incluir as representações construídas 

verbalmente pelos sujeitos. 

Ratificando a ideia de que o co(n)texto é necessário para a construção de sentidos dos 

enunciados, Adam (2011, p. 53) explica: 

 

Escrevemos “co(n)texto” para dizer que a interpretação de enunciados 

isolados apóia-se tanto na (re)construção de enunciados à esquerda e/ou à 

direita (co-texto) como na operação de contextualização, que consiste em 

imaginar uma situação de enunciação que torne possível o enunciado 

considerado. Essa (re)construção de um co(n)texto permite parte, 

economicamente, do mais diretamente acessível: o co-texto verbal e/ou o 

contexto situacional de interação. [Grifos do autor; negrito acrescentado] 

 

Voltando ao aspecto percebido como inovador, achamos por oportuno retomar a noção 

de condições de produção utilizada no campo teórico da ADF. Nesse campo, os trabalhos de 

Michel Pêcheux (1969; 1975; 1990) – entre os quais conferimos o seu livro intitulado O 

discurso: estrutura ou acontecimento (PÊCHEUX, 1990) e o texto intitulado Análise 

automática do discurso (AAD-69) (PÊCHEUX, 2010, p. 82-84) – debateram bastante acerca 

da questão da imagem como elemento que faz parte das condições de produção do discurso, 

justamente porque tais condições de produção só são acessíveis mediante a reconstrução 

imaginária feita pelos sujeitos, o que corresponde à: (i) imagem que esses sujeitos constroem 

de si, do objeto de discurso e dos seus interlocutores; (ii) imagem da imagem que os 

interlocutores constroem de si, do objeto de discurso e dos seus interlocutores, e assim pode 

proceder de modo ainda mais complexo. Apesar de mencionar esses trabalhos pêcheuxtianos 

em alguns momentos e de fazer menção à ADF em outros, Adam (2011) não deixa evidência 

de que, com o termo (re)construções, está em sintonia com esse mesmo pensamento acerca 

das relações imaginárias que perpassam as condições de produção dos discursos tal como se 

concebe no âmbito da ADF.  

De todo modo, fica claro que a noção de contexto como sendo unicamente os dados 

extralinguísticos necessários para completar ou atribuir sentido aos enunciados não dá conta 

de recobrir as operações de contextualização, ou seja, a (re)construção de uma situação de 

enunciação que permite aos sujeitos considerar possíveis os sentidos de um enunciado, a 

despeito de seus conhecimentos enciclopédicos, pré-construídos culturais e lugares comuns da 
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argumentação. Se é assim, a noção de co(n)texto traz não somente uma mudança de ordem 

terminológica, mas também uma orientação de ordem teórico-analítica que se mostra 

relevante para a análise textual dos discursos.  

Com base em Adam (2011), é preciso dizer, ainda, que essa noção de co(n)texto 

desautoriza o pressuposto do sentido único, verdadeiro e pleno, que já vigorou na Filologia e 

na Hermenêutica. Nos moldes como já foi praticado por essas duas abordagens, entendia-se 

que a compreensão de um texto por um leitor coloca-se na dependência de se ter vivido a 

experiência representada no texto, ou seja, seria preciso a projeção, pelo leitor, do mesmo 

contexto-situação inicialmente posto, o único capaz de fornecer o sentido correto dos 

enunciados. Diferente desse tipo de procedimento, Adam (2011, p. 54) propõe que a 

“contextualização se dá a partir da memória do texto que se acaba de ler e, na sua falta, da 

memória dos textos lidos”. Apoiado na análise de textos concretos, por exemplo, a análise do 

enunciado-cláusula de Nadja, de André Breton (p. 54), o autor nos permite compreender o 

contexto como estando ligado tanto à memória intratextual (ligação com outras unidades do 

co-texto) quanto à memória intertextual (ligação com a realidade extralinguística). 

Segundo essa compreensão, o contexto é uma realidade “ao mesmo tempo histórica e 

cognitiva”. Fica bem claro que não se trata de um “dado situacional exterior aos sujeitos”, 

mas sim de uma (re)construção operada pelo próprio texto, vale dizer, uma (re)criação do 

mundo que ele institui. Diz Adam (2011, p. 56): “todo texto reconstrói, de forma mais ou 

menos explícita, seu contexto de enunciação”. Após acompanharmos em detalhes essa 

explanação do autor acerca do contexto, percebemos que se agrega a esta noção o seu estatuto 

memorial. Assim, a memória discursiva (re)cria o quadro contextual, mesmo que tal quadro 

seja, paradoxalmente, mais ou menos justificado pela cena de enunciação que primeiramente 

se impôs. Esse estatuto memorial acha-se inscrito, como se pode atestar, nas seguintes 

palavras do autor:  

 

A interpretação de toda esquematização discursiva mobiliza saberes parciais, 

úteis momentaneamente. Pode requerer saberes enciclopédicos armazenados 

na memória de longo prazo, mas ela opera prioritariamente com saberes 

(enunciados e textos) disponíveis na memória de trabalho de curto prazo. 

(ADAM, 2011, p. 57)  

 

As bases discursivas e enunciativas podem ser visivelmente identificadas como nortes 

desse pensamento. Quando trata de memória discursiva, domínios de memória e memória 

interdiscursiva, Adam retoma os estudos de Moirand (2006 e 2007). Assim, por memória 

discursiva compreende que seja, “ao mesmo tempo, o que permite e o que visa uma interação 
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verbal”; ela “é alimentada, permanentemente, por enunciados sobre eventos da situação 

extralinguística, eles próprios construindo eventos, mais do que pelos eventos da situação 

extralinguística.” (ADAM, 2011, p. 57).  

Embora o termo memória discursiva remeta à categoria de mesmo nome utilizada no 

quadro teórico da ADF, é interessante notar que aqui ela tem um estatuto cognitivo forte, no 

sentido de recobrir o saber armazenado, as representações arquivadas e passíveis de serem 

ativadas pelo sujeito na produção/recepção de um texto/discurso. Já na ADF, fala-se de 

memória discursiva para designar algo que é da ordem da história, pois essa memória é 

essencialmente histórico-social, ela recobre os discursos já ditos, o discurso-outro, os sentidos 

construídos historicamente e arquivados numa espécie de memória coletiva. Sendo assim, a 

memória discursiva torna possível a interpretação dos enunciados: “a descrição de um 

enunciado ou de uma sequência coloca necessariamente em jogo (através da detecção de 

lugares vazios, de elipses, de negações e interrogações, múltiplas formas de discurso 

relatado...) o discurso-outro como espaço virtual de leitura desse enunciado ou dessa 

sequência”. (PÊCHEUX, 1990, p. 54-55, grifos nossos).  

Ainda nas considerações sobre o contexto, notamos que o princípio dialógico da 

linguagem também parece claramente subjacente às palavras de Adam (2011), nas seguintes 

passagens: 

 
Essa operação de construção interpretativa [retomando a análise da obra de 

Breton] do sentido de um enunciado passa por um movimento que vai de um 

texto a outro, de textos a textos, em um conjunto definido de corpus de 

textos. Esse corpus de textos é construído na análise de uma rede, dando aos 

enunciados um sentido que excede aos limites do texto. (p. 58). 

 

[...] um enunciado elementar liga-se a um ou a vários outros e/ou convoca 

um ou vários outros em resposta ou como simples continuação. (p. 109). 

 

Como se percebe, a ATD nos oferece meios para a análise co(n)textual dos sentidos do 

texto em discurso, mas nem de longe se trata da busca pelo sentido verdadeiro. Se aceitados 

os estatutos ao mesmo tempo histórico, cognitivo, memorial e dialógica que caracterizam o 

contexto, uma análise co(n)textual é uma análise das operações de contextualização que 

permitem aos sujeitos construir os sentidos dos textos/discursos, no âmago das relações que 

eles estabelecem para além de seus limites internos. 

Quanto à noção de formação discursiva, é retomada do trabalho de Foucault (1969 

[2010], p. 43), tal como foi reelaborada por Pêcheux (1990), dizendo respeito a “uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações)”, isto é, às 
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regras que determinam o que pode e deve ser dito, conforme uma dada posição e uma 

determinada conjuntura social, portanto determinam a produção de sentidos. Adam se refere a 

esta categoria como formação sociodiscursiva, mesmo que, a nosso ver, o atributo sócio não 

modifique algo na concepção anterior. Neste caso, parece-nos muito mais uma readaptação de 

ordem terminológica, em que, a partir dela, o autor destaca a relação com os gêneros de 

discurso, um terreno pouco explorado no campo teórico da ADF. Ele diz que “toda ação de 

linguagem inscreve-se [...] em um dado setor do espaço social, que deve ser pensado como 

uma formação sociodiscursiva, ou seja, como um lugar social associado a uma língua 

(socioleto) e a gêneros do discurso.” (ADAM, 2011, p. 63).  

O autor retoma, também, a noção de interdiscurso, mostrando-se em diálogo com os 

postulados foucaultianos, no momento em que apreende o entendimento de que “um 

enunciado tem sempre margens povoadas de outros enunciados” – o que Foucault (1969, p. 

128 [2010, p. 110]) chama de relação com um campo adjacente e com um espaço colateral – 

e de que, ainda quando retomados com as mesmas palavras, jamais o sentido é idêntico. Essa 

ideia é acatada e reforçada por Adam a partir do apoio nos postulados bakhtinianos, que 

também preconizam a impossibilidade de uma identidade absoluta entre dois enunciados, 

pois, dado que o sentido é outro, se trata sempre de um novo enunciado.  

Traçado esse percurso na tentativa de delimitar o campo teórico da ATD, e tendo 

deixado clara a sua posição em relação à ADF, além dos conceitos-chave acima elencados, 

resta-nos ainda situá-la em relação à Pragmática Textual. Adam (2011, p. 58) faz isso por 

meio de uma indagação que aqui reproduzimos: seria a ATD uma Pragmática textual? A 

resposta nos parece ser sim, mas com uma ressalva. Como diz Adam (2011, p. 59), “a partir 

do momento em que o texto é definido como uma ‘ocorrência comunicativa’ (de Beaugrand e 

Dressler, 1981), a linguística textual pode aparecer como uma pragmática textual” (grifos 

do autor).  

O problema é que, segundo ele, essa Pragmática Textual não pode mais ser a mesma 

de antes, preconizada em algumas obras suas da década de 1980 e 1990, em razão de não se 

mostrar adequada para fundamentar a análise de discursos. Feita essa ressalva, o autor 

responde claramente que “a ligação com a análise dos discursos é, então, concebível, e o 

objeto parece mais definido: práticas discursivas institucionalizadas, que dizer, para nós, 

gêneros de discurso, cuja determinação pela história deve ser considerada pelo viés da 

interdiscursividade” (ADAM, 2011, p. 50). Nesse sentido, se a ATD pode ser entendida como 

uma forma de Pragmática Textual, é preciso também entender que não se trata de uma 

redução aos limites da Pragmática Transfrástica, nem da Pragmática de Osvald Ducrot e da 
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Pragmática de Jacques Moeschler e Anne Reboul (1998), pois, segundo Adam (2011), essas 

abordagens focalizam os encadeamentos de enunciados, como ocorre no primeiro caso, e 

tratam dos discursos como séries de anunciados, no segundo caso, ou seja, prendem-se às 

unidades que compõem o discurso. O estatuto pragmático considerado pelo autor no âmbito 

da ATD diz respeito justamente ao entendimento de que o discurso é uma forma de ação no 

texto.  

A partir da configuração proposta em relação à aproximação da LT e da AD, Adam 

(2011, p. 63-64) diz que a LT se ocupa de:  

 

teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito 

da unidade de maior complexidade que constitui um texto. Ela tem como 

tarefa detalhar ‘as relações de dependência’ que fazem de um texto uma 

‘rede de determinações’ (Weinrich, 1973, p. 174). A Linguística textual 

concerne tanto à descrição e à definição das diferentes unidades como às 

operações, em todos os níveis de complexidade, que são realizados sob os 

enunciados.  

 

As operações a que se refere o autor aparecem melhor detalhadas no Esquema 5, 

abaixo reproduzido, onde ele diz se tratar de dois tipos: 1) as operações de segmentação, 

observadas na escrita por diversos marcas, com palavras, parágrafos, períodos etc., e, na 

oralidade, por pausa, entonação e/ou movimentos dos olhos e da cabeça; 2) operações de 

ligação, responsáveis pela unidade semântica e pela continuidade da cadeia verbal.  

 

 
Figura 3: Esquema 5 –  Operações de textualização (segmentação e ligação) 

Fonte: Adam (2011, p. 64). 

 

O foco de sua obra recai justamente sobre a unidade texto (situado à direita do 

esquema 3), nos níveis ou planos da análise textual (que constituem na base do esquema 4), e, 

especificamente, volta-se para a análise das determinações textuais, descrevendo as operações 

de textualização (conforme o esquema 5).  
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A obra de Adam (2011) apresenta, pois, o escopo teórico da ATD como uma teoria da 

produção co(n)textual dos sentidos e do texto como uma “unidade construída pela análise” 

(ADAM, 2011, p. 72) que, enquanto tal, não tem um sentido fixo e verdadeiro, fechado em 

sua estrutura, pois os seus sentidos decorrem da relação com as condições de produção e de 

recepção. Dito isto, submeteremos o próximo tópico a uma exposição das categorias da 

análise textual, para, em seguida, focalizarmos a categoria que constitui o centro deste 

trabalho, que é a responsabilidade enunciativa.   

 

2.1.4 As categorias de análise da ATD 

 

É no capítulo 2 de sua obra que Adam (2011) trata sobre as categorias da análise 

textual. Da reflexão feita pelo autor, reteremos dois pontos: (i) as considerações tecidas acerca 

da perspectiva de análise gramatical tradicional, momento em que debate sobre a distinção 

entre as categorias gramaticais para análise da língua e as categorias para análise do texto; e 

(ii) a discussão sobre a proposição-enunciado (ou proposição-enunciada) como unidade 

mínima da análise textual.  

Sobre o primeiro ponto, o pressuposto é o de que as operações mobilizadas para a 

construção de uma unidade textual vão muito além da gramaticalidade de base 

morfossintática construída no nível da frase. As categorias da análise gramatical são definidas 

por uma Linguística da língua e por isso mesmo são distintas das categorias da análise textual. 

Adam (2011) ilustra essa distinção com a descrição detalhada de exemplares de textos 

concretos, deixando claro que, na construção do texto, entram em jogo operações e conexões 

que não se apoiam unicamente nessa base morfossintática. O apoio teórico, como se pode 

verificar, é buscado em Benveniste (2006), pois este autor oferece base para o entendimento 

de que:  

 

as condições de emprego das formas [de base morfológica, gramatical] não 

são, em nosso modo de entender, idêntica às condições de emprego da 

língua. São, em realidade, dois mundos diferentes, e pode ser útil insistir 

nesta diferença, a qual implica uma outra maneira de ver as mesmas coisas, 

uma outra maneira de as descrever e de as interpretar. (BENVENISTE, 

2006, p. 81). 

 

Desse modo, Adam (2011) compreende que, enquanto a análise gramatical lida com 

categorias morfossintáticas para a descrição da gramaticalidade dos enunciados, a LT tem 

como tarefa “definir as grandes categorias de marcas que permitem estabelecer essas 
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conexões que abrem e fecham segmentos textuais mais ou menos longos”. Sendo esta a tarefa, 

ela “deve, portanto, elaborar conceitos específicos e definir classes de unidades 

‘intermediárias [...] entre a língua e o texto’ [...] para dar conta da própria complexidade da 

língua, que se manifesta a partir do nível da frase” (ADAM, 2011, p. 75-76). 

A LT, pensada nesses moldes, propõe uma abordagem que ultrapassa a dimensão 

frasal para chegar ao alcance da dimensão textual, que é “regida pela coerência dos conceitos 

sustentados em meios coesivos apropriados” – são dizeres de Prandi (2007, p. 75) retomados 

por Adam. Tanto a LT quanto a obra de Adam (2011), dedicada a apresentar a ATD, têm 

como foco a descrição desses recursos coesivos, isto é, dos recursos operados pelo falante no 

nível do texto. O que o autor faz, portanto, é propor uma reflexão ancorada na análise de 

textos concretos, permitindo-nos repensar a fronteira frase-texto. Sobre essa relação, ele diz 

que “uma frase tipográfica pode constituir uma unidade de sentido suficiente para ser um 

texto completo” (p. 78) e que, conforme a perspectiva que adota, “os fatos sintáticos são 

sempre considerados em suas relações com os efeitos textuais” (p. 83). 

Com relação ao segundo ponto a ser destacado aqui, o da proposição-enunciado como 

unidade textual elementar, Adam (2011) revisa a posição de Benveniste (1966, 1974 [2005, 

2006]) e o trabalho de Gardes-Tamine (2003), propondo uma reflexão disposta a rediscutir a 

noção de frase e apresentar suas limitações. O autor assume que “a noção de frase 

decididamente pode ser mantida como uma unidade textual. Ela é, certamente, uma unidade 

de segmentação (tipo)gráfica pertinente, mas sua estrutura sintática não apresenta uma 

estabilidade suficiente” (p. 104). É pertinente no sentido de ser útil para demarcar, 

tipograficamente, o início e o final de uma sequência, o que se verifica em função das letras 

maiúsculas e da pontuação – e é basicamente por isso que ela é mantida na ATD. Apresenta 

estrutura instável no sentido de não ser possível determinar seus limites, nem dar conta com 

precisão de seu conteúdo, considerando os vários tipos de descrições possíveis (por exemplo, 

nominais, verbais, simples, complexas). 

Pode-se acrescentar, conforme o entendimento aqui discutido, que a noção de frase é 

insuficiente para abarcar o critério enunciativo, isto é, a frase não dá conta da efetivação em 

uma situação enunciativa concreta, da ligação com outros enunciados, porque ela não se 

configura como o produto de uma enunciação, mas sim como unidade do sistema da língua, 

sendo a gramática tradicional que lhe reserva atenção. Não é dessa unidade que a ATD 

precisa para realizar a análise de conjuntos de textos de toda espécie, literários e não literários, 

mas sim, usando as palavras de Adam (2011, p. 106), “de uma unidade textual mínima que 

marque a natureza do produto de uma enunciação (enunciado) e de acrescentar a isso a 
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designação de uma microunidade sintático-semântica (a que o conceito de proposição atende 

muito bem)”. Eis aí a razão de o autor sugerir designar como unidade textual mínima a 

proposição-enunciado ou proposição enunciada. Ele explica muito claramente: “ao escolher 

falar de proposição-enunciado, não definimos uma unidade tão virtual como a proposição dos 

lógicos ou a dos gramáticos, mas uma unidade textual de base, efetivamente realizada e 

produzida por um ato de enunciação, portanto, como um enunciado mínimo” (p. 106). 

Feitas essas considerações conceituais, pensamos ser oportuno reunir, no quadro 

disposto a seguir, os principais traços que definem a proposição como uma microunidade 

enunciativa e textual, segundo o raciocínio apresentado em Adam (2011, p. 108-111). 

 

A proposição-

enunciado 

É uma unidade textual mínima; 

É o produto de um ato de enunciação, pois é proferida por um enunciador e 

supõe um coenunciador; 

É, ao mesmo tempo, uma microunidade sintática e uma microunidade de 

sentido; 

Tal como a proposição clássica, liga um objeto de discurso ao que é dito a seu 

respeito por intermédio de um predicado verbal ou nominal, ou ainda 

monorrema; 

Liga-se a um ou a vários outros enunciados elementares; convoca um ou vários 

outros enunciados em resposta a eles ou como simples continuação; 

Apresenta três dimensões complementares: uma dimensão enunciativa, uma 

potencialidade argumentativa e um valor ilocucionário; 

Está sujeita a uma condição de verdade (verdadeiro ou falso/mentiroso) e de 

ficcionalidade (nem verdadeiro nem falso). 
Quadro 1: Traços definidores da proposição-enunciado como unidade textual mínima 

 

Entres os elementos reunidos no quadro, precisamos colocar em destaque as três 

dimensões que compõem a proposição-enunciado, porque uma dessas dimensões será o foco 

principal da seção 2.2 deste capítulo. Desse modo, reproduzimos aqui o Esquema 10, por 

meio do qual Adam (2011) faz uma apresentação triangular resumidora, mas não 

hierarquizada, desses três componentes da proposição-enunciado. Vejamos:  
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Figura 4: Esquema 10 – Dimensões da proposição-enunciado 

Fonte: Adam (2011, p. 111). 

 

 

O autor descreve esse esquema com as seguintes palavras (destacadas de negrito no 

texto-fonte), atestando sua relevância:  

 

[...] toda representação discursiva (Rd) é a expressão de um ponto de vista 

(PdV) (relação [A] – [B] e que o valor ilocucionário derivado da orientação 

argumentativa é inseparável do vínculo entre o sentido de um enunciado e 

uma atividade enunciativa significante (relação [C1 – [B]). Enfim, o valor 

descritivo de um enunciado (A) só assume sentido na relação com o valor 

argumentativo desse enunciado (C1). O sentido de um enunciado (o dito) é 

inseparável de um dizer, isto é, de uma atividade enunciativa significante 

que o texto convida a (re)construir. (ADAM, 2011, p. 113). 

 

Entendemos, assim, que a representação discursiva, a responsabilidade enunciativa e o 

valor ilocucionário são inseparáveis na constituição de uma proposição-enunciado. Na base 

desses níveis situa-se uma série de noções teóricas advindas do diálogo estabelecido com as 

perspectivas enunciativa, discursiva e semântico-pragmática. Por questões de recorte teórico-

metodológico, não examinaremos em nosso trabalho os três níveis. Daremos conta, na seção a 

seguir, da responsabilidade enunciativa. 

 

 

2.2 ACEPÇÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA E A DELIMITAÇÃO 

DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

O conceito de responsabilidade enunciativa não é novo, remonta aos estudos de 

Culioli, da década de 1970. Embora hoje apareça dentro de um enquadramento teórico novo, a 
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ATD, essa noção já foi empregada com frequência no discurso linguístico e enunciativo, 

mesmo assim nunca obteve uma bibliografia consagrada a ela exclusivamente. O artigo de 

Coltier, Dendale & Brabanter (2009), publicado na revista Langue Française – n. 162, 

dedicado inteiramente a discutir la notion de “prise en charge” en linguistique – é o primeiro 

a fazer uma revisão introdutória do conceito, reunindo as acepções utilizadas nos trabalhos de 

Culioli (1971 a 2005), autor considerado o pioneiro no uso do termo, nos estudos de Grize 

(1981-2006), Laurendeau (1989) e também na ScaPoLine, com Nølke (1994), Fløttum e 

Norén (2004). No texto, os autores fazem uma apresentação resumida de outros três artigos 

publicados no referido número da Langue Française, sendo um por Descles, outro por 

Rabatel e o terceiro por Feron. O que fazemos nesta seção é apresentar diferentes acepções do 

conceito, conforme seus quadros teóricos de base, e, em seguida, delimitamos aquela que 

respalda o nosso trabalho.  

 

2.2.1 Para abrir o diálogo: conceitos que atestam a descentralidade do dizer 

 

No campo dos estudos linguísticos, em particular nas abordagens discursiva e 

enunciativa, vários conceitos teóricos contestam o princípio da unicidade do sujeito e do seu 

dizer e recobrem a investigação do caráter dialógico da linguagem, por exemplo: polifonia, 

dialogismo, heterogeneidade enunciativa, interdiscurso. Esses conceitos, mesmo advindos de 

lugares teóricos distintos, têm em comum o fato de serem caros a uma análise dos 

textos/discursos/enunciados/gêneros, reconhecendo-se as relações com elos precedentes.  

Os termos polifonia e dialogismo figuram na obra de Bakhtin e do Círculo, em 

reflexões sobre os textos literários. Aqui em particular, tomamos como base a segunda parte 

de Estética da criação verbal, alguns pressupostos de Marxismo e Filosofia da linguagem, de 

Discurso na vida e discurso na arte e algumas passagens de Problemas da poética de 

Dostoievisky. Além disso, não deixamos de examinar e nos apoiar na variedade de trabalhos 

de estudiosos dos postulados bakhtinianos, como é o caso de Brait (2005), Sobral (2009), 

Marchezan (2010), Fiorin, (2010), Ponzio (2011), Bezerra (2012), entre outros. 

Bakhtin (2011) analisa os vários tipos de diálogo em Dostoiévski e depara-se com um 

princípio de construção comum: 

 

Em toda parte há certa interseção, consonância ou intermitência de réplicas 

do diálogo aberto com réplicas do diálogo interior das personagens. Em 

toda parte certo conjunto de ideias, pensamentos e palavras se realiza em 

várias vozes desconexas, ecoando a seu modo em cada uma delas. O objeto 

das intenções do autor não é, de maneira alguma, esse conjunto de ideias em 
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si como algo neutro e idêntico a si mesmo. Não, o objeto das intenções é 

precisamente a realização do tema em muitas e diferentes vozes, a 

multiplicidade essencial e, por assim dizer, inalienável de vozes e a sua 

diversidade. (BAKHTIN, 2011, p. 199, grifos no texto original).  

 

É a essa multiplicidade de vozes no enunciado e a interação entre elas que se 

denomina polifonia. Esta noção foi retomada pela Semântica Enunciativa, situando-a em uma 

perspectiva que coloca o sujeito falante não mais como tendo uma unicidade, uma vez que se 

identifica, no nível linguístico, a inscrição de várias vozes que falam simultaneamente, sem o 

predomínio de uma sobre a outra, ou sem que uma julgue a outra. Isso é possível porque, em 

um sentido carnavalesco, o autor pode assumir máscaras diferentes no enunciado (DUCROT, 

1987), justamente pela realização do tema em muitas e diferentes vozes, mas sem que estas se 

mostrem presas ou idênticas à consciência do autor.  

De acordo com Bezerra (2012), nas reflexões bakhtinianas sobre o romance, polifonia 

e dialogismo opõem-se ao monologismo. Neste, todo o processo de criação concentra-se no 

próprio autor, que “é o único centro irradiador da consciência das vozes, imagens e pontos de 

vista do romance. [...] O modelo monológico não admite a existência da consciência 

responsiva e isônoma do outro; para ele não existe o ‘eu’ isônomo do outro, o ‘tu’.” 

(BEZERRA, 2012, p. 192). Esse modelo associa-se ao autoritarismo, ao acabamento e à 

indiscutibilidade; as personagens de um romance monológico não têm consciência de si, pois 

são escravas da consciência do autor.  

De maneira diferente, a polifonia relaciona-se com a realidade em formação, com a 

inconclusibilidade, o não acabamento, o dialogismo. Bezerra (2012, p. 193-194) diz ainda que 

“no enfoque polifônico, a autoconsciência da personagem é o traço dominante na construção 

de sua imagem [...]. O que caracteriza a polifonia é a posição do autor como regente do 

grande coro de vozes que participam do processo dialógico”. Na relação entre polifonia e 

dialogismo, este é um termo mais abrangente, recobre o princípio constitutivo ao enunciado 

como base da comunicação discursiva e diz respeito à interação entre o eu e o outro. O 

processo dialógico encontra na polifonia sua forma suprema de materialização.  

Em Bakhtin/Volochínov (2006, p. 127), a palavra diálogo, em sentido estrito, é 

concebida como “uma forma clássica da comunicação verbal”, é uma das formas mais 

importantes, inclusive. O autor afirma: “mas pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ num 

sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas face a face, 

mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja”. Daí o reconhecimento do caráter 
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dialógico da linguagem em geral. Como disse Marchezan (2010, p. 117), “o entendimento de 

que qualquer desempenho verbal é constituído numa relação, numa alternância de vozes”.  

É considerando o conceito de diálogo em sentido amplo que se pode falar de relações 

dialógicas e de dialogismo. Segundo Bakhtin (2011), as relações dialógicas – isto é, relações 

entre os enunciados, relações dos enunciados com a realidade e com a pessoa falante (o 

autor) – não podem existir onde não há palavra, pois elas pressupõem linguagem. Como tais, 

não são da ordem do sistema da língua, mas sim da ordem da comunicação discursiva. Para 

dizermos com as palavras do autor, “dois enunciados, quaisquer que sejam, se confrontados 

em um plano de sentido (não como objeto e não como exemplos linguísticos), acabam em 

relação dialógica”, ainda que se achem distantes no tempo e no espaço (BAKHTIN, 2011, p. 

324). O autor afirma que “a relação com o sentido é sempre dialógica. A própria compreensão 

é dialógica”. (p. 327).  

Marchezan (2010, p. 122-123) diz que o conceito bakhtiniano de diálogo caracteriza o 

sujeito falante “como ‘sujeito do apelo’, da consciência dialogizada, constituída com a voz do 

outro e, assim, marcadamente social. A identidade do sujeito se processa por meio da 

linguagem, na relação com a alteridade. Tal é a importância da linguagem”. A autora ressalta 

que o diálogo não se limita a consenso: “ao contrário, é bem entendida, no contexto 

bakhtiniano, como reação do eu ao outro, como ‘reação da palavra à palavra de outrem’, 

como ponto de tensão entre o eu e o outro, entre círculos de valores, entre forças sociais” 

(grifos no texto-fonte). Ponzio (2011, p. 09) corrobora esse entendimento, quando afirma que 

as relações dialógicas podem ser: “relações de consenso e de dissenso, de afirmação ou 

esclarecimento, de pergunta ou de resposta, etc. [...]”. Entende-se, assim, que a relação 

dialógica ente dois enunciados pode ser de alternância, de complementaridade, mas também 

de contradição, de tensão.  

O fundamento principal do dialogismo é o de que a palavra, e qualquer outro signo, é 

interindividual. “Tudo o que é dito, o que é expresso se encontra fora da ‘alma’ do falante, 

não pertence apenas a ele” (BAKHTIN, 2011, pp. 327-328). No contexto bakhtiniano e do 

Círculo, dizer que a palavra situa-se fora da alma do falante significa que sua morada não é a 

mente, ou a consciência (psicológica) de qualquer indivíduo, mas sim o grupo social, afinal a 

própria consciência individual é um fato socioideológico, de tal modo que, se for privada “de 

seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 

35).  
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Várias passagens dos escritos bakhtinianos e do Círculo deixam evidente a orientação 

social constitutiva do enunciado e a consequente compreensão dialógica da linguagem, entre 

as quais registramos algumas: 

 
Uma enunciação concreta (e não uma abstração linguística) nasce, vive e 

morre no processo da interação social e dos participantes da enunciação. 

(VOLOCHÍNOV/BAKHTIN, 2011, p. 165). 

 

Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. É a posição 

ativa do falante nesse ou naquele campo do objeto e do sentido. (BAKHTIN, 

2011, p. 289).  

 

Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da 

palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação 

à coletividade. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2006, p. 117).  

 

Pois todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual 

está voltado sempre, por assim dizer, já desacreditado, contestado, avaliado, 

envolvido por sua névoa escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos 

de outrem que já falaram sobre ele. O objeto está amarrado e penetrado por 

idéias gerais, por pontos de vista, por apreciações de outros e por 

entonações. Orientado para o seu objeto, o discurso penetra neste meio 

dialogicamente perturbado e tenso de discursos de outrem, de julgamentos e 

de entonações [...]. (BAKHTIN, 2002, p. 86).  

 

No primeiro trecho, retirado do ensaio Discurso na vida e discurso na arte, 

considerado basilar do pensamento bakhtiniano para a fundação de uma teoria da enunciação 

(cf. FRANCELINO & LEITE, 2012), observa-se o princípio da interação social que 

acompanha toda a obra do Círculo e influencia decisivamente as correntes linguísticas pós 

década de 1960, inclusive a LT. Em todos os outros trechos, podemos atestar isto que Sobral 

(2009, p. 33) afirma: “o conceito de dialogismo, vinculado indissoluvelmente com o de 

interação, é assim a base do processo de produção dos discursos e, o que é mais importante, 

da própria linguagem [...]”.  

Em resumo, a perspectiva interacional/dialógica da linguagem mostra-se presente nos 

escritos bakhtinianos e do Círculo, nos dando prova de que o enunciado relaciona-se com a 

realidade extraverbal, com enunciados de outrem e dirige-se a alguém, que, por sua vez, é 

sempre capaz de interpretar, responder e tomar uma posição de maneira ativa, manifestando 

uma avaliação social, isto é, “o julgamento da situação que interfere diretamente na 

organização do enunciado e que, justamente por isso, deixa no produto enunciado as marcas 

do processo de enunciação” (BRAIT, 2005). Advém desses escritos o destaque para se atestar 

“o quanto o discurso do ‘eu’ é sempre marcado pela ‘voz do outro’ em uma dupla relação de 

interação verbal: o que faz com que ‘nossas’ palavras não sejam neutras ou intactas, mas 
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‘habitadas pela voz dos outros’ que fala, pois, inevitavelmente, por nossas bocas [...]” 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 122, grifos da autora). 

Exatamente por se tratar de uma orientação natural a qualquer discurso vivo, o 

princípio do dialogismo respalda diversas abordagens linguísticas que tomam o texto, ou o 

discurso, ou o enunciado como objeto de análise e procuram se afastar de descrição formalista 

e imanente da língua. Assim, por exemplo, há bastante tempo a LT lida com esse princípio, ao 

empregar, até hoje, a noção de intertextualidade, trazido do trabalho de Kristeva (1967), em 

suas interpretações da obra bakhtiniana (cf. FIORIN, 2010). Na ADF, especialmente na 

terceira fase de sua evolução, predomina o conceito de interdiscurso, entendendo que um 

discurso supõe um já dito, ou pré-construído, dada a interpelação ideológica dos sujeitos às 

formações discursivas. No quadro mais amplo de AD praticado por Maingueneau, o autor fala 

de um primado do interdiscurso, para tratar das relações estabelecidas entre o discurso (o 

Mesmo) e o seu Outro, no interior de um campo discursivo.  

Maingueneau (2008b), dizendo situar-se em um quadro metodológico mais restrito e 

preciso do dialogismo e da heterogeneidade constitutiva, propõe a substituição do termo 

interdiscurso pela seguinte tríade: universo discursivo (de grande amplitude, abarca todas as 

formações discursivas existentes em uma conjuntura social), campo discursivo (reúne um 

conjunto de formações discursivas em concorrência – confronto ou aliança) e espaço 

discursivo (diz respeito ao subconjunto de formações discursivas, que podem ser separadas 

pelo analista, conforme seu julgamento). Considerando o espaço discursivo, o Outro 

constitutivo a todo discurso “não é nem um fragmento localizável, uma citação, nem uma 

entidade externa; [...]. Ele se encontra na raiz de um Mesmo sempre já descentrado em relação 

a si próprio” (p. 36-37). É o que descentra um discurso e o que sistematicamente lhe falta. O 

Outro se coloca como necessário para que o discurso construa sua identidade, sendo o seu 

interdito, o dizível faltoso.   

No entendimento de Fiorin (2010, p. 181), seria possível compreender distintamente 

interdiscursividade e intertextualidade. O autor afirma que este último é também um termo 

considerado bakhtiniano, segundo as leituras da obra de Bakhtin por Kristeva, porém é mais 

restrito que o primeiro: “fica reservado apenas para os casos em que a relação discursiva é 

materializada em textos. Isso significa que a intertextualidade pressupõe sempre uma 

interdiscursividade, mas que o contrário não é verdadeiro”. Mesmo assim, não se pode 

afirmar, segundo ele, que toda relação dialógica mostrada no texto seja uma relação 

intertextual. De todo modo, a intertextualidade insere-se no princípio mais amplo das relações 

dialógicas, podendo se apresentar de duas formas: relações dialógicas entre textos (quando a 
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relação se estabelece com outro texto já constituído anteriormente, portanto fora do texto 

atual) e relações dialógicas dentro do texto (ou intratextuais, em que as vozes são inscritas no 

interior de um mesmo texto).  

Para finalizar esta seção, falemos da heterogeneidade enunciativa como mais uma 

demonstração da descentralidade do dizer, desta vez situada nas considerações de Authier-

Revuz (1998, 2004) no campo enunciativo. Esse conceito representa um posicionamento que 

reconhece a enunciação como o lugar de uma inevitável heterogeneidade, de uma 

incompletude. Aí está também uma visão de sujeito dividido, clivado, não coincidente 

consigo mesmo, ele “fala sem o saber de um outro lugar”, e isso o destitui do domínio do seu 

dizer e do sentido de suas palavras, da sua posição de mestre, ainda que permaneça, para ele, a 

ilusão do centro. É um sujeito que assegura a ilusão do UM, mas funcionando como não-um 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 187-188).  

A autora divide a dimensão do heterogêneo em dois planos: o dos fatos observados, 

que são as formas de heterogeneidade mostrada, e o da condição de existência de todo fato 

enunciativo, a heterogeneidade constitutiva. Enquanto o primeiro está para a dimensão 

estrutural do verbal, por meio de uma dupla forma de mostração (marcada ou não marcada) 

do heterogêneo no fio do discurso, o segundo está para a relação constitutiva que o sujeito tem 

com o um a mais – neste segundo plano, são as determinações históricas, o interdiscurso e o 

inconsciente afetando o sujeito, o discurso e o sentido. Em outras palavras, os dois planos são 

designados como “alteridade representada por formas observáveis na linguagem” e o da 

“alteridade constitutiva, apontando para a relação com o outro que o dizer produz” 

(AUTHIER-REVUZ, 2011, p. 6). 

Em outro trabalho que discute alteridade, dialogismo e polifonia, a autora situa a 

heterogeneidade em dois eixos: interlocutivo (“o falar em função do interlocutor a quem se 

dirige o dizer” – retomado de Bakhtin) e interdiscursivo (“o falar em função do meio do já-

dito no qual se fala” – retomado de Pêcheux). Ambos relacionam-se aos dois planos já 

mencionados, o representado e o constitutivo. A heterogeneidade interdiscursiva remete a 

uma anterioridade em todo dizer, é a lei da linguagem, uma condição de existência do dizer e 

do sentido, e pode ser explícito ou não no fio discursivo. (AUTHIER-REVUZ, 2011, p. 8-10). 

Já a heterogeneidade mostrada, ou representada, se materializa a partir de uma variedade de 

formas (por exemplo, o discurso direto, discurso indireto, direto livre, indireto livre, aspas, 

itálico) e diz respeito à relação interativa, uma negociação do sujeito enunciador com o outro. 

A autora mostra que os dois planos são distintos e solidários ao mesmo tempo, segundo a tese 
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de que há, “por trás da interlocução, representada, o interdiscurso” e “por trás de todo 

interdiscurso representado, o endereço interlocutivo” (p. 10-12). 

A heterogeneidade enunciativa também se manifesta por meio da metaenunciação, em 

que o dizer se representa reflexivamente, figurando quatro espaços de não-coincidências 

materializados na superfície do dizer, como um esforço do sujeito querendo controlá-lo:    

 

(a) não-coincidência interlocutiva entre dois co-enunciadores, nos retornos 

em que o tu é explicitamente convocado [...]; 

(b) não-coincidência do discurso consigo mesmo, nos retornos que, em X, 

encena o jogo de um discurso outro [...]; 

(c) não-coincidência entre as palavras e as coisas, em retornos que evocam a 

questão da nomeação, da ‘propriedade’, da ‘adequação’ [...]; 

(d) não-coincidência das palavras consigo mesmas, em glosas que fazem 

jogar em X outros sentidos, as outras palavras da polissemia, da homonímia, 

dos trocadilhos [...]. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 189-190). 

 

Os quatro espaços de não-coincidências são constitutivos ao discurso e dão prova da 

opacidade, da não-transparência da linguagem. Nós voltaremos a eles, com descrições mais 

pontuais de cada um, na seção que discute as categorias da responsabilidade enunciativa, em 

particular a categoria 07, relativa aos fenômenos de modalização autonímica. 

Todos os conceitos apresentados aqui, respeitadas as suas filiações teórico-

epistemológicas e os objetos que examinam, afinam-se quanto a terem em conta a 

exterioridade para a análise das produções verbais. Por exemplo, as vozes que falam no 

enunciado (polifonia), a comunicação social, a ideologia, outros enunciados, o outro que fala 

antes, o outro a quem o enunciado se dirige (dialogismo bakhtiniano); os sujeitos 

descentralizados, outros discursos, o Outro do inconsciente, as condições históricas de 

produção e de recepção (interdiscurso e heterogeneidade enunciativa). E mais, apresentam 

alguma afinidade quanto a refutarem a ideia de um sujeito e de um sentido uno, transparente, 

homogêneo. Têm-se aí diferentes formas de conceber a heterogeneidade própria ao discurso, 

aos sujeitos e, portanto, à produção social dos sentidos. Ao estudarmos a responsabilidade 

enunciativa, enxergamos a polifonia, o dialogismo e a heterogeneidade enunciativa 

(interlocutiva/interdiscursiva, representada/constitutiva) como noções infiltradas entre suas 

categorias e marcas, sobretudo das que foram selecionadas para análise do corpus deste 

trabalho12. Ao longo das subseções a seguir, ficará evidente como tais relações se 

estabelecem.  

                                                 
12 Na seção 3.1 do capítulo metodológico, o leitor pode acompanhar o raciocínio que nos conduziu à seleção 

prévia de categorias da responsabilidade enunciativa. 
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2.2.2 Assumir a responsabilidade é falar: a perspectiva de Ducrot 

 

Autor de muitas reflexões teóricas no campo da Linguística, a obra de Ducrot (1987) 

constrói postulados para uma Pragmática Semântica ou Semântica Enunciativa e para uma 

Teoria Polifônica da Enunciação. Fenômenos importantes foram tratados por ele, por 

exemplo, a pressuposição, os atos de fala, argumentação e predicação. Este autor é um entre 

os muitos que contestaram a unicidade do sujeito falante, em uma reação contrária às 

abordagens estruturalista e gerativista da linguagem. Mas o que nos interessa nesta subseção é 

somente, para efeito de contextualização, mostrar muito brevemente com que sentido o autor 

empregou a noção de responsabilidade em meio a suas reflexões sobre a polifonia linguística, 

conceito retomado e readaptado dos estudos bakhtinianos.  

Um enunciado não faz ouvir uma única voz. Ducrot (1987, p. 161) dedica-se a debater 

sobre este postulado no seu chamado esboço de uma Teoria Polifônica da Enunciação. 

Conforme o autor, a produção de um enunciado (fragmento de discurso e distinto da frase, 

que é uma unidade gramatical, léxico-sintática) está ligada à enunciação (acontecimento 

histórico, constituído pela aparição momentânea do enunciado) e envolve: o produtor físico (o 

mesmo que ser empírico, o produtor real, a pessoa que fala ou escreve, e dispensada da 

análise); o locutor (ser do discurso, designado no enunciado como seu autor, por meio de 

marcas linguísticas, por exemplo, pronomes e verbos em primeira pessoa); o enunciador 

(aquele que expressa um ponto de vista); os pontos de vista (correspondem à expressão de um 

enunciador); e os efeitos produzidos pela enunciação (é a ação, aquilo que a fala faz ao ser 

enunciada).  

Nesse conjunto de termos, o discurso situa-se como uma sequência de enunciados e o 

texto como “um discurso que se supõe ser objeto de uma única escolha, e cujo fim, por 

exemplo, já é previsto pelo autor no momento em que redige o começo [...]” (DUCROT, 

1987, p. 166). Já sobre o autor do enunciado, Ducrot (1987, p. 169) diz não querer tomar 

partido, “se há um autor e qual é ele”. As reflexões feitas não dão destaque a esta noção. 

Quanto ao sentido, ele diz que “consiste em uma descrição da enunciação” (p. 172), na 

medida em que o sujeito falante, por meio de seu enunciado, faz representar a enunciação. 

Uma das faces dessa representação se dá pela força ilocutória do enunciado, que atribui à sua 

enunciação determinada ação, ou poder – de responder, se o caso for de pergunta; de agir, se o 

caso for de promessa, por exemplo. Eis aqui uma visão pragmática do sentido: “o sujeito 

falante realiza atos, mas realiza estes atos transmitindo a um interlocutor um saber – que é um 

saber sobre sua própria enunciação” (DUCROT, 1987, p. 173). Para o referido autor, 



  58 

 

interpretar uma produção linguística consiste, entre outras coisas, em perceber esses atos, 

identificar sua força ilocutória e seu aspecto argumentativo. 

A concepção polifônica do sentido defendida pelo autor institui que “o enunciado 

assimila, em sua enunciação, a superposição de diversas vozes” (DUCROT, 1987, p. 172). É 

exatamente nesse ponto onde reside uma acepção de responsabilidade enunciativa (o ato de 

ser responsável pelo enunciado), pois, ao defender a tese da não unicidade do sujeito, Ducrot 

critica e substitui o pressuposto da evidência de “um ser único autor do enunciado e 

responsável pelo que é dito no enunciado” (p. 178). Segundo ele, não há essa unicidade da 

origem da enunciação. Para compreender essa afirmação, é preciso saber sobre a noção de 

sujeito. 

De acordo com Ducrot (1987), o sujeito apresenta três atributos fundamentais: (i) ser 

dotado da atividade psico-fisiológica (trabalho muscular, vocal, audível) e da atividade 

intelectual subjacente (relativa à escolha das palavras, das regras gramaticais, e aos 

julgamentos emitidos), ambas responsáveis pela produção do enunciado; (ii) “ser o autor, a 

origem dos atos ilocutórios realizados na produção do enunciado. O sujeito é aquele que 

ordena, pergunta, afirma, etc.” (DUCROT, 1987, p. 178); (iii) “ser designado em um 

enunciado pelas marcas de primeira pessoa” (p. 179), correspondendo ao mesmo que produz o 

enunciado e ao que afirma, pergunta, promete etc. Nessas palavras, já observamos uma pista 

de que o sujeito locutor é a instância que assume o enunciado.  

É preciso notar que o próprio Ducrot admite ter antes pensado e defendido a evidência 

de que, “se há um só produtor do enunciado”, haveria também “uma só pessoa na origem dos 

atos ilocutórios realizados através dele” (p. 178). Porém, ele justifica dizendo: “divido ainda 

mais que anteriormente a atividade ilocutória em uma pluralidade de elementos pragmáticos 

disjuntos” (p. 179). É aí onde se encontra o estatuto polifônico de sua abordagem. 

Mais adiante, Ducrot (1987, p. 180-182) assume que o enunciador não é assimilável 

ao locutor enquanto tal. Por locutores, o autor compreende a “existência, para certos 

enunciados, de uma pluralidade de responsáveis, dados como distintos e irredutíveis”. Ele é 

ainda mais preciso, afirmando: 

 

Por definição, entende-se por locutor um ser que é, no próprio sentido do 

enunciado, apresentado como responsável, ou seja, alguém a quem se 

deve imputar a responsabilidade deste enunciado. É a ele que refere o eu 

e as outras marcas de primeira pessoa. Mesmo que não se leve em conta, no 

momento, o discurso relatado direto, ressaltar-se-á que o locutor, designado 

pelo eu, pode ser distinto do autor empírico do enunciado, seu produtor – 
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mesmo que as duas personagens coincidam habitualmente no discurso oral 

(DUCROT, 1987, p. 182, grifos nossos).   

 

Pelo que se pode entender, a responsabilidade enunciativa repousa sob a instância do 

locutor, é a ele a quem se deve atribuir a responsabilidade da ocorrência do enunciado. Ora, se 

o locutor é quem se diz falar, responsabilizando-se pelas palavras utilizadas, conclui-se que 

assumir a responsabilidade é falar, é dizer13. Assim, apreendemos que, na visão ducrotiana, 

ser responsável não é ser o autor real, o escritor, o produtor físico do enunciado, mas ser o 

locutor, aquele que, designado pelo eu do enunciado, assume pelo que é dito. Se, em alguns 

contextos, não se pode atribuir a nenhum locutor a responsabilidade, pelo fato de não se 

identificar as marcas do eu, tem-se o que Ducrot (1987, p. 183), retomando Benveniste (1966 

[2005]), chama de enunciados ou enunciações históricas, que não exibem sua origem, nem o 

autor de sua fala.  

Nessa acepção, o autor considera a possibilidade de atribuição da responsabilidade a 

outro locutor, como ocorre no discurso relatado direto, dado que, neste caso, se acham 

inscritas duas marcas do eu, dois locutores. Em casos assim, segundo Ducrot (1987, p. 185), 

cumpre-se, entre outras funções, a de produzir um eco imitativo (A: “Eu não estou bem” – B: 

“Eu não estou bem; não pense que você vai me enganar com isso”), representar um discurso 

imaginário (“Se alguém me dissesse vou sair, eu lhe responderia...”), constituir-se como o 

porta-voz de outrem (*Ele me disse: “vou sair”.). Em todos esses casos, ocorre uma 

apresentação da enunciação como dupla, o que se dá, por exemplo, com os ecos, os diálogos 

internos, os monólogos, o apagamento do porta-voz em relação à pessoa que ele faz falar. 

Para finalizar este ponto sobre o locutor, cabe ainda dizer que Ducrot (1987) faz uma 

distinção entre o locutor enquanto tal (L) e o locutor enquanto ser do mundo (λ). Ele afirma:  

 

L é o responsável pela enunciação, considerado unicamente enquanto tendo 

esta propriedade. λ é uma pessoa ‘completa’, que possui, entre outras 

propriedades, a de ser a origem do enunciado – o que não impede que L e λ 

sejam seres do discurso, constituídos no sentido do enunciado, e cujo 

estatuto metodológico é, pois, totalmente diferente daquele do sujeito falante 

(este último deve-se a uma representação ‘externa’ da fala, estranha àquela 

que é veiculada pelo enunciado). (DUCROT, 1987, p. 188).  

 

Essa distinção só reforça o entendimento anterior de que L assume o papel de 

responsável pelo enunciado, é uma instância que pertence ao comentário da enunciação feita 

                                                 
13 Essa mesma compreensão é expressa pela leitura que Rabatel (2009) e Passeggi et al. (2010) fazem a respeito 

do conceito de responsabilidade em Ducrot (1984 [1987]) como sendo equivalente a falar, dizer. 
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globalmente pelo sentido, enquanto a λ se atribui à descrição do mundo feita pelas asserções 

interiores ao sentido (DUCROT, 1987, p. 191).  

Até aqui, pode-se dizer que se trata da primeira forma de polifonia segundo a teoria de 

Ducrot. Falta agora mostrarmos em que sentido o autor emprega o conceito de enunciador e 

que relação se pode deduzir com o de reponsabilidade enunciativa.  

Encaixado no que Ducrot designa como segunda forma de polifonia, mais frequente 

que a primeira, o enunciador não apresenta as mesmas propriedades do locutor. Um 

enunciador refere-se a uma posição assumida, um ponto de vista expresso pelo enunciado. 

Não se trata exatamente de fala, com palavras, uma vez que o enunciador pertence à imagem 

que o enunciado constrói da enunciação. O autor assim define: 

 

Chamo de ‘enunciadores’ estes seres que são considerados como se 

expressando através da enunciação, sem que para tanto lhe atribuam palavras 

precisas; se eles ‘falam’ é somente no sentido em que a enunciação é vista 

como expressando seu ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não, no 

sentido material do termo, suas palavras. (DUCROT, 1987, p. 192).  

   

Se aos locutores é atribuída a responsabilidade pelo enunciado, aos enunciadores são 

atribuídos os atos ilocutórios, ou seja, os atos de afirmar, recusar, perguntar, incitar, desejar, 

exclamar, obrigar etc. Mas aqui reside um problema tão complexo que não nos cabe resolvê-

lo: como a enunciação poderia ser atribuída a um enunciador, se este não se define 

materialmente, por meio de palavras? Sobre tal questão, a compreensão de Ducrot (1987, p. 

192) é que “o enunciador está para o locutor, assim como a personagem está para o autor”. 

Isso significa que, do mesmo modo como os personagens só existem pela criação do autor, o 

locutor é quem dá existência ao enunciador, é responsável pelo enunciado e pelos pontos de 

vista e atitudes nele expressos, ou seja, pelos enunciadores. Um enunciador não é o 

responsável pelo material linguístico, pelas palavras, e sim o locutor. 

Para sintetizar a distinção entre locutor e enunciador, demonstrando a quem recai a 

responsabilidade pelo enunciado, organizamos uma relação esquemática, a partir do 

raciocínio esboçado na Teoria Polifônica de Ducrot (1987), que retoma o trabalho de Genette 

(1972). 

 

Segundo Genette Autor Narrador Centro de perspectiva 

Segundo Ducrot Sujeito empírico 

 
Locutor Enunciador 
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Este esquema pode ser lido horizontal e verticalmente. Na proposta de Genette, vemos 

as relações entre o autor da obra (que a imagina e a inventa), o narrador (que relata os fatos e 

acontecimentos) e o centro de perspectiva (ou pontos de vista sob os quais se relata os 

acontecimentos). Ducrot (1987) propõe uma linha de raciocínio que pode ser lida 

verticalmente e, ao mesmo tempo, em paralelo com as noções de Genette, na horizontal. 

Assim, o sujeito empírico, entendido como produtor efetivo, equivale ao autor do enunciado, 

que por sua vez se distingue do locutor (equivalente a narrador), o ser do discurso responsável 

pelas palavras. Já o enunciador aproxima-se à noção de centro de perspectiva (sujeito de 

consciência), diferindo tanto de quem fala (autor/sujeito falante), como de quem se diz falar 

(narrador/locutor); trata-se de uma voz, uma posição, uma atitude. 

Segundo a tese de Ducrot (1987), o locutor é fonte do enunciado, responsável pela 

enunciação, porém, como sendo distinto do enunciador, pode não assumir por certas atitudes 

ou posicionamentos expressos na enunciação. Suas palavras dão prova disso: 

 

O locutor fala no sentido em que o narrador relata, ou seja, ele é dado como 

a fonte de um discurso. Mas as atitudes expressas neste discurso podem 

ser atribuídas a enunciadores de que se distancia – como os pontos de 

vista manifestados na narrativa podem ser sujeitos de consciência estranhos 

ao narrador. (DUCROT, 1987, p. 196, grifos nossos).  

  

A distinção entre locutor e enunciador é desenvolvida com maior riqueza de detalhes 

nas reflexões ducrotianas sobre a negação e seus subtipos, por exemplo, a negação polêmica, 

a ironia, a polaridade ideológica, os atos ilocutórios, a pressuposição, tudo isso inserido nesta 

mesma obra com a qual dialogamos.  

Dessa breve exposição, entendemos que a responsabilidade pelos pontos de vista 

expressos no enunciado pode se dar a partir de uma dupla atribuição: ao locutor e ao 

enunciador. Ao locutor, porque, como mostramos, ele é o responsável pela enunciação; ao 

enunciador, porque nem sempre o locutor assume os posicionamentos colocados em cena por 

ele mesmo. Pode acontecer, por exemplo, de o locutor atribuir a responsabilidade a um 

interlocutor, como pode também repugnar o ponto de vista de um enunciador que ele 

representa. Em todo caso, a figura do locutor, por se fazer falar, é a instância sob a qual recai 

a responsabilidade enunciativa e é dotada do poder de atribui-la a outro. É assim que se acha 

vinculada uma acepção de responsabilidade enunciativa nisto que se designou esboço de uma 

Teoria Polifônica em Ducrot (1987), com viés semântico-pragmático, e dela nos distanciamos 

em parte, como deve ficar claro nas próximas subseções. 
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2.2.3 Assumir a responsabilidade é ser a fonte do dizer: a perspectiva da ScaPoLine 

 

A Teoria Escandinava da Polifonia Linguística (ScaPoLine), liderada por Nølke, 

Fløttum e Norén (2004), também dedica uma reflexão sobre o conceito de responsabilidade 

enunciativa, mais precisamente responsabilização. Nesta subseção, examinamos este conceito 

no âmbito da referida teoria, a partir do trabalho de Nølke (2009), convocando o apoio das 

leituras de Coltier, Dendale e Brabanter (2009) e de Passeggi et al. (2010). 

A ScaPoLine faz evocar os estudos bakhtinianos sobre polifonia e inspira-se na 

proposta de Ducrot (e o seu parceiro Anscombre), porém se afasta deste autor por alegar que 

ele centrou sua abordagem polifônica no sistema da língua, na medida saussuriana, em relação 

a um discurso idealizado. As bases da ScaPoLine advêm das teorias enunciativa, semântica, 

discursiva, estrutural e instrucional. 

Conforme Nølke (2009, p. 18-19), a ScaPoLine distingue dois níveis na análise 

polifônica: a estrutura polifônica (abreviada structure-p), situada no nível da língua, ou da 

frase, responsável pelas instruções para a interpretação polifônica, e a configuração polifônica 

(abreviada configuration), que é parte do processo interpretativo. Essa configuração compõe-

se de quatro elementos fundamentais, suscetíveis de serem codificados na estrutura da língua, 

quais sejam: 

 

  Os locutores como produtores (LOC) assumem a responsabilidade pela 

enunciação. 

  Os pontos de vista (pdv) são entidades semânticas portadores de uma fonte 

que é conhecida como tendo o pdv. As fontes são variáveis. Eles 

correspondem aos enunciadores (enonciateurs) de Anscombre e Ducrot.  

  Os seres de discurso (s-d) são entidades semânticas suscetíveis de saturar 

as fontes.  

  As ligações enunciativas (liens) ligam o s-d ao pdv.14 

 

Considerando esses elementos, a responsabilidade enunciativa, na ScaPoLine, 

constitui-se como uma ligação que se dá entre o ser do discurso (s-d) e o ponto de vista 

(pdv)15, em que este s-d pode tomar uma posição em relação ao pdv, julgando seu conteúdo, 

como verdadeiro ou falso.  

                                                 
14 • Le locuteur-en tant que constructeur (LOC) assume la responsabilite de l’enonciation. 

• Les points de vue (pdv) sont des entites semantiques porteuses d’une source qui est dite avoir le pdv4. Les 

sources sont des variables. Elles correspondent aux enonciateurs d’Anscombre et Ducrot. 

• Les êtres discursifs (ê-d) sont des entites semantiques susceptibles de saturer les sources. 

• Les liens énonciatifs (liens) relient les e-d aux pdv. (NØLKE, 2009, p. 19). 
15 Abreviações distintas são usadas para se referir ao termo ponto de vista: PdV na obra de Adam (2011); PDV 

no trabalho de Rabatel (2009) e pdv na ScaPoLine. Nas seções teóricas deste trabalho, mantemos a abreviação 



  63 

 

Conforme assimilado por Coltier, Dendale e Brabanter (2009), e reiterado por 

Passeggi et al. (2010), cada pdv exibe um ser responsável, por quem devemos perguntar. Por 

sua vez, esta ligação toma como critério a fonte enunciativa, a origem, a paternidade do pdv. 

Assim, perguntar pelo responsável do pdv significa, antes de tudo, saber quem é a sua fonte. 

A fórmula que resume esta compreensão é: “X é o responsável pelo pdv se e somente se X é a 

fonte do pdv” 16.  

Semelhante a Ducrot (1987), a ScaPoLine também leva em conta a variabilidade das 

fontes do pdv, ou seja, admite a coexistência de locutores e enunciadores. De modo particular, 

a ScaPoLine postula a existência de sete instâncias passíveis de serem assimiladas como o 

elemento X referente ao ser responsável pelo pdv. São elas: “dois locutores (l0, L), dois 

alocutários (a0, A) terciários individuais e coletivos (t, A GENTE homogêneo e LEI)”17. 

Assim, a fórmula geral do pdv18 é a seguinte:  

 

[X] (JULGA (p)) 

Onde X simboliza a fonte, JULGA o julgamento e p o conteúdo. 

  

Esta fórmula permite compreender que ser o responsável equivale a ser a fonte do pdv 

e ser o agente de um julgamento particular, apoiado no conteúdo do pdv. O ser responsável é 

diferente do pdv, são duas entidades distintas, porém ligadas por uma relação metonímica, na 

medida em que “todo pdv tem, entre seus componentes, uma fonte e ser responsável é ser 

fonte” (PASSEGGI et al., 2010, p. 305). Reproduzimos abaixo o esquema que resume a 

versão atual do conceito de responsabilidade desenvolvido pela ScaPoLine. 

 

Responsabilidade 

Não-responsabilização 

Não-refutação Refutação 

Acordo Neutro (?)  

Fonte: Coltier, Dendale e Brabanter (2009, p. 22). 

 

                                                                                                                                                         
usada por cada autor, quando estivermos nos reportando a eles, mas na análise empregamos somente a 

abreviação PdV, conforme Adam, sem com isso nos afastarmos de Rabatel.  
16 « Dans la ScaPoLine, X est responsable de pdv si et seulement si X est la source de pdv » (Nølke 2001 : 51, 

nos italiques). (cf. COLTIER, DENDALE e BRABANTER, 2009, p. 21). 
17 [...] deux locuteurs (l0, L), deux allocutaires (a0, A), des tiers individuels et collectifs (t, ON homogène et LOI) 

(2004 : 40)17. Il y a donc sept instances susceptibles d’être sources ou responsables des pdv18 et donc 

susceptibles de prendre en charge un pdv. (COLTIER, DENDALE e BRABANTER, 2009, pp. 21-22)  
18 [X] (JUGE (p)) 

Où X symbolise la source, JUGE le jugement et p le contenu. 

(Nølke, Fløttum & Norén 2004: 31). (COLTIER, DENDALE e BRABANTER, 2009, p. 22)  
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Com base no esquema acima, podemos dizer, em síntese, que a ScaPoLine preconiza a 

existência de um ser do discurso ligado a um pdv (responsabilidade), ou seja, um s-d está na 

origem deste pdv, mas também admite a possibilidade da não-responsabilização, quando o s-

d não é identificado como a fonte (original) do pdv. Além disso, há a ligação de acordo, em 

que o s-d tomado como não-responsável pode concordar, julgando verdadeiro o pdv (não-

refutação) ou discordar, julgando-o como falso, se for o caso (refutação). Nessas ligações, a 

ScaPoLine parece não deixar certo se há neutralidade, um posicionamento zero do s-d. 

Observamos em Ducrot (1987) e na ScaPoLine uma aproximação quanto a considerar 

a variação de fontes na ocorrência de um enunciado e a partir das quais se assimila o seu 

desdobramento polifônico. Porém, são visões diferentes, pois enquanto na ScaPoLine o 

elemento “X”, responsável pelo pdv, tem que ser a fonte, a acepção ducrotiana admite que o 

locutor, que é a fonte e o responsável pelas palavras, ou seja, pelo enunciado, pode não 

assumir as atitudes expressas e atribui-las a um outro enunciador, do qual se distancia. Em 

outras palavras, entendemos que, em Ducrot, o locutor é a fonte, mas não significa ser o 

responsável. De ambas as acepções mostradas, aproveitamos a distinção entre locutor e 

enunciador, todavia nesse aspecto nosso apoio teórico concentra-se muito mais nas reflexões 

de Rabatel, com quem passamos a dialogar, na busca de mais uma acepção do conceito de 

responsabilidade enunciativa.  

 

2.2.4 Negociações de um locutor-enunciador primeiro (L1/E1) com um enunciador segundo 

(e2) na responsabilização e imputação de um PDV: a perspectiva de Rabatel 

 

Em diversos trabalhos, Rabatel (2003, 2005, 2009, 2010a, 2010b, 2013) dedica espaço 

a uma discussão sobre o conceito de ponto de vista (abreviado PDV) e de responsabilidade 

enunciativa. Suas reflexões teóricas se situam no âmbito de uma perspectiva enunciativa e 

pragmática, retomando o quadro geral da polifonia e do dialogismo bakhtinianos, com vistas a 

dar conta da dimensão argumentativa dos enunciados. Por se relacionar de maneira 

fundamental com esses dois conceitos, acompanhamos também o seu pensamento acerca da 

distinção entre locutor e enunciador e sobre a construção de figuras de autor no texto 

científico, uma reflexão que ele fundamenta na denominação foucaultiana de autor.  

O PDV é um termo que remete à referenciação dos objetos do discurso e manifesta, 

sob uma dimensão cognitiva e pragmática, uma fonte enunciativa singular e opiniões ou 

julgamentos de valor sobre os referentes. Entende-se fonte enunciativa singular no sentido de 

expressão da subjetividade de um sujeito, mas não se limita apenas a isso. Um locutor-
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enunciador pode revelar objetividade e distanciamento para com o seu dizer, ou também não 

deixar de forma clara a origem enunciativa do PDV. Em uma definição mais precisa, “um 

PDV corresponde a um conteúdo proposicional remetendo a um enunciador ao qual o locutor 

‘se assimila’ ou, ao contrário, se distancia19” (RABATEL, 2005, p. 59).  

Embora os estudos de Rabatel conservem a polifonia e a distinção entre locutor e 

enunciador, sua compreensão da responsabilidade enunciativa é um tanto diferente da que 

acabamos de mostrar em Ducrot (1987) e nos trabalhos da ScaPoLine. Quando Rabatel (2013) 

menciona os estudos deste grupo escandinavo, não observamos vestígios de uma afinidade em 

relação ao postulado de que a fonte, origem ou paternidade dos atos de enunciação por um 

locutor constitui o critério para definir o ser responsável. Por sua vez, vemos ser explícito o 

afastamento em relação à investida ducrotiana de creditar a fonte do PDV apenas no locutor, 

como no exemplo EU DIGO, em que esse “Eu” seria a fonte e ao mesmo tempo o validador 

da verdade do conteúdo proposicional do PDV, por ser o único que fala. Inversamente a esta 

posição que valoriza substancialmente o locutor, Rabatel (2009, 2003) observa que o segundo 

enunciador (e2) pode validar e ser o responsável pelo PDV, sem que se saiba o que pensa o 

primeiro locutor-enunciador (L1/E1). Foi assim que ele logo interrogou Ducrot (1987) quanto 

à possibilidade de atribuir a responsabilidade enunciativa ao um enunciador que não proferiu 

o PDV, que não foi o autor das palavras. 

Rabatel assume também um posicionamento diferente de Benveniste (2006), em 

relação ao que este autor pregou sobre a enunciação, em seu Aparelho formal da 

enunciação20, acusado de limitar a expressão da subjetividade à enunciação pessoal 

(igualmente a uma instância que diz “Eu”) inscrita pelo locutor ao se apropriar do sistema 

linguístico. A contestação é bastante evidente nas seguintes palavras: “ora, o eu nem implica 

um PDV pessoal nem expressão subjetivante – nem tão pouco os PDV em ele não devem ser 

objectivantes ou dóxicos21” (RABATEL, 2005, p. 57). Além do mais, se acompanhamos 

atentamente a discussão de Rabatel (2013), Benveniste (2006) teria passado longe de uma 

percepção da hierarquização e das relações semânticas estabelecidas entre locutores (L1 e l2) 

e enunciadores (E1 e e2), nem mesmo chegou a propor uma distinção teórica entre essas 

instâncias. 

                                                 
19 Un PDV correspond à un contenu propositionnel renvoyant à un énonciateur auquel le locuteur « s’assimile » 

ou au contraire dont il se distancie [...]. 
20 A posição de Benveniste sobre a enunciação é examinada na subseção a seguir, quando tratarmos das 

categorias da reponsabilidade enunciativa, em particular dos índices de pessoa. 
21 [...] or le je n’implique ni PDV personnel ni expression subjectivante – pas plus que les PDV em il ne 

devraient être objectivants ou doxiques. 
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Na compreensão de Rabatel (2003, 2010a, 2013), locutor e enunciador são duas 

instâncias distintas, porém inseparáveis (formam uma simbiose), afinal de contas não paramos 

de falar, de nos apoiar em PDV de outros e de nos posicionar em relação a eles, assumindo 

por seu conteúdo proposicional, distanciando-nos, ou somente tendo em conta, ou 

expressando certa neutralidade. Neste ponto, Rabatel conserva a visão drucrotiana, que, como 

já vimos antes, concebia distintamente os dois termos. Na verdade, ele aproxima-se 

relativamente a Ducrot por considerar a polifonia, as várias vozes do enunciado, dizendo que 

o locutor consiste na primeira instância que produz materialmente os enunciados, ou seja, é 

quem fala, escreve, produz as palavras (sujeito da enunciação), e o enunciador consiste na 

instância que se posiciona em relação aos objetos do discurso aos quais ele se refere, 

tomando a responsabilidade para si (correlato ao conceito de sujeito modal, sujeito do 

enunciado). Logo veremos, no desenrolar desta exposição teórica, o tratamento particular 

atribuído a ambos os conceitos.  

Em princípio, quando o autor afirma:  

 

O conceito de enunciador corresponde a uma posição (enunciativa) que 

adota o locutor, em seu discurso, visando os fatos, os conceitos, sob tal ou 

tal PDV por sua responsabilidade ou de outrem. Assim, o enunciador é 

definido como instância aos PDV22. (RABATEL, 2010a, p. 4-5, grifos 

nossos).  

   

Percebemos, desde logo, como os dois termos estão imbricados, de tal modo que não 

se pode pensar um locutor que não se constitua, ao mesmo tempo, como um enunciador, 

assumindo e se posicionando em relação ao conteúdo proposicional de um PDV. Isso explica 

o fato de Rabatel utilizar esses conceitos unidos pelas barras: L1/E1 e l2/e2. Ao enunciador, 

primeiro ou segundo, é dado o atributo de assumir um PDV, ainda que ele não fale, 

literalmente. Isto nos parece suficiente para explicar porque esse autor abandona a acepção 

ducrotiana de que ser responsável é falar: “se todo locutor é enunciador [instância que se 

responsabiliza], todo enunciador não é necessariamente locutor” (RABATEL, 2013, p. 44, 

tradução do organizador). Logo, é possível assumir sem dizer. 

Rabatel (2009) concebe a responsabilidade enunciativa (ou responsabilização) 

referindo-se aos casos em que L1/E1 assume por conta própria os conteúdos proposicionais 

do PDV que ele juga verdadeiros. Associado a esse conceito, o autor postula a imputação, 

                                                 
22 La notion d’énonciateur correspond à une position (énonciative) qu’adopte le locuteur, dans son discours, pour 

envisager les faits, les notions, sous tel ou tel PDV pour son compte ou pour le compte des autres7. De la sorte, 

l’énonciateur est défini comme l’instance aux PDV.  
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para as ocorrências em que L1/E1 atribui os conteúdos proposicionais a outro enunciador, ou 

seja, a um e2. Além disso, defende a hipótese de uma quase-reponsabilização23, para os casos 

de imputação do PDV a um e2, com posicionamento de L1/E1. Este marca o seu engajamento 

a partir de um acordo favorável em relação ao PDV imputado. Rabatel (2009, p. 73) afirma: 

“é esta quase PEC, imputada a e2, que permite em seguida que L1/E1 se posicione em relação 

à posição enunciativa de e2”24. Logo, duas questões emergem dessa definição: qual é o PDV 

de L1/E1? O que ele pensa sobre o PDV quando o imputa a outrem? Daí se conclui que os 

enunciadores segundos também estão envolvidos com a responsabilidade enunciativa, via 

imputação.  

É exatamente pela ideia de uma responsabilidade enunciativa pressuposta que se pode 

admitir que L1/E1 imputa um engajamento pelo conteúdo do PDV a um e2, mesmo que ele 

não tenha dito palavra alguma. Rabatel (2009) reconhece a complexidade desse tipo de 

imputação, porque nem todas as línguas (o francês, por exemplo) dispõem de marcas 

morfológicas para indicá-la, como mostrará um dos pontos da subseção 2.2.5, mais adiante, 

quando tratarmos do mediativo, segundo a visão de Guentchèva (1994). O apoio no 

dialogismo bakhtiniano constitutivo ao discurso ajuda a resolver tal dificuldade, pelo fato de 

considerar as fontes externas e anteriores ao dizer de L1/E1. Assim, quando um L1/E1 imputa 

a responsabilidade a um e2, mesmo quando este não disse nada, as seguintes situações podem 

estar em causa:  

a) Provas anteriores à fala: L1/E1 apoia-se em algo que e2 lhe teria dito/afirmado/ 

admitido em momento anterior; 

b) Relatos de terceiros: L1/E1 apoia-se em algo que ouviu dizer/afirmar, por terceiros, 

a respeito de e2; 

c) Inferências: L1/E1 levantou inferências a partir de um comportamento anterior de 

e2. Nesse caso, L1/E1 apoia-se em algo que ele mesmo verificou a respeito de e2. 

De acordo com Rabatel (2009), as variantes a, b e c apoiam o conteúdo proposicional 

de um enunciado imputado a e2 por meio de fontes evidenciais. O conceito de fonte refere-se 

a uma origem externa ao dizer de L1/E1 e que o apoia nesses casos de imputação. Nas três 

situações, as fontes se responsabilizam pelo PDV em um tempo e momento anteriores à 

enunciação, supondo, pois, que um e2 deve ter falado antes.  

                                                 
23 Rabatel usa a abreviação PEC, para responsabilidade enunciativa, e Quasi PEC, para quase-responsabilização. 

Teríamos o equivalente RE e Quase-RE em português. 
24 C’est cette quasi PEC, imputée à e2, qui permet ensuite à L1/E1 de se positionner par rapport à la position 

énonciative de e2.  
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Retomamos mais uma vez as palavras de Rabatel (2009, p. 74), para dizermos que “a 

imputação é, portanto, uma PEC com responsabilidade limitada, pois foi construída pelo 

primeiro locutor, atribuído por ele a um segundo locutor/enunciador que pode sempre alegar 

que não é o responsável pelo PDV que L1/E1 lhe atribuiu indevidamente25.” Relacionado com 

a imputação, está o fato de L1/E1 poder se posicionar favoravelmente, ou não, ao PDV 

imputado. Se L1/E1 concorda com o PDV atribuído por ele a e2, tem-se aí um 

compartilhamento, conduzindo-nos a crer que o PDV parece ser o mesmo para ambos. 

O trabalho de Rabatel (2009) permite depreender pelo menos três possibilidades de 

posicionamento de L1/E1 nos contextos de imputação do PDV a outro enunciador, quais 

sejam:  

 

1 Acordo total ou parcial  Compartilhamento (operações de focalização, de 

enriquecimento, de confirmação e de retificação do PDV 

imputado a e2). 

2 Neutralidade  Afastamento (operações de focalização) 

3 Desacordo Negação do PDV imputado a e2. 

 

Como uma espécie de continuum, L1/E1 pode manifestar-se de modo favorável ao que 

disse e2, ou apenas parcialmente, como também pode discordar, ou ainda não evidenciar seu 

posicionamento. Assim, de um lado, pode haver, da parte de L1/E1, compartilhamento do 

conteúdo proposicional do PDV com e2, ou seja, mesmo imputando-o, L1/E1 pode tomá-lo 

como seu, realizando sobre ele diversas operações: focalizar, enriquecer, confirmar e retificar. 

De outro lado, o desacordo revela a não assunção da responsabilidade enunciativa por L1/E1, 

tendo em vista a atuação da negação, fazendo com que e2 assuma sozinho o PDV. Já a 

neutralidade, posicionada de forma intermediária, manifesta o afastamento provisório de 

L1/E1, que, por alguma razão, não deseja revelar se é favorável ou não ao PDV. Rabatel 

(2009) diz que essa neutralidade é teoricamente possível, mas não se sustenta por muito 

tempo, pois, em algum momento, será cobrado de L1/E1 tomar alguma posição.  

É preciso notar que, nas três possibilidades mostradas, a responsabilidade pelo PDV 

recai sobre e2, via imputação. Significa dizer que L1/E1 não se responsabiliza inicialmente; 

porém, ao emitir uma posição favorável, ele valida por si mesmo o conteúdo proposicional 

atribuído a outrem e, com isso, cria-se um contexto de responsabilização pela imputação.  

                                                 
25 L'imputation est donc une PEC à responsabilité limitée, parce que constuite par le locuteur premier, attribuée 

par lui à un locuteur/énonciateur second qui peut toujours alléguer qu'il n'est pas reponsable d'un PDV que L1/E1 

lui a imputé à tort. (grifos do autor). 
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Com base em Rabatel (2009, p. 75), os contextos de responsabilização relacionam-se 

com outras três noções: o reconhecimento, o engajamento e a força ilocutária, como 

demonstramos abaixo. 

 

1 Reconhecimento  L1/E1 imputa porque reconhece que o PDV pertence a 

outros, portanto não é seu.  

2 Engajamento e desengajamento  Em etapa posterior, L1/E1 pode manifestar-se em 

relação ao PDV imputado (que foi reconhecido como 

alheio), rejeitando ou aceitando como seu.  

3 Força ilocutária, expressão de 

modalidades  

A posição em relação ao PDV pode se dar em graus 

variados, de modo que L1/E1 pode ser muito 

afirmativo, pode modalizar seu próprio PDV 

(afastando-se) ou ocultá-lo, escondendo-se por trás de 

uma opinião geral.  

 

Nesse sentido, somos levados a compreender que: 1) todo reconhecimento (de que o 

PDV é alheio) implica uma imputação prévia da reponsabilidade enunciativa; 2) por mais 

objetivo e impessoal que seja, L1/E1 manifesta uma posição, revela algum grau de 

engajamento; e 3) a força ilocutária baixa, o afastamento ou a expressão de modalidades não 

atenuam o fenômeno da responsabilização por L1/E1. Tudo isso se relaciona com o manejo de 

estratégias discursivas, com as negociações de L1/E1, que ora pode se responsabilizar por 

conta própria pelo conteúdo proposicional do PDV, ora pode imputá-lo a e2, mas sem que 

isso o exima de tomar uma posição no discurso. 

Outra noção articula-se com a responsabilidade enunciativa, trata-se da verdade. Bem 

diferente de Culioli (1980) – que a considerava como critério geral da responsabilidade, em 

que ser responsável é dizer aquilo que se acredita ser verdadeiro e, portanto, é algo que recai 

sobre quem enuncia (COLTIER, DENDALE & BRABANTER, 2009) – Rabatel (2009) 

postula que a verdade não é o único critério para fundar a responsabilidade enunciativa. Em 

primeiro lugar, porque a responsabilização não implica a verdade extralinguística da 

proposição, ou seja, fragiliza-se o argumento da correspondência biunívoca entre o que se diz 

no discurso e o que há na realidade exterior. Em segundo lugar, as verdades são relativas, pois 

estão relacionadas com um conjunto de crenças, tem a ver com o que os interlocutores, 

situados sócio e historicamente, consideram como verdadeiro. 

Por centrar seu olhar sobre a dimensão argumentativa dos enunciados, Rabatel (2009, 

p. 78) afirma que “o estatuto da verdade de uma proposição difere de acordo como a fonte: o 
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enunciador influencia o sentido das palavras e o sentido dos enunciados26”. Outra vez 

podemos observar certo afastamento em relação a Ducrot (1987), para quem a fonte 

corresponde à origem do ponto de vista e está para o locutor, responsável pelo enunciado. É 

certo que Rabatel (2009) também afirma que a fonte “refere-se à iminência enunciativa da 

origem do PDV27”, todavia ele distingue esse conceito da noção de quadro, item responsável 

por delimitar a verdade do enunciado, restringindo sua validade dentro de determinado 

domínio (espacial, temporal, circunstancial).  

Essa distinção abre possibilidades para, em alguns casos, o quadro corresponder à 

fonte, por exemplo: em (1) De acordo com Ducrot, ser responsável é falar, é dizer; e em (2) 

No meu ponto de vista, Ducrot está equivocado. Nesses exemplos, o domínio que restringe o 

sentido do PDV (os quadros “Ducrot” e “Eu”) é o mesmo que se responsabiliza por este 

PDV. O sentido e a verdade estão situados nesses dois quadros. Se for assim, concluímos que 

a responsabilidade enunciativa não é fundada a partir da fonte, nem de quem fala, já que 

enunciadores segundos também estão envoltos sobre ela, menos ainda se acha vinculada ao 

critério exclusivo da verdade referencial, uma vez que a verdade é relativa, não deixa de ser 

uma verdade criada no e pelo discurso. 

Se a definição de responsabilidade enunciativa discutida por Rabatel (2009) mostra-se 

distinta das demais anteriormente apresentadas – diferente, inclusive, do pioneiro Culioli 

(1980) – é porque o dialogismo bakhtiniano lhe dá um rumo particular sobre a compreensão 

do PDV. Está muito claro: “o PDV emana desde o início de um outro antes que L1/E1 o faça 

seu28” (RABATEL, 2009, p. 81). Isso nos obriga a reconhecer a complexidade da ideia de 

fonte do enunciado e também das relações ou laços semânticos estabelecidos entre os L1/E1 e 

os l2/e2, tentando enxergar a hierarquização na estruturação dos PDV. O dialogismo 

constitutivo ao discurso é, portanto, o que conduz o autor a considerar, junto com o conceito 

de responsabilização, o de quase-responsabilização, e a ainda a possibilidade de uma não 

responsabilização), além das diferentes posições tomadas por L1/E1 (acordo, desacordo, 

neutralidade) em relação ao PDV imputado a outrem. 

Para fecharmos essa exposição, tratamos de mais outro conceito, não menos complexo 

que os demais, e igualmente sujeito a variações de significação, mas também indispensável a 

uma compreensão articulada da responsabilidade enunciativa, o que aspiramos aqui. 

Referimo-nos a figuras de autor, termo extraído do trabalho de Rabatel (2010b), que por sua 

                                                 
26 Le statut de la vérité d'une proposition diffère selon la source: l'énonciateur influe sur le sens des mots et sur 

le sens des énoncés.  
27 [...] renvoie à l'instance énonciative à l'origine du PDV.  
28 [...] ce PDV émane d'abord d'un autre avant que L1/E1 le fasse sien. (RABATEL, 2009, p. 81).   
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vez se fundamenta no conceito de função-autor ou autoria advinda da obra de Foucault (1969 

[2012]). Esse termo relaciona-se também ao ethos, que é a imagem de si construída no e pelo 

discurso, conforme a perspectiva da Teoria da Argumentação no Discurso (AMOSSY, 2005). 

O conceito de autor, tal como extraímos do trabalho acima mencionado – e que 

Ducrot (1987) não quis tomar partido – remete a uma voz portadora de PDV próprio, 

distinguindo-se claramente do escritor, que pode ser somente o compilador ou redator do 

texto – por exemplo, um escrivão judicial, a quem cabe, legalmente, escrever ofícios, 

mandados, cartas precatórias, entre outros textos relativos ao seu ofício, mas não é o 

responsável pelo conteúdo proposicional dos PDV neles expressos. Nesse sentido, ser escritor 

sem sempre significa ser o autor do texto ou o portador de uma voz autoral própria.  

Para Rabatel (2010b), ser autor vai muito além de assumir os PDV alheios, uma vez 

que requer a contribuição pessoal, a formulação de uma voz própria, mesmo diante de um 

conjunto de trabalhos anteriores. A autoria é, pois, um conceito bastante útil à análise da 

construção interacional dos PDV de L1/E1, porque permite verificar como estes se relacionam 

com os PDV de outrem. Relativamente ao contexto da pesquisa científica e da produção 

textual que dela resulta, é possível observar se a autoria no texto acadêmico-científico limita-

se à assunção da responsabilidade enunciativa pelas vozes alheias ou, quando não cai por 

completo nessa redução, em que medida sinaliza um avanço, uma originalidade, que, por sua 

vez, se funda constitutivamente sob uma relação dialógica com os outros discursos já 

produzidos no campo, em outra(s) área(s) do saber. 

Sem querer forçar uma harmonia entre bases teóricas diversas, sobretudo se elas se 

revelam conflitantes, arriscamos tomar de empréstimo os conceitos aqui debatidos (primeiro 

locutor-enunciador, segundo locutor-enunciador, ponto de vista, responsabilização, quase-

responsabilização, imputação, autoria), em um tratamento articulado com a noção de 

responsabilidade enunciativa, tal como ela se apresenta entre as categorias de análise da ATD. 

 

2.2.5 Por uma delimitação de categorias e marcas da responsabilidade enunciativa: a 

contribuição de Adam 

 

A discussão proposta neste tópico procura situar a noção de responsabilidade 

enunciativa, conforme é apresentada em Adam (2011). Para tanto, levamos em consideração 

as reinterpretações acerca da ATD encontradas nos trabalhos de Passeggi et al. (2010), 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), Rodrigues (2009), além de outros estudos que vêm 

sendo realizados nesse campo teórico. 
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A responsabilidade enunciativa consiste em uma das categorias da ATD, discutidas 

por Adam (2011) em dois momentos de sua obra (tópico 3.4, do capítulo 2; tópico 5.2, do 

capítulo 3). Na obra, essa noção é correlata a ponto de vista29 e refere-se ao fato de que o 

locutor narrador30 pode assumir, ou atribuir a outro, o conteúdo de seus enunciados. Certas 

unidades da língua permitem assinalar a porção dos discursos que (não) é assumida pelo 

locutor narrador. É isso o que postula Adam (2011, p. 117), ao afirmar que “o grau de 

responsabilidade enunciativa de uma proposição é suscetível de ser marcado por um número 

de unidades da língua”.  

Com apoio em Benveniste (2006, p. 81-90), e retomando o capítulo da obra em que 

este autor constrói o chamado Aparelho formal da enunciação, Adam (2011) apresenta 

algumas dessas unidades, assegurando, com isso, uma expansão da descrição proposta por 

aquele autor. É o caso, por exemplo, das categorias que agrupam os índices de pessoas, os 

dêiticos espaciais e temporais, os tempos verbais, as modalidades, os diferentes tipos de 

representação da fala, as indicações de quadros mediadores, os fenômenos de modalização 

autonímica, as indicações de um suporte de percepções e de pensamentos. Por sabermos de 

qual natureza é a proposta de Benveniste sobre a enunciação, com foco em uma subjetividade 

mais pessoal (inscrita no sistema da língua) e menos dialógica, confiamos a Adam um avanço, 

constituído ao mesmo tempo de retomada e ruptura da enunciação benvenistiana, ainda que, 

na obra, ele não tenha falado isso diretamente. As fontes e quadros teóricos que ele convoca 

ampara suficientemente isso que afirmamos.  

Passeggi et al. (2010, p. 299) entendem que a responsabilidade enunciativa, conforme 

Adam (2011), “consiste na assunção por determinadas entidades ou instâncias do conteúdo 

do que é enunciado, ou na atribuição de alguns enunciados ou PdV a certas instâncias” 

(grifos nossos). Assim como o autor, eles compreendem que a responsabilidade enunciativa é 

inseparável do PdV. Os dois termos em negrito destacam a articulação que fazemos entre as 

acepções de Adam e Rabatel, uma vez que remetem, respectivamente, à responsabilização e à 

imputação discutidas na subseção anterior. Além disso, ambas as acepções se inserem na 

perspectiva dialógica da linguagem, revelando o desdobramento polifônico do enunciado. 

Para o tratamento da responsabilidade enunciativa neste trabalho, essa articulação será 

estabelecida. 

                                                 
29 A partir deste ponto, abreviamos PdV, como faz Adam (2011), e assim prosseguimos em todo o texto da 

análise. 
30 Entendemos que mesmo quando Adam (2011) utiliza o termo locutor narrador, ele não está desconsiderando 

os enunciadores aí imbricados, ou seja, não enxergamos dissonância em relação à distinção locutor e enunciador 

que vimos nos trabalhos de Rabatel, por isso iremos empregar as abreviações L1/E1 e l2/e2 em todo o texto de 

nossa análise. 
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Passamos agora a uma exposição das variadas categorias e marcas da responsabilidade 

enunciativa, recorrendo às suas bases teóricas fundamentais. São oito categorias, como mostra 

o quadro abaixo, elaborado por Passeggi et al. (2010, p. 300-301), com base em Adam (2011, 

p. 117-120). 

 

Ordem Categorias Marcas linguísticas 

O1 Índices de pessoas meu, teu/vosso, seu 

02 

Dêiticos espaciais e 

Temporais 

Advérbios (ontem, amanhã, aqui, hoje) 

Grupos nominais (esta manhã, esta porta) 

Grupos preposicionais (em dez minutos) 

Alguns determinantes (minha chegada) 

03 

Tempos verbais Oposição entre presente e futuro do pretérito 

Oposição entre presente e o par pretérito imperfeito e pretérito 

perfeito 

04 

Modalidades Modalidades sintático-semânticas maiores: 

Téticas (asserção e negação) 

Hipotéticas (real) 

Ficcional e 

Hipertéticas (exclamação) 

Modalidades objetivas 

Modalidades intersubjetivas 

Modalidades subjetivas 

Verbos e advérbios de opinião 

Lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos 

05 

Diferentes tipos de 

representação da fala 

Discurso direto (DD) 

Discurso direto livre (DDL) 

Discurso indireto (DI) 

Discurso narrativizado (DN) 

Discurso indireto livre (DIL) 

06 

Indicação de quadros 

Mediadores 

Marcadores como segundo, de acordo com e para 

Modalização por um tempo verbal como o futuro do pretérito 

Escolha de um verbo de atribuição de fala como afirmam, parece 

Reformulações do tipo é, de fato, na verdade, e mesmo em todo 

caso 

Oposição do tipo alguns pensam (ou dizem) que X, nós pensamos 

(dizemos) que Y etc. 

07 

Fenômenos de 

modalização 

autonímica 

Não coincidência do discurso consigo mesmo (como se diz, para 

empregar um termo filosófico) 

Não coincidência entre as palavras e as coisas (por assim dizer, 

melhor dizendo, não encontro a palavra) 

Não coincidência das palavras com elas mesmas (no sentido 

etimológico, nos dois sentidos do termo) 

Não coincidência interlocutiva (como é a expressão? Como você 

costuma dizer?) 

08 
Indicações de um 

suporte de 

percepções e de 

Focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, experimentar) 

Focalização cognitiva (saber ou pensamento representado) 
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pensamentos 

relatados 

Quadro 2: Grau de responsabilidade enunciativa: categorias e marcas linguísticas 

Fonte: Passeggi et al. (2010, p. 300-301) 

 

As categorias listadas no quadro mostram-se, segundo Adam (2011), como uma 

ampliação do chamado Aparelho formal da enunciação proposto por Benveniste (1974 

[2006]) e evidenciam claramente o diálogo entre a ATD e outras abordagens teóricas, 

sobretudo discursivas e enunciativas, justificado exatamente pela natureza do seu objeto de 

investigação, que é o texto em funcionamento discursivo. Essa necessidade de recurso a 

categorias e conceitos de outras teorias não parece ser um problema, mas sim uma abertura 

muito positiva na tentativa de, pela mediação de conceitos reportados dessas teorias, 

somando-se à coerência com que estes são tratados e relacionados na ATD, descrever o texto 

na relação com o domínio discursivo mais vasto.  

Já dissemos que a perspectiva assumida por Adam (2011) para delimitar a ATD leva 

em conta a polifonia e o dialogismo, o que pode ser confirmado pelos estudos de outros 

autores da área (RODRIGUES, 2009; RODRIGUES, PASSEGGI & SILVA NETO, 2010; 

PASSEGGI at al., 2010). Em função disso, a exposição feita a seguir dá uma atenção maior às 

categorias 05, 06 e 07, pois é a partir delas que propomos uma análise da responsabilidade 

enunciativa, dedicada à interpretação da produção de sentidos no e pelo discurso acadêmico-

científico. 

 

(01) Sobre os índices de pessoa 

 

A categoria 01, dos índices de pessoa, convoca o pensamento de Benveniste, 

especialmente seu importante artigo de 1970, publicado em 1974, com o titulo O aparelho 

formal da enunciação, integrando o segundo volume do livro Problemas de linguística geral. 

Tal como o autor define, trata-se de um fenômeno linguístico que se manifesta no uso, 

atestando a inscrição do indivíduo na língua, numa relação eu-tu, construída e atualizada na e 

pela enunciação. O ‘eu’ configura-se como aquele que profere a enunciação e o “tu” como 

aquele que é ratificado como interlocutor (o ouvinte), do qual se espera sempre uma outra 

enunciação de retorno. A enunciação, para este autor, seria colocar em funcionamento a 

língua por um ato individual de utilização (BENVENISTE, 2006, p. 82), é o ato mesmo de 

produzir um enunciado, em diversificadas situações. No artigo, o que ele faz é esboçar e 
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descrever os caracteres formais da enunciação a partir da manifestação individual que ela 

realiza.  

Ao locutor é dada a posição de primeiro lugar frente às condições necessárias de um 

ato enunciativo, é ele que coloca a língua em funcionamento, pois antes disso o sistema não 

passa de uma possibilidade de uso. Nesse sentido, o uso da língua por um indivíduo deixa 

marcas de sua subjetividade, efetivando-se na medida em que “o locutor se apropria do 

aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por meio de índices específicos, de 

um lado, e por meio de procedimentos acessórios de outro” (p. 84). 

O indivíduo, tendo atestado sua posição de locutor no instante em que faz uso da 

língua, instaura uma relação com o outro, com o mundo, e, também, com sua enunciação. 

Para Benveniste, esse locutor sempre implanta e atinge o outro diante de si, seja qual for o 

grau de presença atribuído a este outro. Assim, tem-se o princípio de que todo ato enunciativo 

“é, implícita ou explicitamente, uma alocução, ele postula um alocutário.” (p. 84). É na 

enunciação, e situados num consenso pragmático, que locutor e alocutário (este entendido 

como um co-locutor) referem-se, pelo discurso, acerca do mundo. Os referentes são 

construídos e atualizados pelos alocutários a cada vez que um ato enunciativo se efetiva; eis, 

então, que a referência, para Benveniste, é uma parte integrante da enunciação.  

Os índices de pessoa seriam como uma instância primeira a atestar a relação do 

locutor com sua enunciação. Benveniste (2006, p. 84) diz que “o ato individual de apropriação 

da língua introduz aquele que fala em sua fala. [...] A presença do locutor em sua enunciação 

faz com que cada instância de discurso constitua um centro de referência interno”. Desse 

modo, o locutor dispõe de um conjunto específico de marcas da língua para manifestar sua 

posição, mas isso se dá primeiramente pela emergência dos índices de pessoa (a relação eu-

tu) que não se produz senão na e pela enunciação. É o caso dos pronomes pessoais (eu, tu, 

nós...), pronomes possessivos (meu, teu/vosso, seu...), que expressam em primeiro lugar uma 

ligação com aquele que profere um anunciado, deixando, pois, assinalada a presença do 

indivíduo na língua. 

Esboçados por esta via, os índices de pessoa apresentam-se como uma das marcas da 

língua que permitem a análise da representação da subjetividade no enunciado. Na proposta 

da ATD, tal como é delineada por Adam (2011), essas marcas possibilitam verificar o grau de 

responsabilidade por aquele que profere um enunciado. Mas, para examinar o grau de 

responsabilidade enunciativa por meio da observação dos índices de pessoas, é preciso definir 

bem a filiação teórica, porque a instância que diz “Eu” no discurso pode não ser reduzida a 
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uma expressão de subjetividade no sentido pessoal e individual do termo, afinal, ao se 

acreditar em uma base dialógica, antes do Eu falam muitos outros.  

 

(02)  Sobre os dêiticos espaciais e temporais  

 

Seguindo a mesma linha teórica de base para o esboço dos índices de pessoa como 

marcas da responsabilidade enunciativa, a categoria 02, dos dêiticos espaciais e temporais, 

pode também nos remeter ao estudo de Benveniste (2006) com o qual acabamos de dialogar. 

Este autor fala de índices de ostenção, materializados por inúmeros termos da língua (por 

exemplo: este, aqui), os quais implicam “um gesto que designa o objeto ao mesmo tempo que 

é pronunciada a instância do termo” (p. 85). Sobre esses termos, o autor afirma ainda que: 

 

As formas denominadas tradicionalmente ‘pronomes pessoais’, 

‘demonstrativos’, aparecem agora como uma classe de ‘indivíduos 

linguísticos’, de forma que enviam sempre e somente a ‘indivíduos’, quer se 

trate de pessoas, de momentos, de lugares, por oposição aos termos 

nominais, que enviam sempre e somente a conceitos. Ora, o estranho desses 

‘indivíduos linguísticos’ se deve ao fato de que eles nascem de uma 

enunciação, de que são produzidos por este acontecimento individual e, se 

pode dizer, ‘semal-natif’. Eles são engendrados de novo a cada vez que 

uma enunciação é proferida, e cada vez que eles designam algo novo. 

(BENVENISTE, 2006, p. 85, grifos nossos). 

 

 

Desse modo, os dêiticos recobrem as categorias relacionadas à pessoa, tempo e 

espaço. Entendemos que esses elementos apresentam a propriedade de identificar, remeter, 

apontar ou construir referentes necessariamente vinculados ao momento da enunciação, 

portanto são extremamente dependentes do contexto enunciativo.  

Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 147), ao conceituarem a referência dêitica, 

trazem uma breve revisão de diferentes estudos, dizendo que:  

 

para alguns pesquisadores, ela se aplica a todos os elementos que, por 

natureza, suscitam uma referência de tipo dêitico (pessoas, indicadores 

espaciotemporais); já outros reservam esse conceito somente aos indicadores 

espaciotemporais (isto, ontem...), e mesmo somente aos indicadores 

espaciais, seguindo o fio da etimologia (“mostrar por um gesto”). [grifos dos 

autores]. 

 

Assumindo uma visão discursiva da dêixis, esses autores a relaciona com “a situação 

que constrói o próprio discurso e a partir da qual ele pretende enunciar, sua cena de 

enunciação” (p. 148). Portanto, defendem o seu estatuto de dependência situacional. 
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Muitos autores poderiam ser mencionados, tratando da conceituação da dêixis numa 

linha de pensamento que, de certo modo, se mostra afinada com a posição de Benveniste 

(2006). Para ficarmos com um exemplo, citemos a abordagem de Castilho (2010, p. 123), 

autor que compreende a dêixis como “uma categoria que depende crucialmente da situação 

discursiva, e não das propriedades necessárias à configuração das categorias da referenciação 

e predicação [...]”. Em português, esse fenômeno se manifesta na forma de muitas expressões 

pessoais, demonstrativas, espaciais, temporais. Como este autor mesmo cita, são expressões 

do tipo: (i) eu, este/esse, aqui, hoje; (ii) você, esse/este, aí, amanhã; (iii) ele, aquele, lá, acolá, 

entre outras. 

Ao designar os elementos dêiticos enquanto marcas da responsabilidade enunciativa, 

Adam (2011, p. 118) diz se tratar de uma  

 

referência absoluta (precisa ou vaga) ou uma referência relativa ao cotexto 

(anafórica) ou ao contexto (situacional). Englobando a classe dos 

embreantes, essa categoria bastante vasta é constituída dos elementos que 

fazem referência à situação na qual o enunciado é produzido: advérbios 

(ontem, amanhã, aqui, hoje), grupos nominais (esta manhã, abra esta porta), 

grupos preposicionais (em dez minutos), adjetivos (na semana passada), 

certos pronomes (ele pensa em mim) certos determinantes (minha chegada).  

 

 

Vejamos, então, que o autor compreende de modo relacionado a dêixis e a anáfora, o 

que, para alguns autores, tratam-se de categorias distintas. A esse respeito, Charaudeau e 

Maingueneau (2006) mostram que, tradicionalmente, desde Benveniste, as duas categorias são 

vistas de modo distinto. Segundo eles, a oposição entre essas categorias toma como base a 

diferença de localização do referente, de modo que: “se o referente se encontra no texto, há 

uma relação anafórica, mas, se o referente encontrar-se na situação comunicativa imediata 

(fazendo intervir os interlocutores, o momento de enunciação, ou os sujeitos perceptíveis) há 

uma referência dêitica” (p. 147, grifos dos autores). Já numa visão de orientação cognitivista, 

tal oposição assenta-se na distinção novo/saliente. Desse modo, se há remissão a um referente 

presumido, isto é, conhecido ou inferível pelo interlocutor, tem-se a anáfora; do contrário, se 

se tratar da introdução de um referente dado como novo, ainda não manifesto no universo do 

discurso, ocorre, pois, a referência dêitica. A perspectiva discursiva seguida por Charaudeau e 

Maingueneau (2006) propõe que sejam considerados os referentes conhecidos e novos numa 

mesma unidade linguística.  



  78 

 

Com apoio nas colocações de Charaudeau e Maingueneau (2006), podemos entender 

que Adam (2011), quando fala em referência relativa ao cotexto (anafórica) ou ao contexto 

(situacional), parece relacionar-se ao que esses autores mencionam como: 

a) dêixis textual: “referem-se ao lugares e aos momentos do próprio texto no qual 

eles figuram: acima, no capítulo precedente etc.. Neste caso, a localização não é o 

momento ou o lugar de anunciação, mas o lugar ou o momento do texto em que 

aparece a expressão dêitica”. 

b) dêixis memorial: “concerne às expressões nominais demonstrativas cujo referente 

não está presente nem no co-texto nem na situação de comunicação. [...]. Esse 

fenômeno está relacionado com o pensamento do sujeito”. (CHARAUDEAU & 

MAINGUENEAU, 2006, p. 148). 

 

Ora, se para Adam (2011), o contexto não é a situação extralinguística em si, mas 

resulta de uma representação construída pelos sujeitos, não é estranho se relacionarmos esse 

estatuto memorial da dêixis postada no item ‘b’ com a definição de referência dêitica sugerida 

pelo autor, ao nos apresentá-la, no trecho citado anteriormente, entre as marcas da 

responsabilidade enunciativa. O fato é que, para um exame aprofundado dessa questão, 

precisaríamos consultar muitas perspectivas, o que caberia pelo menos a concepção textual, a 

semântica e a cognitiva. Mas esse não é o propósito deste trabalho. A posição de Adam 

(2011) leva em conta os co(n)textos, para identificar, descrever e interpretar tais elementos 

dêiticos (espaciais e temporais).  

 

(03) Sobre os tempos verbais  

 

O artigo de Benveniste já mencionado antes traz uma interessante reflexão sobre os 

tempos verbais. Este autor os situa como a terceira série de termos que dizem respeito à 

enunciação. Os tempos verbais mostram o presente como forma axial, determinando-se em 

relação a EGO, centro da enunciação, e coincidem com o momento enunciativo, renovando-se 

a cada novo ato. Segundo o autor, a necessidade do tempo fundamenta-se na necessidade 

imposta pela enunciação; é a enunciação que instaura a categoria do presente, que por sua vez 

instaura a categoria do tempo. Somente o discurso, na enunciação, é possível atualizar, por 

exemplo, o tempo experienciado no ‘agora’.  Diz ele:  
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O presente formal não faz senão explicitar o presente inerente à enunciação, 

que se renova a cada produção do discurso, e a partir deste presente 

contínuo, coextensivo à nossa própria presença, imprime na consciência o 

sentimento de uma continuidade que denominamos ‘tempo’; continuidade e 

temporalidade que se engendram no presente incessante da enunciação, que 

é o presente do próprio ser e que se delimita, por referência interna, entre o 

que vai se tornar presente e o que já não o é mais. (BENVENISTE, 2006, p. 

86).   

 

A proposta de Adam (2011) leva em consideração a contribuição dada por Benveniste, 

no que diz respeito a essa reflexão teórica acerca dos tempos verbais, e toma apoio nos 

trabalhos de Weirich (1964; 1973). Quando o autor situa os tempos verbais entre as categorias 

da responsabilidade enunciativa, diz se tratar de  

 

diferentes tipos de localização relativamente à posição do enunciador e 

repartem-se em diversos planos de enunciação (oposições constatadas 

anteriormente, entre o presente e o futuro do pretérito ou entre o presente de 

verdade generalizada e o par imperfeito-pretérito perfeito etc.). 

 

É no capítulo 6 que Adam (2011, p. 288-300) dedica espaço ao exame do papel textual 

dos tempos verbais, com foco específico no sistema verbal do francês, momento em que 

explora de modo mais detido o nível da coesão enunciativa das sequências dos enunciados e 

da responsabilidade enunciativa (Nível 7 do Esquema 4, situado no capítulo 1; componente B 

do Esquema 10, situado no capítulo 2, tópico 3.2). 

A discussão teórica feita pelo autor desaprova, de início, a limitação da descrição do 

emprego dos tempos verbais que prioriza somente um nível de análise (frasal ou textual). Os 

trabalhos dedicados aos tempos verbais não teriam, segundo sua visão, ultrapassado os limites 

da análise de sequências de frases. Bem diferente desse tipo de descrição, sua proposta é 

desenhar as grandes linhas de uma abordagem global do emprego textual do sistema verbal 

do francês. Na base dessa abordagem está a visão de textualidade como a tensão entre 

continuidade e descontinuidade, a partir da qual o autor fundamenta a compreensão de que as 

variações enunciativas marcadas pelas formas verbais fazem parte dos efeitos de sentido 

próprios aos textos. (p. 289). São muito variados esses efeitos de sentido, daí o espaço de um 

capítulo todo dedicado às formas verbais.  
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(04) Sobre as modalidades 

 

Os estudos sobre as modalidades como fenômeno da língua não constituem um quadro 

teórico novo, nem uma única abordagem, e não vamos reconstruir aqui o seu histórico. Um 

interessante apanhado teórico sobre essa categoria, desde a tradição aristotélica aos estudos 

modernos e contemporâneos, é feito no trabalho de Neves (2012). Para a finalidade aqui 

pretendida, interessa-nos apresentá-la sob o escopo de uma concepção enunciativa, limitando-

nos a situá-la como marcador da responsabilidade enunciativa e discutindo sobre os efeitos de 

sentido que suscita. 

Cabe destacar, inicialmente, que é amplamente consensual o fato de se tratar de um 

fenômeno complexo, resistente a definições homogêneas e passível de estabelecer ligação 

com outros fenômenos (como o de referencialidade, predicação, mediativo, 

responsabilização), daí a existência de tantos enfoques teóricos (lógico, filosófico, semântico, 

pragmático, semiótico, enunciativo, por exemplo) que o tomam como objeto de investigação, 

além de ser tão variada a terminologia empregada para referi-lo, sendo mais comum 

modalização e modalidade.  

Nos estudos de cunho semântico-enunciativo, uma das perspectivas que ancora a 

abordagem da modalidade é tomá-la segundo a conceituação proposta por Culioli (1990 apud 

Neves, 2012), segundo a qual essa operação diz respeito “ao resultado da localização da 

relação predicativa em relação ao parâmetro S0, sujeito da enunciação”, e assim caracteriza “o 

ponto de vista do sujeito enunciador sobre aquilo que enuncia, assumindo o conhecimento 

construído ou se distanciando dele, dependendo do valor modal que lhe vai atribuir” (NEVES, 

2012, p. 69). Conforme esse entendimento, o locutor-enunciador pode manifestar, em formas 

e graus variados, a assunção pelo conteúdo proferido na relação predicativa. São quadro 

grupos sobre os quais as modalidades se organizam: 

 

I. As modalidades da asserção (afirmação e negação) e da interrogação; 

II. As modalidades do certo/não certo, provável, necessário, possível; 

III. As modalidades que abrangem os valores apreciativos e afetivos; 

IV. As modalidades que expressam valores complexos que dependem da relação 

predicativa. (CULIOLI, 1971 apud NEVES, 2012, p.69-70). 

 

Essa classificação mostra-se como base para a tipologia apresentada em Campos 

(2004) sobre os valores modais, e adotada por Neves (2012, p. 70), para análise de enunciados 

em textos jornalísticos do século XIX. A tipologia inclui três valores modais: valor epistêmico 

(“constatação de que um estado de coisas É ou NÃO É”); valor deôntico (“corresponde ao 
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desejo de que um determinado estado de coisas SEJA ou NÃO SEJA”); e valor apreciativo 

(“corresponde à apreciação sobre um estado de coisas como DESEJÁVEL ou 

INDESEJÁVEL”). 

No valor epistêmico, o enunciador assume/valida, em diferentes graus, a relação 

predicativa construída linguisticamente, demonstrando seu conhecimento em relação ao 

conteúdo proferido. No valor deôntico, a relação predicativa é construída como validável pelo 

enunciador. No valor apreciativo, o enunciador “emite um juízo intelectual ou emotivo, 

positivo ou negativo, sobre um fato, um estado de coisas que é do conhecimento dos 

participantes da enunciação” (NEVES, 2012, p. 71). 

Neves (2012) considera que a partir da modalidade epistêmica se constroem todos os 

outros valores, por isso a autora dá destaque a esse valor modal, situando-o como operação 

que manifesta assunção e distanciamento do enunciador em relação ao conteúdo da relação 

predicativa, sendo tal operação bastante recorrente no texto jornalístico. Com base no estudo 

de Campos (2004), a autora mostra uma espécie de escala polarizadora dos valores modais 

(positivo e negativo), em que se tem a assunção total ou nula em relação ao conhecimento 

que permite a validação da relação predicativa. Numa posição intermediária da escala, situa-

se o domínio do quase certo, demonstrando que o enunciador não detém informações seguras 

para validar a relação predicativa. Reproduzimos a escala da seguinte forma: 

 

polo negativo.................................................................................................................. polo positivo 

    (assunção nula)                                                                                                       (assunção total) 

 

asserção estrita positiva 

ou 

asserção estrita negativa 

Fonte: Neves (2012, p. 74) 

 

Essa escala demonstra que o enunciador assinala seu posicionamento em relação ao 

que enuncia, podendo assumir totalmente (polo positivo, assunção total), não assumir (polo 

negativo, assunção nula) ou assumir em parte (asserção estrita positiva ou asserção estrita 

negativa) o conhecimento construído. 
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(05) Sobre os diferentes tipos de representação da fala 

 

“O ‘falar pelos outros’ [...] é a outra das duas formas de dialogismo [...]” (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p. 122). Esse postulado é central à compreensão da categoria que passamos a 

tratar aqui. Adam (2011, p. 119) apresenta os diferentes tipos de representação de fala como a 

categoria que se manifesta por meio das seguintes marcas: discurso direto (DD), discurso 

direto livre (DDL), discurso indireto (DI), discurso narrativizado (DN) e discurso indireto 

livre (DIL).  

Para um tratamento dessa categoria, precisamos retomar sua base teórica fundamental, 

mais precisamente as observações teóricas de Authier-Revuz (2004) no campo do discurso 

relatado ou dos modos de representação no discurso de um discurso outro. Tais observações 

mostram-se ancoradas no princípio da heterogeneidade constitutiva, que por sua vez se apoia 

no dialogismo bakhtiniano e na concepção lacaniana, relida de Freud, acerca do 

descentramento do sujeito – uma visão que assume como constitutiva e permanente a 

presença do outro (outros discursos) e do Outro (discursos do inconsciente) no discurso – e 

também na noção de interdiscurso mencionada em estudos pêcheuxtianos.  

Já compreendemos, conforme a subseção 2.2.1 do presente capítulo, o caráter 

dialógico/heterogêneo de todo discurso vivo. Vimos que as formas de heterogeneidade 

mostrada dão prova de uma espécie de “negociação – necessária – do sujeito falante” com a 

heterogeneidade constitutiva. Assumindo essa filiação teórica de base, a orientação inicial 

aqui nos parece ser a recusa da maneira tradicional das análises gramaticais de abordar “os 

modos de representação no discurso de um discurso outro” reduzindo-os em DD (considerada 

uma forma simples, objetiva, fiel), em DI (que seria uma variante do DD, após transformação 

no plano morfossintático) e em DIL (visto como uma espécie de mistura de DD e DI, típica 

do estilo literário), como se os três constituíssem uma progressão um do outro. (AUTHIER-

REVUZ, 1998, pp. 133-134).  

Tratá-los assim nos conduziria ao que Authier-Revuz (2004, p. 133) chama de 

“descrição parcial e empobrecedora do campo da representação do discurso no discurso”, 

justamente porque o inventário de formas existentes representativas da heterogeneidade 

mostrada extrapola em muito esta trilogia DD, DI e DIL. Elas são variadas: discurso direto, 

aspas, itálicos, citações, alusões, formas de retoque ou de glosa, discurso indireto livre, ironia, 

entre outras. (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 25). 

Como consequência do diálogo da ATD com abordagens discursivas e enunciativas, 

deparamo-nos com terminologias variadas acerca do fenômeno em questão (discurso de 
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outrem em Bakhtin (2006), discurso citado em Maingueneau (1996), discurso relatado em 

Authier-Revuz (1998, 2004), ou ainda, para esta autora, modos de representação no discurso 

de um discurso outro). A despeito da flutuação terminológica existente, o tratamento que 

damos à categoria dos diferentes tipos de representação de fala, neste trabalho, está em 

sintonia com a designação proposta por Authier-Revuz (2008), mas retomamos, quando 

necessário, traços descritos por essas outras designações, mesmo sabendo que seus quadros 

teóricos de base lhe reservam particularidades. Assumimos, então, que o DD, DI, DIL e DDL 

serão situados no campo mais englobante da metadiscursividade, permeado pelo heterogêneo, 

acompanhando um estágio mais atual do pensamento desta autora, em que ela designa essas 

marcas como representação do discurso outro (RDO).  

A retomada desses enfoques teóricos resultou na elaboração do quadro 331, disposto a 

seguir, onde reunimos as características dos diferentes tipos de representação de fala, para fins 

de uma visualização organizada e sintética do todo, de forma a nos permitir diferenciar os 

contornos de cada um deles.   

 

OS DIFERENTES TIPOS DE REPRESENTAÇÃO DE FALA 

Tipos Características 

DD 

Em Authier-Revuz (1998):  

- “[...] o enunciador relata um outro ato de enunciação e, usando suas próprias palavras 

na descrição que faz da situação de enunciação e (quem fala, a quem, quando...?), ou 

seja, naquilo que chamamos sintagma introdutor, mas faz menção às palavras da 

mensagem que relata; o modo semiótico do DD é, assim, heterogêneo: padrão no 

sintagma introdutor, ele é autônimo na parte citada, isto é, mostrada”. (p. 139). 

- “[...] o DD oferece, via estatuto autônimo de sua citação, uma estrutura sintática 

inteiramente particular, na qual qualquer coisa pode vir a funcionar como OD do 

introdutor sem perturbar a gramaticalidade da frase [...]”. (p. 139). 

- ocorre uma ruptura sintática entre os dois atos de enunciação: citante e citada. “[...] a 

mensagem citada em DD, em seu caráter autônimo, suspende a possibilidade de 

sinonímia: isso significa que a mensagem ‘mostrada’ em DD é dada em sua 

materialidade significante; o DD não enuncia um conteúdo como o DI, ele mostra sua 

cadeia significante” (p. 140). 

- o DD implica um ato de enunciação acontecido anteriormente e corresponde a uma 

reprodução textual da mensagem inicial (real ou imaginada, futura, hipotética, negada 

etc.). Se o ato de enunciação implicado no DD é imaginado pelo enunciador (Ex. 

Imagino João dizendo ‘m’.), “a questão da textualidade está aqui esvaziada de seu 

sentido” (p. 140-141).  

- “[...] corresponde a uma operação de citação da mensagem do ato relatado [...]”. (p. 

150). 

- apresenta estrutura heterogênea: “com seu sintagma introdutor no qual L usa suas 

próprias palavras, e sua parte citada, na qual L menciona (modo autônimo) as palavras de 

m.” (p. 150). 

                                                 
31 Este quadro é uma reedição mais ampla e detalhada de uma produção anterior, apresentada no artigo “Das 

marcas de dialogismo no texto acadêmico: o discurso citado em monografias de estudantes de Letras/Português” 

(BESSA & BERNARDINO, 2011).  
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- quanto ao quadro de indicações dêiticas, “o DD constitui o único caso na língua em que 

vários eu ou você ou aqui ou agora podem ter em uma única frase valores diferentes.” (p. 

153). 

- “em DD justapõe-se, numa cadeia internamente heterogênea, elementos ligados à 

subjetividade de L no sintagma introdutor, e de l na m ‘mencionada’.” (p. 154-155).  

- “[...] o DD pode relatar os atos de enunciação que ainda não aconteceram, ou que nunca 

acontecerão.” (p. 156). 

 

Em Authier-Revuz (2008): 

- “o um fala do outro, afixando-o, localmente, como outro: zona do DD, caracterizada 

pela exibição, sobre a linearidade que ela recorta em partes do um/outro, de um segmento 

completamente heterogêneo nos planos semiótico, sintático, enunciativo, colocando sob 

a dependência do dizer do um, encarregando-se da mostração do outro, isto é, ‘fazendo 

falar o outro’” (p. 113)  

DI 

Em Authier-Revuz (1998):  

- “[...] o enunciador relata um outro ato de enunciação e usando suas próprias palavras, 

pelas quais ele reformula as palavras de outra mensagem: o modo semiótico do DI é, de 

maneira homogênea, o modo padrão”. (p. 139). 

- “[...] é uma frase ‘normal’, que obedece a todas as coerções e restrições de combinação 

da gramática da língua” (p. 139).  

- corresponde “a uma operação de reformulação, isto é, de reprodução de um enunciado 

como tendo o mesmo sentido que a m do ato relatado” (p. 150).   

- apresenta estrutura homogênea: “L globalmente reformula m em suas próprias 

palavras” (p. 150).  

- “[...] apresenta apenas um quadro de indicações para os dêiticos, o da situação de 

enunciação E: o conjunto das designações dêiticas e homogeneamente efetuado em 

relação a L, R, SIT” (p. 153). 

- “em DI, todo elemento desse tipo [expressivos, exclamativos] será necessariamente 

interpretado como emanando de L, única ‘fonte enunciativa’” (p. 155). 

 

Em Authier-Revuz (2008): 

- “o um fala do outro, reconhecendo-o ao um: zona do DI, simples ou estendido, 

caracterizada pela integração, a homogeneização, a redução do outro ao ‘um’ sintático e 

enunciativo” (p. 113). 

DDL 

Em Authier-Revuz (1998):  

- constitui uma forma não marcada, “puramente interpretativa de representação de um 

outro discurso no ato de enunciação” (p. 158). 

- “todos os dêiticos de pessoa, tempo e lugar são, como no DD, os de e. O que significa 

que se pode considerar do DDL como um DD sem introdutor e sem marca tipográfica”. 

(p. 160).  

DIL 

Em Authier-Revuz (1998):  

- também se constitui como uma forma de DR não marcada, dependente de interpretação.  

- “[...] os dêiticos de pessoa são obrigatoriamente os de E, o que significa que eles são, 

como em DI, reformulados em função de L e R.” (p. 160).  

- “[...] mesmo no plano dos elementos dêiticos, o DIL não pode ser considerado como 

um ‘DI sem introdutor’: comportando elementos expressivos, exclamativos, avaliativos, 

maneiras de dizer de l, ele aparece como uma forma original, bivocal, já que mistura 

elementos enunciativos de l e L.” (p. 160).     

 

Em Authier-Revuz (2008):  

- “o um fala com o outro: zona de uma bivocalidade em que o um se mistura ao outro, 

desconsiderando a coesão da unidade enunciativa, dividindo esta entre o um e o outro. 

[...]. Pode-se falar aqui de ‘hibridez’ ou de ‘mixagem’ enunciativa, sob a condição de que 

ela não seja de forma alguma reduzida a uma combinação DD/DI, mas considerada como 

modo enunciativo totalmente à parte do tratamento do outro no um” (p. 113). 
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DN 

Em Rabatel (2003). 

- Assim como as formas de DD e DI, mostra que “um mesmo saber axiológico idêntico 

pode ser expresso tanto através de descrições como através da fala do personagem” (p. 

01). Configura os seguintes exemplos: 

a) Discurso narrativizado da fala (=discurso narrativizado). Ex.: Pierre discutiu uma hora 

com Charles. 

b) Discurso narrativizado do pensamento (=psico-narrativa). Ex.: Pierre imaginou as 

boas razões que Charles alegaria. 

c) Discurso narrativizado da percepção (=PDV embrionário). E.: Pierre se divertiu ao ver 

Charles hesitando antes de intervir (p. 01, tradução livre). 

Ilha 

textual 

em DI 

Em Authier-Revuz (1998): 

- “[...] é apenas um caso de imagem particular do funcionamento do sinal de modalização 

autonímica: aquela extremamente frequente na imprensa, em particular, na qual um DI, 

relatando um outro ato de enunciação num modo que é o seu, ou seja, o da reformulação, 

assimila, localmente, um elemento como ‘não traduzido’, como fragmento conservado da 

mensagem de origem [...]”. (p. 142). 

- “falar aqui de DI ‘com fragmentos de DD’ é errôneo: não há aqui menção (autonímia) 

aos elementos com aspas, mas uso com menção (modalização autonímica) de elementos 

plenamente integrados à sintaxe-padrão da frase” (p. 142). 

- “[...] um elemento, X, é interpretável como tendo ‘resistido’ à tradução, e encontra-se 

ali enfatizado, carregado de uma atenção particular” (p. 157). 

 

Em Maingueneau (2008a):  

- “[...] o enunciador citante isolou em itálico e entre aspas um fragmento que, ao mesmo 

tempo, ele utiliza e menciona, emprega e cita. [...] mesmo tratando-se globalmente de 

discurso indireto, este contém algumas palavras atribuídas aos enunciadores citados. [...] 

a ilha está perfeitamente integrada à sintaxe: só a tipografia permite que essa parte do 

texto não é assumida pelo relator. [...]” (p.151). 

Discurso 

direto 

com 

“que” 

Em Maingueneau (2008a): 

- apresenta as mesmas características do DD, mas tem como introdutor um verbo dicendi 

mais que. Neste caso, “um fragmento entre aspas que apresenta as características do DD 

vem depois de ‘que’”. (p. 152) 

Evocação 

Em Boch e Grossmann (2002): 

- o locutor não comenta o texto citado nem resume seu conteúdo, somente faz alusão a 

discurso de outrem; 

- apresenta algumas peculiaridades tais como: 

• Ausência de marcas introdutórias de discurso reportado (tais como: Segundo X, 

conforme X, ou equivalentes), 

• Ausência de desenvolvimento temático do dizer do outro, 

• Presença de um nome próprio de autor, frequentemente com data à qual o autor do 

artigo se refere, sem precisar o teor do texto. (cf. p. 100-101). 

Resumo 

com 

citações 

Em Maingueneau (2008a): 

- é geralmente marcado pela acumulação de itálico e aspas; 

- os fragmentos entre aspas são partes do discurso original, estando “integrados 

sintaticamente” ao discurso que cita; 

-“trata-se do resumo de um texto cujo original aparece apenas em fragmentos no fio do 

discurso” (p. 154). 

Quadro 3: Características dos diferentes tipos de representação de fala 

 

Algumas observações sobre este quadro são devidas, seja para se compreender nele a 

disposição dos tipos de representação de fala, seja para justificar a não inserção de categorias 
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que não foram assimiladas como discurso relatado (DR) no sentido estrito, seja somente para 

comentar suas propriedades.  

A não inserção, neste quadro, das modalizações em discurso segundo sobre o conteúdo 

(MDS, do tipo Segundo X) deve-se ao fato de não se inscrever como DR estrito, conforme a 

concepção de Authier-Revuz (1998, p. 135), isso porque a autora considera a oposição DR vs. 

MDS como a primeira das três oposições fundamentais para estruturar o campo. A propósito, 

Adam (2011) também atenta para que não se confundam os diferentes tipos de representação 

de fala com as MDS ou fixações de um quadro mediador. Trataremos, pois, a MDS 

correspondendo ao mediativo, de que falaremos no item (06), mais adiante.  

Com relação à modalização autonímica ou conotação autonímica sobre as palavras 

(do tipo Segundo as palavras de X), Authier-Revuz (1998, p. 142) afirma: “um trabalho 

interpretativo é requerido para assimilar a configuração da modalização autonímica do campo 

da referência a um outro discurso [...]; com efeito, nesse caso, ela corresponde a outros tipos 

de comentários”. No nosso quadro, esta categoria aparece assimilada, ao menos em uma de 

suas propriedades, no caso das aspas ou do itálico, com a “ilha textual em DI”, na designação 

dessa autora, ou “ilha citacional”, na designação de Maingueneau (2008a). 

Sobre o DD e o DI, Authier-Revuz (1998, p. 137-139) fala do modo semiótico de 

ambos no momento em que apresenta a segunda oposição fundamental para estruturar o 

campo do discurso relatado, qual seja: signo padrão vs. signo autônimo. Conforme o sentido 

de suas palavras, o signo padrão tem estrutura semiótica simples: ele remete, como referente, 

a um elemento do mundo. Já o signo autônimo tem estrutura semiótica complexa: ele remete, 

como referente, ao próprio signo (à palavra). No primeiro caso, usa-se o signo para nomear 

determinada coisa; no segundo, faz-se menção ao signo (então, é o signo, a palavra que é 

mostrada). A autora diz: “a oposição padrão/autônimo ou usar/mencionar é essencial no 

campo do DR porque o DI e o DD derivam, respectivamente, desses dois modos semióticos”. 

(p. 139). 

O DD e o DI exibem ainda outras propriedades que merecem ser destacadas aqui. O 

DD “apresenta uma intercalação de modalização de enunciação de uma frase (a de m) em 

outra (a de M)”. As possibilidades de combinação de modalidades em DD são variadas, como 

mostra Authier-Revuz (1998, p. 151) no seguinte exemplo: 

 

A    João disse                a      Sofia virá. 

B    João disse              :“b     Será que Sofia virá?      ” 

C    João disse                 c     Sofia, venha! 
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Já o DI, diferentemente, apresenta somente uma possibilidade: “a modalização de 

anunciação de M, escolhida por L”, como no exemplo abaixo: 

 

A João disse que... 

B Será que João disse que...? 

C João, diga que...! 

 

Observamos, então, que as propriedades do DD e do DI se opõem completamente: 

heterogeneidade em DD vs. homogeneização em DI. Assim, eles não constituem uma 

correspondência decorrente da transformação de um (DD) em outro (DI) via operação de 

subordinação, como postulam as análises gramaticais tradicionais.  

A terceira oposição apontada por Authier-Revuz (1998) é igualmente relevante para 

compreendermos o campo da referência ao discurso do outro de um modo mais amplo. Trata-

se da oposição explícito vs. interpretativo, que apresentamos aqui de forma sintética, no 

quadro 4. 

  

Modos de representação de um discurso outro 

 

Explícitos 

(formas marcadas, unívocas) 

 

Interpretativos 

 

(Formas marcadas que exigem 

um trabalho interpretativo) 

(Formas puramente 

interpretativas) 

- DD; 

- DI; 

- Modalização em discurso 

segundo sobre o conteúdo (MDS); 

- Modalização em discurso 

segundo sobre as palavras 

(modalização autonímica – MA). 

- o conjunto das aspas, itálicos, 

entonação de modalização 

autonímica. 

- DDL; 

- DIL; 

- As citações escondidas, 

alusões, reminiscências. 

Quadro 4: Os modos de representação de um discurso outro conforme a oposição explícito vs. interpretativo 

 

Esse quadro sintetiza algumas das formas de “representação do discurso outro no 

discurso” (heterogeneidade mostrada) e a “presença constitutiva de um outro lugar discursivo 

no discurso” (heterogeneidade constitutiva), “independentemente da vontade e da consciência 

que o enunciador tenha disso” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 145). No caso dos modos cujas 

marcas são puramente interpretativas, exige-se do interlocutor o esforço de reconhecer o 

contexto discursivo, situacional, e assim ser capaz de recuperar um “já dito” vindo de outro 

lugar nas palavras do locutor-enunciador. 
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Com as palavras de Authier-Revuz (1998, p. 148-149), retomamos uma observação 

sobre o campo do DR, especificamente sobre as formas de DR no sentido estrito e explícitas, 

o DD e o DI, de onde a autora extrai duas importantes conclusões, vejamos: 

 

Ora, o que caracteriza todo DR (DD ou DI) é que a situação de enunciação e 

na qual e através da qual a mensagem m de e ganha sentido não é um dado 

de fato, como em um ato de fala ordinário, mas está presente apenas pela 

descrição que L faz dela em M. 

Disso podemos concluir ([1]): 

1) Que nenhum DR, por mais longa e minuciosa que seja a descrição da 

situação de enunciação dada por L (quem fala, para quem, quando, onde, em 

que circunstâncias, que atmosfera, em que tom, com que gestos etc.?) no 

sintagma introdutor, pode ser considerado como restituição “completa”, fiel, 

de outro ato de enunciação que ele tenha como objeto; 

2) Que um DD escrupulosamente textual não pode, por isso, ser considerado 

como fiel ou objetivo. Citar m exatamente não impede que e seja 

reconstruído, descrito por L; e é essa descrição de (l, r, sit) por L que dá a 

grade, o quadro de interpretação do m reproduzido. 

 

Essas palavras nos conduzem a uma compreensão acerca do que é relatar um ato de 

enunciação. Não se trata de relatar uma frase ou um enunciado, mas sim um ato de 

enunciação “E, definido por um par de interlocutores L, R, uma situação SIT, com seu 

Tempo, seu Lugar e, entre a infinidade de dados referenciais, um acontecimento particular 

que é o ato de enunciação e que é objeto da mensagem M de E, e sendo ele mesmo, definido 

por l, r, sit...” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 146). Convém aí diferenciar e (objeto de M) de 

E e pensar numa moldura (interna) do campo do DR (p. 147), suas fronteiras, como também 

nos diferentes sentidos que os enunciados podem assumir em uma situação particular de 

enunciação.  

Em reflexões mais recentes, quando Authier-Revuz (2008), em seu artigo para a 

revista Calidoscópio, diz preferir chamar de representação do discurso outro (RDO) aquilo 

que ela mesma designava como discurso relatado (DR), é porque este termo encara a 

limitação de somente recobrir a questão do citar/relatar um discurso outro anterior ao ato 

enunciativo. O termo discurso citado/relatado não tem, portanto, o alcance de englobar 

discursos vindouros, hipotéticos, negados, etc. – aqueles cujos referentes não se localizam em 

enunciações anteriores. Além do mais, a autora continua a defender que não pode ser 

tranquila a associação entre esse termo e a trilogia DD, DI e DIL, nos moldes tracionais, pois 

seria problemático, por exemplo, agrupar aí a modalização em discurso segundo, pelo fato de 

não se tratar de um discurso outro do qual se fala, mas segundo o qual se fala. Esta é a 

questão de que tratamos no item seguinte. 
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 (06) Sobre as indicações de quadros mediadores 

 

A categoria indicações de quadros mediadores (mediativo) encontra respaldo na obra 

de Guentchéva (1994) e corresponde teoricamente, como já dissemos, ao que Authier-Revuz 

(2008, 2004) chama de modalização do dizer como discurso segundo ou simplesmente 

modalização por discurso segundo (MDS), quando trata das formas de representação do 

discurso do outro, especificamente das que são introduzidas com marcadores como Segundo, 

De acordo com, Conforme e Para. A autora o situa entre os tipos básicos de RDO oferecidos 

pela língua e que se caracteriza da seguinte forma: 

 

o um fala segundo o outro: zona, dupla, da modalização do dizer pelo 

discurso outro, em que o outro não é mais aquele do qual se fala, mas aquele 

que interfere no dizer e que o altera (no sentido musical também), intervindo 

como fonte, seja de suas predicações [...], seja de suas maneiras de dizer [...]. 

(AUTHIER-REVUZ, 2008, p. 113, grifos da autora). 

 

Em Guentchéva (1994, p. 08), o mediativo (MED) recobre um conjunto de 

procedimentos gramaticais existentes em numerosas línguas “que permitem ao enunciador 

significar os diferentes graus de distância que ele toma com respeito às situações descritas, já 

que ele as distinguiu de maneira mediada”32. Valendo-se da análise do tempo verbal no 

francês, a autora mostra que essa categoria permite assinalar que o enunciador não é a fonte 

primeira da informação, seja porque os fatos “constituem conhecimentos geralmente 

admitidos ou transmitidos pela tradição”, seja porque “foram levados ao seu conhecimento 

por uma terceira pessoa ou por ouvir dizer”, seja porque “foram inferidos a partir de índices 

observados” ou ainda porque “são o resultado de um raciocínio”33. Ela organiza a categoria 

em torno de três valores:  

 

1) fatos relatados: a manifestação do valor mediativo se dá a partir da 

codificação de estados e eventos. Nesse caso, os fatos podem ser conhecidos 

ou admitidos por todos (Ex.: contos populares, lendas, mitos), como também 

podem ser fundados na fala de outrem e por isso mesmo estão sujeitos a 

“nuances de dúvida, ironia, indignação e rejeição.” (NEVES, 2012, p. 78). 

2) fatos inferidos: a manifestação do valor mediativo se dá a partir de 

raciocínios construídos por inferência (dedução, indução, abdução). 

                                                 
32 [...] qui permettent à l’énonciateur de signifier les différents degrés de distance qu’il prend à l’égard des 

situations décrites puisqu’il les a perçues de façon médiate.  
33 En d’autres termes, l’énonciateur indique de façon explicite qui’il n’est pas la source première de 

l’information parce que les faits: a) constituent des connaissances généralement admises ou transmises par la 

tradition; b) on été portés à sa connaissance par une tierce persone ou par ouï-dire: c) ont été inférés à partir 

d’indices observés; d) sont le résultat d’un raisonnement. (GUENTCHÈVA, 1994, p. 08). 
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3) e fatos de surpresa: a manifestação do valor mediativo ocorre por meio de 

demonstração de espanto ou surpresa (valor admirativo). (GUENTCHÉVA, 

1994, p. 12-21). 

 

Mesmo aparentemente distintos e opostos, esses valores foram reunidos pela autora na 

categoria do MED, fundamentando-se nas seguintes razões: em algumas línguas, eles são 

expressos a partir dos mesmos marcadores; em outras línguas, um único marcador pode 

expressar mais de um valor mediativo, ainda que os valores agrupados não sejam 

necessariamente passíveis de combinação; por último, ela considera que:  

 

a classificação de certos empregos das formas não permite fazer 

necessariamente distinções rigorosas entre os valores: os fatos às vezes 

podem ser interpretados tanto como uma reformulação das palavras de 

outrem quanto como o resultado de inferências ou de raciocínios 

desenvolvidos a partir de índices.” 34 

 

Guentchéva (1994) afirma que as manifestações do MED podem variar conforme a 

língua, por isso não é possível unificar as interpretações do fenômeno numa só teoria. No 

português e no francês, por exemplo, assim como em outras línguas, não existem marcas 

morfológicas específicas que identifiquem esse fenômeno. Segundo ela, conforme a língua, 

pode ocorrer de seu sistema gramatical específico exigir que o enunciador marque 

formalmente o grau de envolvimento em relação aos fatos relatados. A autora diz ainda que o 

enunciador estabelece uma espécie de continuum para marcar seu engajamento ou 

distanciamento em relação às situações descritas, sem precisar se expressar quanto à verdade 

ou falsidade do conteúdo proposicional do enunciado.  

A hipótese que norteia a interpretação do MED pela autora é a de que “toda ocorrência 

de um enunciado mediativo introduz necessariamente uma situação de enunciação mediada 

SitM que está em ruptura em relação à situação de enunciação Sit0” 35 (situação enunciativa de 

origem). Significa dizer que ambas as situações de enunciação são referencialmente 

independentes, podendo ser religadas por meio do sincronismo dos eventos ou da mudança 

das relações de ruptura na sequência de uma inferência. Há dois casos de ruptura: 1) SitM em 

                                                 
34

 [...] le classement de certains emplois des formes ne permet pas de faire nécessairement des distinctions 

rigoureuses entre les valeurs: les faits peuvent être parfois interprétés aussi bien comme une reformulation des 

propos d’autrui que comme le résultat d’inférences ou de raisonnements menés à partir d’indices.  

(GUENTCHÉVA, 1994, p. 9) 
35 L’hypothèse que nous avançons ici est la suivante: toute occurrence d’un énoncè médiatif introduit 

nécessairement une situation d’énonciation médiatisée SitM qui est en rupture par rapport à la d’énonciation Sit0. 

(GUENTCHÉVA, 1994, p. 11) 
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ruptura global com Sit0; e 2) SitM em ruptura com Sit0, afetando somente um de seus 

parâmetros: os enunciadores ou os instantes. (GUENTCHÉVA, 1994). 

Cabe discutir aqui os limites entre os valores do MED e o discurso indireto (DI), já 

que Guentchéva (1994) alerta sobre o risco de se incorrer ao erro, caso sejam assimilados 

como se exibissem a mesma natureza. Para efeito de melhor visualização, reunimos no quadro 

abaixo as características do DI mencionadas pela autora (p. 12-13), de forma a distingui-las 

do MED. 

 

Discurso Indireto (DI) Mediativo (MED) 

- “tradução de uma enunciação citada tanto do 

ponto de vista semântico quanto do ponto de 

vista sintático”.  

- cobre a manifestação de um “conjunto de 

valores constitutivos da categoria gramatical: 

fatos relatados, fatos inferidos, fatos de 

surpresa”.  

- “é, explicitamente, tomada de posição sobre 

o sentido de um ato de fala”.  

- “todo enunciado que pertença à categoria do 

MED, nunca é, na nossa opinião, uma tomada de 

posição sobre um ato de fala”. 

- “remete a uma ‘única situação de 

enunciação, a do discurso citante’”.  

- “introduz necessariamente uma situação de 

enunciação mediada SitM que está em ruptura em 

relação à situação de enunciação Sit0.” 

- “o enunciador garante somente o valor de 

verdade do que ele relata”. 

- “o MED não exprime nenhuma garantia das 

palavras relatadas e põe o enunciado fora de toda 

asserção, isto é, de uma notificação referencial 

em ‘verdadeiro’ ou em ‘falso’: o enunciador não 

assume a responsabilidade pelo conteúdo do que 

enuncia estabelecendo uma distância entre ele e 

os fatos relatados”. 

- “se exprime de parte a parte de construções 

subordinadas”. 

- “os valores mediativos são veiculados 

essencialmente por orações independentes” 
Quadro 5: Características do MED e do DI 

 

Outra dificuldade que consequentemente se impõe diz respeito a demarcar as 

fronteiras entre o MED e as modalidades deônticas e epistêmicas. Ao final de seu artigo, 

Guentchéva (1994, p. 22) sugere que, para um tratamento correto do MED, seria preciso 

delimitar bem essas fronteiras, assim como “delimitar melhor o espaço epistêmico para ver se 

os fatos que pertencem realmente à categoria do MED fazem parte dele e, se sim, onde os 

fatos se situam exatamente” 36. 

Discutindo sobre a relação entre o MED e o valor modal epistêmico, Neves (2012) o 

aborda como uma subcategoria da modalidade epistêmica. Sua posição ancora-se no estudo de 

Campos (2004) e tem sustentação nos dados obtidos em pesquisas por ela desenvolvidas (por 

                                                 
36

 [...] mieux cerner l’espace épistémique pour voir si les faits qui relèvent réellment de la catégorie du MÉD en 

font partie et si oui, où exactement les faits se situent.  
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exemplo, NEVES, 2004; NEVES & OLIVEIRA 2003). A autora justifica esse tratamento 

com base no argumento de que o MED se relaciona com dois dos três domínios (itens ‘b’ e 

‘c’) do valor epistémico modal, quais sejam: 

 

a) do certo (assunção total: asserção estrita positiva ou asserção estrita 

negativa); 

b) do não certo (não assunção ou assunção parcial: verbos epistêmicos 

dever, poder; advérbio talvez);  

c) do distanciamento enunciativo: não assume a validade, construindo 

recursos linguísticos que marquem a distância entre enunciador e enunciado, 

recorrendo a outra fonte enunciativa para a validação. (NEVES, 2012, p. 78, 

grifos da autora. 

 

Na verdade, não é consensual esse tipo de relacionamento entre o MED e a 

modalidade epistêmica. Dendale e Tasmowsky (2001, p. 341-342) apontam três tipos de 

relação consideradas nos estudos modernos entre o que se designa como 

evidentiality/mediativo e a modalidade, quais sejam: disjunção (são conceitualmente distintos 

um do outro), a inclusão (um é considerado no âmbito semântico do outro), e sobreposição 

(cruzam-se em parte)37. Em outro trabalho, esses autores referem-se ao termo marcador 

mediativo para designar “uma expressão linguística que surge no enunciado e que indica se a 

informação transmitida nesse enunciado foi retomada pelo locutor a outrem ou se foi criada 

pelo próprio locutor, através de uma inferência ou de uma percepção” (DENDALE E 

TASMOWSKI, 1994 apud NEVES, 2012, p. 78). 

Considerando esses posicionamentos, entendemos ser possível assimilar o mediativo 

como parte integrante da modalidade epistêmica, como o faz Neves (2012, p. 79), ao levar em 

conta que “a evidencialidade codifica a fonte de informação e a modalidade epistêmica 

codifica o grau de comprometimento do falante com relação à verdade da informação” e ao 

defender que: 

 

na validação, o enunciador constrói marcas modais no enunciado de 

diferentes valores (epistêmico, deôntico, apreciativo). O mediativo tem a ver 

com a modalidade epistêmica, porque se relaciona com a forma como o 

enunciador se posiciona em relação ao conhecimento construído. Distancia-

se ou assume a validação.  

 

                                                 
37 No texto original, essa ideia está evidenciada nas seguintes palavras: “Three relations between the notions of 

evidentiality and modality can be found in modern studies: disjunction (where they are conceptually 

distinguished from each other), inclusion (where one is regarded as falling within the semantic scope of the 

other), and overlap 2 (where they partly intersect).” (DENDALE & TASMOWSKY, 2011, p. 341-342). 
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A interação demonstrada é pertinente, pois as duas categorias (o MED e o valor modal 

epistêmico) permitem ao analista do texto/discurso saber acerca do grau de conhecimento 

expresso pelo enunciador e sobre a fonte de onde provém o conhecimento, sem que necessite 

entrar em jogo o valor de verdade do enunciado. Neste trabalho, nossa interpretação do valor 

mediativo apoia-se no trabalho de Guentchéva (1994), para quem o mediativo “sinaliza que o 

locutor teve acesso ao conteúdo de uma informação por via indireta, significando, em várias 

línguas, que a informação foi obtida através de um terceiro” (NEVES, 2012, p. 76). Pelo fato 

de entendemos que essa interpretação da autora não é fechada, podemos recorrer 

(eventualmente, e se for o caso) a uma interação com a categoria da modalidade epistêmica, 

para a análise da manifestação do MED como marcador da responsabilidade enunciativa no 

texto acadêmico-científico.  

 

(07) Sobre os fenômenos de modalização autonímica 

 

Denomina-se fato autonímico o fenômeno que “permite, reflexivamente, significar o 

signo e se referir a ele”, ou seja, além do dizer proferido, integra a esse dizer um elemento que 

o comenta, refletindo sobre ele mesmo. Segundo a compreensão de Authier-Revuz (2008, p. 

114), o fato autonímico se manifesta de dois modos, quais sejam: o modo da “autonímia (ou 

da menção) simples, que apresenta uma estrutura semiótica complexa, onde o plano do 

significado é ele próprio um signo em funcionamento morfo-sintático nominal [...]”, e o modo 

da conotação/modalização autonímica, que “corresponde a uma configuração semiótica e 

enunciativa complexa, incluindo a autonímia como um de seus componentes” (grifos da 

autora). Tratemos aqui desse segundo modo como mais uma entre as formas de manifestação 

da responsabilidade enunciativa.   

Conforme Adam (2011), a base conceitual desta categoria são os trabalhos de Authier-

Revuz (1998, 1994, 1995), que se fundamentam no princípio da metadiscursividade como 

propriedade da linguagem humana e em balizagens teóricas que destituem do sujeito o 

domínio sobre seu próprio dizer. Ele retoma esses trabalhos e os segue, denominando os 

fenômenos de modalização autonímica como: “todo enunciado metaenunciativo que, num 

debruçar-se reflexivo do dito sobre o dizer, manifesta a não-transparência e a não-evidência 

das palavras” (p. 120). Tais fenômenos se inscrevem no campo da alteridade discursiva e 

podem encontrar nas aspas e itálico a indicação dessa alteridade. Considerando essas bases 

conceituais, precisamos recorrer a elas para um detalhamento das formas de manifestação da 

modalização autonímica.  
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No artigo a que já nos referimos antes (AUTHIER-REVUZ, 2008), a autora diz que “a 

modalização autonímica não é, em si, uma forma da RDO” (p. 115). Isto significa que as 

formas da MA não são explicitamente assinaladas no campo do interdiscurso, pois sua função 

não é a representação do discurso outro e sim operar uma auto-representação opacificante 

do dizer. A autora nos faz entender que a MA até pode se constituir como RDO, mas com 

uma ressalva: “sua identidade como forma de RDO – isto e, como MA de empréstimo – 

depende sempre de um trajeto interpretativo, cuja existência não se deve esquecer. Mesmo 

quando a interpretação se impõe sobre o modo de evidência, ela não tem o mesmo estatuto 

que uma marca da língua” (p. 115).  

Estamos diante, então, da enunciação que não é somente realização, mas comentário 

reflexivo de si mesma, atestando decisivamente a relação do sujeito com a linguagem, cuja 

manifestação se dá a partir dos seguintes pontos:  

1) formas explicitamente metaenunciativas completas, comportando eu digo X’; 

2) formas explicitamente metaenunciativas que indicam um eu digo X’, subordinadas e 

sintagmas circunstanciais, oposições; 

3) formas explicitamente metalinguísticas, com um autônimo X’ ou Y’   

4) formas sem elemento autônimo, ou sem elemento metalinguístico unívoco; 

5) Sinais tipográficos (aspas, itálico); 

6) formas puramente interpretativas que abrem para a heterogeneidade constitutiva 

(por exemplo, as alusões). 

Retomamos, a seguir, por meio de mais um quadro resumidor, as características dessas 

formas de manifestação da modalização autonímica, tal como debatido por Authier-Revuz 

(1998), em seu estudo linguístico e discursivo disto que ela designa de configuração 

enunciativa da reflexividade metaenunciativa. O apanhado de formas foi aqui apresentado, 

em sua classificação e descrição, para, posteriormente, nos permitir compreender, sob o 

exame da responsabilidade enunciativa, como se dá este desdobramento metaenunciativo no 

gênero artigo científico. 

 

FATO AUTONÍMICO: OS FENÔMENOS DE MODALIZAÇÃO AUTONÍMICA 

Formas de 

manifestação 

Características  

(AUTHIER-REVUZ, 1998, pp. 22, 25) 

Não 

coincidência 

interlocutiva 

- é a não coincidência do sujeito consigo mesmo, apoiada na concepção 

freudiana de sujeito inconsciente; 

- atesta que “uma maneira de dizer ou um sentido não são inteiramente, ou 

absolutamente, partilhados”; 

- ocorre por meio de estratégias diversas: “injunção a dizer em uma só voz: 

digamos X; apelo à boa vontade do outro: X, permita-me dizer...; suspensão do 
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dizer ao querer do outro: X, se quiser, se entende o que eu quero dizer)”; 

- toma em conta o não-um, “marcando que ‘as palavras que eu digo não são as 

suas’ (X, como você(s) não diz(em); X, eu sei bem que você(s) não gosta(m) da 

palavra) ou que ‘as palavras que digo são as suas, não as minhas’ (X, como 

você(s) acaba(m) de dizer; como você(s) gosta(m) de dizer etc.).”  

Não 

coincidência do 

discurso consigo 

mesmo 

- coloca-se como constitutiva, tendo base no dialogismo bakhtiniano e na 

teorização do interdiscurso em Pêcheux, na análise de discurso; 

- funda-se na tese de que todo dizer é habitado pelo discurso do outro; 

- permite, por meio de um conjunto de oposições, especificar tipos de fronteira 

entre si e o outro: “(1) balizagem ou incerteza (desde o elemento ‘citado’ com 

todas as suas precisões, até a retomada não marcada); (2) exterior ‘apropriado’ 

ao objeto do dizer [...] vs. associado ao discurso [...]; (3) maneira de dizer outra 

tomada como ‘roupagem’ outra para o mesmo conteúdo vs. ponto de vista outro 

sobre o real; (4) exterioridade de uma palavra ou do sentido de uma palavra (X, 

no sentido cristão, no sentido de Bourdieu); (5) tipo de outro: outra língua, 

região, época, registro, ‘socioleto’, discurso teórico, posição política...; (6) o 

exterior do repetido no singular (imagens da relação com a estereotipia);...” 

(grifos da autora). 

Não 

coincidência 

entre as palavras 

e as coisas 

- é constitutiva ao dizer, pautando-se na concepção lacaniana da linguagem 

como não transparente, sujeita ao equívoco e à falta (“o real como radicalmente 

heterogêneo à ordem simbólica”); é constitutiva também ao sujeito como falho;  

- ocorre a partir de três tipos de figuras:  

“(1) figuras do UM realizado na nomeação, considerado sob o ângulo da 

coincidência do enunciador com seu dizer (fazendo jogar intencionalmente, 

desejo pessoal, normas coletivas...; X e eu digo bem X; ouso dizer X, o que se 

pode, o que é preciso chamar X’) ou da coincidência da palavra com a coisa (X é 

a palavra, exata, justa, que convém; X no sentido estrito; X propriamente 

dito;...);  

(2) figuras da adequação visada, representando uma enunciação ‘entre o dizer e o 

não dizer’ (o que se poderia chamar X’; eu não digo X’ mas quase; direi X?) ou 

uma nomeação ‘entre duas palavras’ (X, eu falho dizendo Y; X, eu deveria dizer 

Y?; X, ou antes Y; X, não Y; X ou Y);  

(3) figuras da falta de nomeação, considerada seja no plano do modo de dizer 

ausente para ele mesmo (nas modalidades ‘suspensivas’: se se pode dizer, ou 

‘anuladoras’: o eu não direi X que...) ou que apresentem uma imperfeição (X, eu 

emprego X’ na falta de algo melhor, por comodidade, provisoriamente; X, por 

assim dizer), seja no plano da distância descrita a palavra e a coisa (distância 

especificada: X, é um eufemismo;... ou distância fluída: X, entre aspas;...).”. 

Não 

coincidência das 

palavras com 

elas mesmas 

- dada como consubstancial ao jogo da Lalangue (Lacan), que coloca os 

enunciadores diante do equívoco de suas palavras; 

- “as figuras que, pontualmente, testemunham o encontro dos enunciadores com 

o equívoco que joga em suas palavras, mostram-se de quatro tipos: (1) respostas 

da fixação de um sentido (X, no sentido de p; X, não no sentido de q; X, sem 

jogo de palavra;...); (2) figuras do dizer alterado pelo encontro com um não-um: 

desculpas, reservas, modalidades irrealizantes do dizer, ligadas ao jogo de um 

‘sentido a mais’ (eu falei dizendo X’; X se eu ouso dizer;...); (3) o sentido 

estendido no não-um (X, também no sentido de q, no sentido de p e no sentido de 

q, nos dois sentidos, em todos os sentidos da palavra); (4) o dizer reafirmado 

pelo não-um, frequentemente imprevisto, do sentido (X, é o caso de dizer; X, é a 

palavra!; X, para dizê-lo em uma palavra preciosamente ambígua;...).”. 
Quadro 6: As formas de manifestação do fato autonímico  
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O dizer é afetado por esses quatro campos de não coincidência e isso mostra, como 

afirmou Adam (2011), que as palavras podem (não) ser assumidas pelo locutor-enunciador. 

Assim, a responsabilidade enunciativa pode ser, de algum modo, partilhada entre os 

enunciadores (digamos X) ou, ao contrário, atribuída a um ou ao outro enunciador – as 

palavras que digo não são as suas; as palavras que digo são as suas, não as minhas – (1) é a 

não coincidência interlocutiva. As fronteiras entre o dizer de si e do dizer outro são 

assinaladas na superfície da interdiscursividade representada, o que atesta que as palavras 

podem ser retomadas do outro, apropriadas de um outro lugar, de outra época, de uma teoria, 

de uma pessoa etc., associadas ao discurso, advindas de outra língua, outra região, época, 

registro, socioleto, discurso teórico, posição política etc. – (2) é a não coincidência do 

discurso consigo mesmo. 

 A nomeação do real faz despontar a separação palavra/coisa, revela a falta de captura 

do objeto pela letra, o enunciador procura as palavras que o realizem na nomeação, ou que se 

adequem a ela, ou mesmo se dá conta da própria falta da nomeação – (3) é a não 

coincidência entre as palavras e as coisas. Por fim, como que controlando o sentido das 

palavras, jogando com elas, o enunciador cai no equívoco, pelo distanciamento entre a palavra 

e seu sentido – (4) é a não coincidência das palavras consigo mesmas.  

Em (1) e (2), as palavras podem ser assumidas ou atribuídas a outrem; já em (3) e (4), 

elas estão sob o “controle” do enunciador, na tentativa de nomear o real e de atribuir os 

sentidos de suas palavras. Os discursos e gêneros em que se realizam esses pontos de não 

coincidência são variados. Authier-Revuz (1998) cita os diálogos diversos, o texto polêmico, 

o gênero de divulgação científica (para caso 1); discursos diversos sobre o passado, romances 

regionalistas, textos teóricos, textos políticos, entre outros (para o caso 2); entrevistas, textos 

literários (caso 3); discursos do campo midiático, teórico, literário (caso 4). 

 

(08) Sobre as indicações de um suporte de percepções e de pensamentos relatados 

 

Esta constitui a última entre as oito categorias da responsabilidade enunciativa listadas 

no quadro apresentado anteriormente. Conforme Adam (2011, p. 120), as indicações de um 

suporte de percepções e de pensamentos relatados dizem respeito a “efeitos de pontos de 

vista que repousam numa focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, experimentar) ou 

numa focalização cognitiva (saber ou pensamento representado)”. Citando o estudo de 

Philippe (2001) e o de Bergounioux (2004), o autor diz que há uma espécie de cruzamento 

entre as formas de representação do pensamento das personagens e as representações da fala 



  97 

 

“pelo viés das formas de discurso interior ou endofásico”. Nesse caso, podemos dizer que o 

locutor-enunciador não é a fonte primeira das informações, porque a interpretação dos fatos 

resulta de uma percepção ou da representação que ele tem do pensamento de outro locutor-

enunciador que preferiu as informações.   

Diferente do valor do MED – que não garante a verdade ou falsidade da informação 

relatada, inferida ou constatada (de surpresa), nem é uma tomada de posição sobre um outro 

ato de fala (GUENTCHÉVA, 1994), em que o locutor/enunciador não assume pelo conteúdo 

proposicional do enunciado – as indicações de um suporte de percepções e de pensamentos 

relatados trazem a possibilidade da assunção, uma vez que as informações podem preencher 

todas as formas de DD, DI, DDL, DIL e DN (da percepção ou do pensamento), conforme 

sugere o estudo de Rabatel (2003). Entendemos, então, que essas formas indicam que o 

locutor-enunciador pode (não) se responsabilizar pelas informações relatadas. 

Como deve ter ficado evidente ao longo de toda a seção teórica que discorre sobre a 

responsabilidade enunciativa, estudar esse fenômeno nos conduz necessariamente a quadros 

teóricos variados e a assumir sob qual acepção podemos abordá-lo. No âmbito da ATD, vimos 

que Adam (2011) organiza e delimita uma lista de oito categorias e marcas, mas isso não nos 

dá garantia de um tratamento unificado do referido fenômeno, pois, ao menos em termos 

teóricos, nos confrontamos com uma dispersão de conceitos no campo enunciativo e fora dele. 

Por um lado, conciliar uma categoria com outra – as modalidades e o mediativo38, certos tipos 

de representação de fala (citemos o DI), com o mediativo, só para mencionarmos dois 

exemplos – não é uma tarefa simples de se fazer, se queremos ficar em uma única orientação 

teórica. Por outro lado, abordá-las de maneira isolada projeta um entrave igualmente 

complexo. Pensando nessas questões, traçamos um percurso metodológico que procura 

articular três categorias para estudo da responsabilidade enunciativa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
38Em alguns de nossos estudos da responsabilidade enunciativa no texto acadêmico-científico (BALBINO, 

CARVALHO, QUEIROZ & BERNARDINO, 2014), já temos investido em um tratamento articulado dessas 

categorias, por exemplo, a modalidade epistêmica e o mediativo.  
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3 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 
[...] Por trás da construção de novas compreensões de um 

conjunto de textos, está um processo de intuição e auto-

organização. Esse processo implica num novo tipo de 

racionalidade, não podendo prever-se de antemão seus 

produtos. Pode-se, entretanto, ajudar ou facilitar a emergência 

das intuições por meio do estabelecimento de relações e pontes 

entre as unidades de base. 

(MORAES, 2003, p. 201) 

 

 

Abrimos este capítulo com a caracterização da nossa pesquisa quanto à área de 

concentração, à abordagem, aos procedimentos de coleta do corpus, ao método de 

investigação e à filiação teórica. Fazemos isso com apoio na definição e classificação 

proposta em alguns manuais de metodologia científica, os que falam sobre a atividade de 

pesquisa de um modo geral (GIL, 1991; LAKATOS e MARCONI, 1991; SALOMON, 1993; 

SEVERINO, 2007, entre outros), e também em trabalhos que discutem sobre metodologia de 

pesquisa na área das ciências humanas e sociais (CHIZZOTTI, 2003; MORAES, 2003; 

SILVA et al, 2009). As seções dispostas na sequência do capítulo apresentam um 

detalhamento acerca do contexto de realização da pesquisa, começando pela apresentação do 

corpus e dos critérios adotados para coleta, depois seguindo com a caracterização dos artigos 

científicos, bem como a descrição do seu contexto de produção, conforme o periódico de onde 

foram coletados. Por fim, um detalhamento dos procedimentos de análise dos dados e a 

retomada das questões e objetivos da pesquisa.  

 

 

3.1 A PESQUISA E OS PROCEDIMENTOS PARA CONSTITUIÇÃO E SELEÇÃO DO 

CORPUS 

 

3.1.1 A classificação da pesquisa 

 

O trabalho resultante da pesquisa realizada (esta tese de doutoramento) situa-se na área 

de concentração em Linguística Aplicada, vinculando-se à linha de pesquisa Estudos 

Linguísticos do Texto, em consonância com o Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem (PPgEL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A filiação a 

essa área justifica-se na medida em que nossa investigação se volta para o fenômeno chamado 
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responsabilidade enunciativa, sob a perspectiva teórica da Linguística Textual, especialmente 

da Análise Textual dos Discursos (ATD), com contribuições ao ensino da produção textual na 

universidade.  

Insere-se no âmbito das pesquisas qualitativas, uma tendência cada vez mais aceita no 

campo da Educação (cf. SILVA et al., 2009), da Linguística e da Linguística Aplicada (cf. 

LOPES-ROSSI, 2009) e direcionada para a compreensão crítica do fenômeno analisado, 

buscando lhe atribuir um significado relevante para a área de investigação. Nesse tipo de 

abordagem, o pesquisador “não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao 

final da pesquisa; a intenção é a compreensão” (MORAES, 2003, p. 191). A tarefa do 

pesquisador é a de interpretar a realidade, que não é por ele apreendida, mas (re)construída em 

seu texto/relato, a partir de um dado ponto de vista, segundo a teoria que adota.  

Como nos asseguram Denzin & Lincoln (2006), não se trata mais da primazia e 

legitimidade da observação objetiva (diga-se neutra), tão em força no paradigma 

positivista/pós-positivista, pois no paradigma qualitativo a que nos referimos aqui, as 

observações do pesquisador são sempre situadas socialmente, no seu próprio mundo, no 

mundo do fenômeno observado, e na relação entre ambos. Amparando essa visão, está a ideia 

de que uma pesquisa não se exime da relação do pesquisador com o conjunto de crenças e de 

sentimentos sobre o mundo e sobre o modo como se deveria compreendê-lo. As palavras 

desses autores validam isso que afirmamos sobre o sujeito pesquisador da abordagem 

qualitativa, quando dizem:  

 

O pesquisador coleta materiais empíricos que tenham ligação com a questão, 

para então analisá-los e escrever a seu respeito. Cada pesquisador fala a 

partir de uma comunidade interpretativa distinta que configura, em seu modo 

especial, os componentes multiculturais, marcados pelo gênero, do ato da 

pesquisa. (DENZIN & LINCOLN, 2006, p. 32). 

 

Por meio do método da abordagem qualitativa, de base interpretativa, podemos 

alcançar tal intenção interpretativa, com um estudo sistemático e minucioso dos dados. Para 

tanto, nossa pesquisa beneficiou-se, também, do auxílio da abordagem quantitativa, no 

momento em que necessitamos quantificar os dados, em termos de frequência/recorrência de 

marcadores da responsabilidade enunciativa no tipo de material analisado: artigos científicos 

de pesquisadores iniciantes. Adotamos o enfoque quantitativo como forma de apoio ao 

qualitativo, levando em conta que este não se fecha em um único modelo. (CHIZZOTTI, 

2003). 
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Quanto à natureza das fontes coletadas para constituição do corpus, definimos esta 

pesquisa como documental, que, visando compreender a realidade de forma indireta, ou seja, 

por intermédio de fontes documentais, propõe a análise de material empírico ainda não 

submetido a tratamento analítico, sem requerer o contato com os sujeitos que os produziram 

(GIL, 1991; CALADO, & FERREIRA, 2005; SEVERINO, 2007). Todavia, entendendo a 

pesquisa documental para além de mero procedimento de coleta de dados ou técnica, mas 

também como método analítico, adotamos, então, suas fases específicas de análise: “depois de 

ser selecionada a amostra documental, segue-se o trabalho com a determinação de unidades 

de análises, a eleição das categorias e a organização do quadro de dados” (SILVA, et al., 

2009, p. 4560).  

Com esse procedimento de análise documental, buscamos atingir as etapas da 

descrição e da interpretação do corpus, com o intuito de respondermos às questões de 

pesquisa levantadas e assim produzirmos conhecimento relevante ao campo do saber ao qual 

nos vinculamos. Na descrição, tem-se “um esforço de exposição de sentidos e significados em 

sua aproximação mais direta com os textos analisados”. Na interpretação, tenta-se fazer “um 

exercício de construir e de expressar uma compreensão mais aprofundada, indo além da 

expressão de construções obtidas dos textos e de um exercício meramente descritivo”. 

(MORAES, 2003, p. 203-204). No entrelaçar das duas etapas, nossa análise se deteve 

primeiramente no plano linguístico-textual, com vistas a identificar e descrever marcas 

linguísticas que assinalam a responsabilidade enunciativa, para, em seguida, interpretá-las, 

colocando em discussão as estratégias textuais/discursivas empregadas nos artigos científicos 

dos pesquisadores iniciantes.  

Esse procedimento de análise pauta-se na metodologia de pesquisa em ciências 

humanas e sociais, mas não tem um fim em si mesmo; é, antes, um modo de compreensão da 

realidade (cf. SCHNEIDER & SCHMITT, 1998). Os resultados obtidos foram úteis à 

concretização dos nossos apontamentos de contribuições do conceito de responsabilidade 

enunciativa para o ensino/orientação da produção de textos acadêmico-científicos, 

especialmente na graduação em Letras, com consequências sobre a formação do professor de 

línguas. 

No caso da eleição de categorias, estas já foram definidas previamente, uma vez que as 

tomamos do modelo teórico adotado como fundamentação. Dito mais especificamente, a 

responsabilidade enunciativa foi eleita como categoria de análise entre outras pertencentes ao 

campo da ATD, sendo que, entre suas diversas formas de materialização, elegemos de 

antemão apenas três: 1) os diferentes tipos de representação de fala; 2) as indicações de 
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quadros mediadores; e 3) os fenômenos de modalização autonímica, em consonância com a 

lista de oito categorias da responsabilidade enunciativa proposta por Adam (2011, p. 117-

120).  

Para chegarmos a esse recorte, não foi necessária a análise exaustiva das oito 

categorias, com mapeamento de suas respectivas marcas e devida recorrência em cada artigo, 

para, depois disso, optar por uma ou outra. Diferente desse procedimento, optamos pelo 

caminho de tomar como base a natureza do gênero: seu conteúdo, composição, estilo, esfera 

da atividade humana a que se mostra vinculado, finalidade reconhecida, estatuto de parceiros 

legítimos, entre outros elementos (BAKHTIN, 2011; MAINGUENEAU, 2008a). O 

conhecimento sobre o gênero artigo científico e suas características é que nortearam nosso 

entendimento de que nele há em abundância marcas das três categorias selecionadas de 

antemão, isso porque o produtor precisa, ou deve, ou lhe foi recomendado, por conta dos 

requisitos que a pesquisa científica exige, citar as fontes, usar linguagem “objetiva”, 

distanciar-se, não se engajar subjetivamente.  

Cabe destacar que o conceito de objetividade, embora hoje questionado, é o que, 

convencionalmente, caracteriza o discurso da pesquisa científica, em uma ideia de banir toda 

espécie de ambiguidade e polissemia (CORACINI, 1991). Entendemos que essa “imposição” 

ou impressão de objetividade faz com que o pesquisador, inconscientemente ou não, 

empregue: a) no citar das fontes, os diferentes tipos de representação de fala; b) no tentar o 

distanciamento, os quadros mediadores; e c) no esforçar-se para não revelar sua subjetividade 

de pesquisador, cai na “armadilha” da não transparência da linguagem, pelos fenômenos da 

modalização autonímica. Dizendo com outras palavras, o artigo científico, como uma forma 

de expressão da linguagem em sentido amplo – assumida neste trabalho como dialógica e 

heterogênea – está propício à manifestação de pontos de vista que o pesquisador pode (não) 

assumir, atribuir a outrem (imputar), posicionar-se de modo favorável ou não, debruçar-se 

sobre eles reflexivamente, mostrar-se distanciado etc.  

É claro que todas as categorias da responsabilidade enunciativa são igualmente formas 

concretas de demarcá-la no fio do discurso e, de certo, não nos parece apropriado estabelecer 

algum grau de relevância de uma em relação às outras. Mesmo assim, entendemos ser 

possível estudar esse fenômeno abarcando uma ou mais de suas formas de manifestação, sem 

trazer, no entanto, qualquer prejuízo para a compreensão do todo. Sem dúvida, corre-se 

sempre o risco de limitar o olhar, ao se primar por uma perspectiva que não possa observá-lo 

em todas as suas facetas. Mas foi do olhar sobre facetas específicas da responsabilidade 
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enunciativa que tivemos necessidade para atendermos às questões de pesquisa levantadas a 

respeito desse objeto, no contexto da produção textual/discursiva situada na esfera científica.  

O estabelecimento prévio de categorias leva em conta a orientação metodológica da 

análise textual qualitativa39 (MORAES, 2003, p. 195) de que, “quando se conhecem de 

antemão os grandes temas da análise, as categorias a priori, basta separar as unidades de 

acordo com esses temas ou categorias”. A desconstrução e segmentação dos textos (artigos 

científicos) em unidades menores (proposições-enunciadas), para estudo do fenômeno 

colocado como pauta deste trabalho, foram feitas por meio da aplicação das três categorias já 

citadas. 

Sobre o método de pesquisa, adotamos um processo misto de análise, dedutivo e 

indutivo. Conforme as considerações de Moraes (2003), combinar os dois métodos é possível 

na análise textual qualitativa. Vejamos o que ele diz sobre o método dedutivo, o indutivo e o 

processo misto: 

 

O método dedutivo, um movimento do geral para o particular, implica 

construir categorias antes mesmo de examinar o corpus de textos. As 

categorias são deduzidas das teorias que servem de fundamento para a 

pesquisa. São “caixas” (Bardin, 1977), nas quais as unidades de análise serão 

colocadas ou organizadas. Esses agrupamentos constituem as categorias a 

priori.  

 

Já o método indutivo implica construir as categorias com base nas 

informações contidas no corpus. Por um processo de comparação e 

contrastação constantes entre as unidades de análise, o pesquisador vai 

organizando conjuntos de elementos semelhantes, geralmente com base em 

seu conhecimento tácito, conforme descrevem Lincoln e Guba (1985). Esse 

é um processo essencialmente indutivo, de caminhar do particular ao geral, 

resultando no que se denomina as categorias emergentes. 

 

Os dois métodos, dedutivo e indutivo, podem, também, serem combinados 

num processo de análise misto em que, partindo de categorias definidas a 

priori com base em teorias escolhidas previamente, o pesquisador 

encaminha transformações gradativas no conjunto inicial de categorias, 

a partir do exame das informações do corpus de análise. Nesse processo, 

segundo Laville e Dionne (1999), a indução auxilia a aperfeiçoar um 

conjunto prévio de categorias produzidas por dedução. (MORAES, 2003, p. 

197-198, grifos nossos). 

 

                                                 
39“A análise textual qualitativa pode ser caracterizada como uma metodologia na qual, a partir de um conjunto de 

textos ou documentos, produz-se um metatexto, descrevendo e interpretando sentidos e significados que o 

analista constrói ou elabora a partir do referido corpus”. (MORAES, 2003, p. 202). Essa abordagem defende 

uma metodologia de análise que se afasta “do que tradicionalmente tem sido denominado de análise de 

conteúdo”, e, “aproximando-se de algumas modalidades de análise de discurso”, procura argumentar que ela 

“pode ser concebida como um processo auto-organizado de produção de novas compreensões em relação aos 

fenômenos que examina”. (Ibidem, p. 209). 
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Usamos o terceiro processo referido pelo autor, tendo em vista que, em nosso trabalho, 

aplicamos categorias prévias da responsabilidade enunciativa para análise dos artigos 

científicos (procedimento do método dedutivo), mas também tentamos observar e organizar as 

informações do corpus, produzindo inferências a partir delas, portanto com abertura para o 

estabelecimento de categorias emergentes (procedimento do método indutivo), o que cabe 

certo grau de intuição, mas que deve ser controlado, conforme defende o autor acima. Sobre 

isso, Silva et al. (2009, p. p. 4561) dizem: “em uma abordagem qualitativa e compreensiva se 

faz necessária a produção da inferência; procurar o que está além do escrito, para que se possa 

chegar a interpretação das informações”. De todo modo, qualquer que seja a categorização 

surgida do próprio corpus (denominada emergente), no método indutivo, ou intuitivo, tem-se 

sempre implicada nela uma ou mais teorias (MORAES, 2003).  

Quanto à filiação teórica, nossa pesquisa segue os postulados da ATD (ADAM, 2011), 

assumindo seus conceitos de texto, co(n)texto, discurso, gênero e responsabilidade 

enunciativa, entre outros que se mostraram relevantes. Para a compreensão desse quadro 

teórico, consideramos o apoio de pesquisadores da área, como Passeggi et al. (2010), 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), entre outros situados no próprio campo da 

Linguística Textual. Seguimos, também, os trabalhos de Coltier, Dendale e Brabanter (2009), 

de Rabatel (2003, 2005, 2009, 2010a, 2010b, 2013) e de Guentchéva (1994), para uma 

compreensão da responsabilidade enunciativa para além do enfoque da ATD. Além destes, 

dialogamos com estudos sobre produção e ensino de textos acadêmico-científicos, a partir dos 

trabalhos de Boch e Grossman (2002), Motta-Roth e Hendges (2010), Ramires (2007, 2009), 

Riolfi e Andrade (2009), Macedo e Pagano (2011), entre outros. Essa abordagem teórica 

adotada está atravessada por uma compreensão da linguagem na perspectiva do dialogismo e 

da heterogeneidade enunciativa, em que tomamos como base as postulações teóricas advindas 

de Bakhtin e do Círculo (2002, 2010, 2011, 2006) e de Authier-Revuz (1998, 2004, 2008, 

entre outros).  

 

3.1.2 A constituição do corpus 

 

O corpus desta pesquisa constitui-se de artigos científicos produzidos por alunos da 

graduação em Letras, para os quais se atribui a posição de iniciantes na pesquisa científica 

(denominação que discutiremos mais adiante). A coleta dos artigos foi realizada em um 

periódico da área, a revista Diálogo das Letras. 
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A opção por essa revista não se deu de modo aleatório. Articula-se ao nosso propósito 

de analisarmos a constituição da responsabilidade enunciativa no texto do pesquisador situado 

em nível inicial da produção acadêmico-científica, a fim de, colocando em discussão as 

estratégias mobilizadas nesse nível, delimitarmos possibilidades de contribuições ao ensino de 

textos na graduação (o que inclui sobretudo a orientação, que por sua vez não se separa da 

revisão e da correção), sendo isso por um viés que dê mais atenção aos aspectos textuais-

discursivos, e não somente ao conteúdo desses textos e a sua configuração técnico-formal.  

Por ter sido criada recentemente (em 2012, já no formato eletrônico), a Diálogo das 

Letras obteve sua primeira avaliação pelo Qualis da CAPES40, o estrato “C” (já após o 

período da coleta dos artigos), isso significa que a revista precisa manter toda atenção no 

controle da qualidade das publicações, visando receber uma boa qualificação a posteriori. É 

uma revista situada entre as poucas no Brasil que abrem espaço para receber produções de 

alunos de graduação41, os quais, não menos que outros pesquisadores, esforçam-se para que 

seus textos também exibam a qualidade exigida no meio acadêmico-científico, até porque tais 

textos passam pelo exame e avaliação de pareceristas, que apontam problemas e exigem a 

reformulação, caso o artigo não se mostre adequado às normas da revista.  

Outra razão para escolher a Diálogo das Letras deu-se em função de ser uma 

elaboração do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET), vinculado ao 

Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de 

Albuquerque Maia” (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), em Pau dos Ferros, RN, instituição onde atuamos na área de Linguística. O GPET 

tem levantado esforços para discutir amplamente as questões de análise, produção, 

compreensão e ensino de texto, a partir de diversas abordagens teóricas vinculadas aos 

estudos linguísticos e literários, e áreas correlatas. É justamente este o ponto onde se 

concentra a importância de analisarmos os textos da referida revista e de direcionarmos as 

contribuições desse trabalho para o ensino da produção textual na graduação.  

Como se percebe, o corpus deste trabalho se volta para o texto considerado em sua 

versão final (o produto) que já foi submetido à avaliação e circula em um ambiente que lhe 

assegura o status de qualidade, afinal o contexto de produção e de circulação desses textos 

exige a adequação ao um conjunto de normas previamente estabelecidas. A revista baseia-se 

                                                 
40 A avaliação referiu-se ao triênio 2010-2013 e foi publicada em 31 de julho de 2013. Os resultados estão 

disponíveis em: <http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam>. 
41 Citemos, também, as revistas Ao pé da Letra (FFPE), Gatilho (UFJF), Entrelinhas (UNISINOS). A maioria 

dessas revistas exigem a coautoria do graduando com o orientador ou com pesquisador que seja mestre ou 

doutor. 
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nos seguintes critérios para a avaliação dos trabalhos: “ineditismo, coerência com a temática 

do número da revista, consistência teórico-metodológica, relevância para a área, pertinência 

da bibliografia, correção textual e gramatical e adequação a normas de apresentação de 

trabalhos acadêmicos”. 

Feitas essas considerações sobre a escolha da revista, relatamos a seguir as etapas 

percorridas e os critérios utilizados para se chegar à constituição do corpus. 

 

3.1.3 Os critérios de seleção do corpus 

 

Para a coleta dos textos na revista Diálogo das Letras, fizemos o procedimento de 

mapeamento dos artigos científicos publicados. De antemão, delimitamos como critério 

norteador a opção por artigos escritos exclusivamente por alunos de graduação (sem coautoria 

com outro pesquisador cuja formação fosse mais elevada) e redigidos em língua portuguesa.   

Considerando que a revista, até o momento da coleta, só apresentava três números 

(Vol. 1, n1 e n2 de 2012; Vol. 2, n1 de 2013), a princípio não dispensamos nenhum desses 

números. Cada edição dispõe de duas seções para a publicação de artigos científicos, sendo 

uma delas destinada a Alunos de Pós-Graduação e Pesquisadores e a outra para Alunos de 

Graduação42. Identificamos, ao todo, um total de 61 artigos.  

Apresentamos, abaixo, um gráfico que demonstra a distribuição de artigos entre 

pesquisadores doutores e pesquisadores em formação (alunos de graduação e de pós-

graduação). 

 

 
    Gráfico 1: Constituição da amostra de artigos científicos na revista Diálogo das Letras 

                                                 
42 Em 2014, um ano após a coleta do corpus desta pesquisa, a revista realizou algumas alterações. No foco e 

escopo, passa a “expressar o desejo de promover a disseminação da produção científica, preferencialmente, de 

estudantes de pós-graduação stricto sensu, de professores universitários e de pesquisadores com título de mestre 

ou doutor”. (cf. página eletrônica da revista).  

http://www.youtube.com/watch?v=U3moA_z1rhc
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Com base no gráfico, podemos ver que o total de textos em que se tem a autoria de 

alunos de graduação e de pós-graduação é significativo (29). Se somando ao total de textos 

em que os alunos assumem a coautoria com outros pesquisadores, ou têm estes como seus 

coautores, chega-se a bem mais de 50% do universo geral de textos (são 47 artigos com 

alunos). Desse universo, optamos, então, por trabalhar somente com os alunos de graduação, 

tendo em vista que atendem aos propósitos estabelecidos para nossa pesquisa.  

Nesse sentido, chegamos à composição final do corpus constituída por 8 artigos 

científicos, encaixados sobre a categoria de pesquisador iniciante. Esta é uma amostra que 

consideramos significativa, no sentido de se revelar “capaz de produzir resultados válidos e 

representativos em relação aos fenômenos investigados”. (MORAES, 2003, p. 194). 

Procuramos seguir a orientação do tipo de pesquisa documental qualitativa em relação ao fato 

de que nela é preciso estabelecer uma “‘representatividade’, isto é, a quantidade de 

documentos necessários para que se possa fazer inferências a partir das informações contidas 

nos documentos analisados”. (SILVA et al., 2009, p. 4565).  

Como o foco temático da revista recai sobre texto, discurso e ensino, os artigos 

publicados naquele suporte apresentam como objeto de estudo, ou como unidade de análise, o 

texto, o discurso ou os gêneros a partir da perspectiva teórica da Linguística Textual, das 

diferentes vertentes de Análise do Discurso, das Teorias Enunciativas, das abordagens de 

gênero, dos Estudos do Letramento, entre outros. 

 

 

3.2 APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS 

 

3.2.1 O artigo científico segundo a NBR 6022: 2003: elementos técnicos e estruturais 

 

De caráter puramente normativo e estrutural, a NBR 6022, edição atualizada em 2003, 

estabelece o conjunto de procedimentos para apresentação dos elementos que compõem o 

artigo científico em publicação periódica impressa, ou simplesmente publicação, definida 

como:  

 

Um dos tipos de publicações seriadas, que se apresenta sob a forma de 

revista, boletim, anuário etc., editada em fascículos com designação 

numérica e/ou cronológica, em intervalos pré-fixados (periodicidade), por 

tempo indeterminado, com a colaboração, em geral, de diversas pessoas, 

tratando de assuntos diversos, dentro de uma política editorial definida, e que 

é objeto de Número Internacional Normalizado (ISSN). (NBR 6022: 2003, p. 

02). 
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Compreendemos que esta definição é a mesma para a publicação periódica online, 

sendo distinto apenas o veículo de circulação e o suporte. No caso, o artigo científico é “parte 

de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, 

processo e resultados nas diversas áreas do conhecimento” (Ibidem), independente de o 

suporte ser impresso ou eletrônico.  

Conforme a referida norma, o artigo científico classifica-se em dois subtipos: de 

revisão, quando resume, analisa e discute informações já publicadas; e original, quando 

apresenta temas ou abordagens originais, resultantes de pesquisa, estudo de caso etc.. A 

autoria pode ser assumida por pessoa(s) física(s) ou por entidade(s) – instituição(ões), 

organização(ões), empresa(s), comitê(s), comissão(ões), evento(s), entre outros. Em ambos os 

casos, o(s) autor(es) assume(m) a responsabilidade pela criação do artigo e pelo seu conteúdo 

intelectual ou artístico. Quanto aos elementos que o compõem, classificam-se em: pré-textuais 

(elementos que antecedem o texto, por exemplo, as informações de identificação); textuais 

(parte dedicada ao desenvolvimento do tema) e pós-textuais (ou de complementaridade). A 

estrutura de cada um desses elementos está definida na NBR 6022 da seguinte forma: 

 

Elementos pré-textuais Elementos textuais Elementos pós-textuais 

 

- Constituem-se de: 

a) título, e subtítulo (se houver); 

b) nome(s) do(s) autor(es); 

c) resumo na língua do texto; 

d) palavras-chave na língua do 

texto. 

 

- Constituem-se de: 

a) introdução; 

b) desenvolvimento; 

c) conclusão. 

 

- Constituem-se de: 

a) título, e subtítulo (se houver) em 

língua estrangeira; 

b) resumo em língua estrangeira; 

c) palavras-chave em língua 

estrangeira; 

d) nota(s) explicativa(s); 

e) referências; 

f) glossário; 

g) apêndice(s); 

h) anexo(s). 

Quadro 7: Estrutura do artigo científico, conforme a NBR 6022: 2003 

  

A norma estabelece, também, as regras gerais de apresentação do artigo científico para 

cada um dos três elementos que acabamos de mostrar. O quadro abaixo é uma reprodução fiel 

dessas regras. 

 

Elementos 

pré-textuais 

Título e subtítulo: devem figurar na página de abertura do artigo, diferenciados 

tipograficamente ou separados por dois-pontos (:) e na língua do texto. 

Autor(es): acompanhado(s) de breve currículo que o(s) qualifique na área de conhecimento 

do artigo. O currículo, bem como os endereços postal e eletrônico, devem aparecer em rodapé 

indicado por asterisco na página de abertura ou, opcionalmente, no final dos elementos pós-

textuais, onde também devem ser colocados os agradecimentos do(s) autor(es) e a data de 

entrega dos originais à redação do periódico. 

Resumo na língua do texto: elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases 
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concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 250 

palavras, seguido, logo abaixo, das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, 

palavras-chave e/ou descritores, conforme a NBR 6028. 

Palavras-chave na língua do texto: elemento obrigatório, as palavras-chave devem figurar 

logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave: separadas entre si por ponto 

e finalizadas também por ponto. Exemplo: Palavras-chave: Referências. Documentação. (pp. 

03-04) 

Elementos 

textuais 

Introdução: parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, os 

objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. 

Desenvolvimento: parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e 

pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024, 

que variam em função da abordagem do tema e do método. 

Conclusão: parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos 

objetivos e hipóteses. (p. 04) 

Elementos 

pós-textuais 

Título, e subtítulo em língua estrangeira: devem ser diferenciados tipograficamente ou 

separados por dois pontos (:), precedem o resumo em língua estrangeira. 

Resumo em língua estrangeira: elemento obrigatório, versão do resumo na língua do texto, 

para idioma de divulgação internacional, com as mesmas características (em inglês Abstract, 

em espanhol Resumen, em francês Résumé, por exemplo). 

Palavras-chave em língua estrangeira: elemento obrigatório, versão das palavras-chave na 

língua do texto para a mesma língua do resumo em língua estrangeira (em inglês Keywords, 

em espanhol Palabras clave, em francês Mots-clés, por exemplo). 

Nota(s) explicativa(s): a numeração feita em algarismos arábicos, devendo ser única e 

consecutiva para cada artigo. Não se inicia a numeração a cada página. [...]. 

Referências: elemento obrigatório, elaborado conforme a NBR 6023. 

Glossário: elemento opcional, elaborado em ordem alfabética.  

Apêndice(s): elemento opcional. O(s) apêndice(s) são identificados por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras 

maiúsculas dobradas, na identificação dos apêndices, quando esgotadas as 23 letras do 

alfabeto. [...].  

Anexo(s): elemento opcional. O(s) anexo(s) são identificados por letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras 

maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando esgotadas as 23 letras do alfabeto. 

[...]. (pp. 04-05) 

Indicativos de 

seção 

- Precede o título, alinhado à esquerda, dele separado por um espaço de caractere. (p. 05) 

Numeração 

progressiva 

- Deve ser apresentada conforme a NBR 6024. (p. 05) 

Citações  - Devem ser apresentadas conforme a NBR 10520. (p. 05) 

Siglas 

- Quando aparecem pela primeira vez no texto, a forma completa do nome precede a sigla, 

colocada entre parênteses. Exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). (p. 

05) 

Esquemas e 

fórmulas 

- Aparecem destacadas no texto, de modo a facilitar sua leitura. Na sequência normal do 

texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes, 

índices e outros). Quando destacadas do parágrafo são centralizadas e, se necessário, deve-se 

numerá-las. Quando fragmentadas em mais de uma linha, por falta de espaço, devem ser 

interrompidas antes do sinal de igualdade ou depois dos sinais de adição, subtração, 

multiplicação e divisão. 

Exemplo: 

x2 + y2 = z2 (1) 

(x2 + y2)/5 = n (2) (p. 05) 

Ilustrações 

- Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 

organogramas, plantas, quadros, retratos e outros), sua identificação aparece na parte inferior, 

precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em 

algarismos arábicos, do respectivo título e/ou legenda explicativa de forma breve e clara, 

dispensando consulta ao texto, e da fonte. A ilustração deve ser inserida o mais próximo 

possível do trecho a que se refere, conforme o projeto gráfico. (p. 05) 

Tabelas  - Apresentam informações tratadas estatisticamente, conforme IBGE (1993). (p. 05) 

Quadro 8: Regras gerais de apresentação do artigo científico, conforme a NBR 6022: 2003 
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Em geral, revistas e periódicos costumam se pautar nestas normas da ABNT, mas, em 

alguns casos, por razões diversas (por exemplo, pela própria natureza do veículo de circulação 

ou por mera questão de estilo), podem definir suas normas específicas para a publicação de 

artigos científicos ou até mesmo seguir edições anteriores à NBR aqui apresentada. 

Nos manuais de metodologia científica (LAKATOS e MARCONI, 1991; PÁDUA, 

1996; MEDEIROS, 1997; SANTOS, 2000; SEVERINO, 2007, só para citarmos alguns), 

encontramos uma variedade de orientações para elaboração e estruturação do artigo. Esses 

manuais também retomam, total ou parcialmente, a definição e as regras de apresentação de 

artigo científico expressas pela NBR 6022: 2003, ou por suas edições anteriores, ou ainda 

pelas normas gerais de trabalhos acadêmicos (NBR 14724: 2002). Entre os elementos mais 

ressaltados por esses manuais que conferimos, quando definem o artigo científico, estão os 

seguintes: 

 A finalidade – “registrar e divulgar, para público especializado, resultados de novos 

estudos e pesquisas sobre aspectos ainda não devidamente explorados ou expressando novos 

esclarecimentos sobre questões em discussão no meio científico” (SEVERINO, 2007, p. 208); 

 A estrutura – deve destacar os objetivos de pesquisa, a fundamentação teórica e a 

metodologia utilizada, a análise dos dados e as conclusões a que se chegou, além das 

referências bibliográficas e dos apêndices e anexos, quando for o caso;  

 A formatação técnica do texto – deve seguir as normas específicas da revista ou do 

periódico para o qual será submetido; 

 A objetividade da linguagem – deve evitar o apego a expressões que demarquem 

pessoalidade e que deem margem para interpretações sem valor científico; 

 O estilo científico – usar linguagem informativa, clara e precisa, argumentação 

baseada em dados ou em ponto de vista científico;  

 O vocabulário técnico – utilizar terminologia adequada e pautada no campo teórico 

a que se filia o trabalho;  

 A revisão gramatical – deve atender aos padrões gramaticais normativos da língua, 

por exemplo, usar períodos e frases curtas, evitar orações intercaladas com parêntese no 

mesmo período, segmentar corretamente os parágrafos, respeitando-se a alternância de ideia; 

 As citações – podem ser diretas (reprodução fiel, com aspas, recuada ou no corpo 

do texto) ou indiretas (reformulação com palavras próprias).  

Da exposição feita, percebemos que tanto a NBR 6022 quanto os manuais de 

metodologia orientam a elaboração e a organização do artigo científico primando 

predominantemente pela dimensão estrutural, até mesmo quando o elemento discutido exibe 
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outra natureza, como é o caso da citação. Essa dimensão é importante, mas há outros 

elementos imprescindíveis à compreensão do artigo científico que a abordagem normativa e 

técnica não dá conta. Tratar o artigo científico como gênero do discurso auxilia-nos a 

compreender o modo como ele atua sobre os enunciados, regulando a produção de sentidos, 

por isso explicitamos, no tópico a seguir, outras características que precisamos ter em conta, 

já que, para a investigação da responsabilidade enunciativa, tomamos o gênero e o texto como 

objeto e unidade de análise. 

 

3.2.2 O artigo científico segundo a abordagem de gêneros: os elementos sociodiscursivos e a 

relação com o campo científico 

 

Como dissemos no aporte teórico deste trabalho, a ATD compreende os gêneros do 

discurso, assim como os lugares sociais e as línguas, como fatores de regulação das ações de 

interação realizadas por meio de textos e discursos. Em consonância com essa visão, situamos 

os gêneros como elementos inseparáveis do texto, que é a nossa unidade de análise, e dos 

efeitos de sentido produzidos no e pelo discurso. Consequentemente, levamos em conta a 

relação dos gêneros com as condições sócio-históricas engendradas pelo campo da atividade 

humana onde são produzidos. 

 Para a uma contextualização dos aspectos que definem e caracterizam o artigo 

científico, convocamos a teoria de gêneros bakhtiniana, sobre a qual a ATD, e a própria LT, 

há mais tempo, se fundamentam. A discussão apoia-se também na perspectiva defendida por 

Maingueneau (2008a), no âmbito da AD praticada por ele. Uma articulação complementar é 

feita com a noção de campo utilizada em Bourdieu (2003), nos moldes como propõe Grilo 

(2005), ao mostrar que se trata de realidades semelhantes na obra deste autor e na do Círculo 

de Bakhtin, ainda que ambas se distingam na visão de língua adotada e se inscrevam em 

marcos temporais diferentes.  

Dito isto, assumimos aqui que a compreensão do funcionamento e das características 

do artigo científico não pode prescindir da noção de campo da atividade humana (e suas 

várias correlações: campo da comunicação humana, de utilização da língua, de produção 

discursiva, de produção ideológica), afinal é no interior de um dado campo que se produzem 

os tipos relativamente estáveis de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, a que 

Bakhtin (2011) designa gêneros do discurso. Cada campo produz suas formas de gêneros, 

cujas características se modificam à medida que o campo se transforma. 
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O campo científico é um entre muitos outros (religioso, literário, jornalístico, artístico, 

político etc.), podendo ser designado como um lugar ou espaço de produção intelectual 

ideológica, cuja característica principal é o alto nível de organização, rigidez e complexidade. 

Baseia-se no princípio da objetividade e racionalidade, sustentado por teorias, métodos e 

técnicas próprios, como vias para a produção de saberes altamente especializados. Os sujeitos 

(pesquisadores) que nele se inserem precisam reconhecer e se adequar a um conjunto de 

elementos particulares e coercitivos, isso porque todo campo se constitui como “um espaço de 

refração que condiciona a relação enunciado/objeto do sentido, enunciado/enunciado, 

enunciado/co-enunciadores” (GRILO, 2005, p. 175).  

Por essa via bakhtiniana, situamos o artigo científico como produto do campo 

científico, ou de seus ambientes sociais mais específicos, no caso o meio 

acadêmico/universitário, legitimado como lugar institucional de produção, recepção e 

circulação de conhecimentos científicos. Como tal, é um gênero que reflete as condições 

específicas e as finalidades desse campo, tanto em seu conteúdo temático e no estilo da 

linguagem (recursos lexicais, escolhas fraseológicas e gramaticais), como também, e 

principalmente, em sua estrutura composicional. Em relação a esses elementos, “o que vale no 

campo científico é que o estilo deve subordinar-se à exposição de conceitos e categorias de 

análise, capazes de fazer avançar o estado de conhecimentos da área”. (GRILO, 2005, p. 180). 

Nesses termos, o artigo científico está menos propício à inscrição do estilo individual, que 

segundo Bakhtin (2011), resulta do trabalho do indivíduo na linguagem do enunciado. 

É um gênero discursivo heterogêneo em relação à multiplicidade de temas que pode 

abordar, a depender da área do saber a que se filia. Sua estrutura composicional é 

relativamente padronizada e estável, porque segue, em geral, um conjunto de normas de certo 

modo rígidas e válidas por determinado tempo (cf. tópico anterior, 4.2.1). Situa-se entre os 

gêneros secundários, por isso segue os padrões mais elevados de desenvolvimento, de estilo 

(do gênero e não o estilo individual), de organização escrita, próprios ao campo científico e 

consolidados ao longo do tempo. A finalidade a que se presta no campo é a de divulgação, 

entre os pares, dos resultados de pesquisa científica, teórica ou empírica, de revisão ou 

original. Sua produção estabelece diálogo com enunciados precedentes, produzidos no âmbito 

da área de conhecimento, por teorias e outros autores, e ao mesmo tempo com enunciados 

subsequentes, como antecipação da palavra de seus coenunciadores, em uma atitude 

responsiva ativa.   

Em Maingueneau (2008a), não se trata de uma teoria de gêneros, mas de uma 

discussão sobre a distinção entre tipos e gêneros do discurso, considerada muito útil ao 
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analista do discurso. Os conceitos apresentados no capítulo 5 de sua obra Análise de textos de 

comunicação permitem-nos uma caracterização do artigo científico a partir de cinco 

elementos mais gerais: 1) a orientação comunicacional, 2) a situação de comunicação, 3) as 

propriedades linguísticas e discursivas, 4) a utilidade e 5) os traços definidores. 

O primeiro elemento orienta-nos a identificar no gênero a função da linguagem (nos 

moldes como propôs R. Jakobson para os textos) e a função social (de base antropológica e 

sociológica). O próprio Maingueneau (2008a) reconhece a dificuldade (ou mesmo a 

impossibilidade) de precisar bem as fronteiras entre ambas e aponta o delicado manuseio 

dessa tipologia. Para o artigo científico, à primeira vista não haveria dificuldade de atribuir a 

função de linguagem informativa (ou referencial) e a função social científica como 

predominantes (cabendo, nesse rótulo, as funções gerais da ciência), porém ele pode se 

encaixar em funções que excedem ao conjunto de seis funções apontadas por R. Jakobson, já 

que cumpre ao mesmo tempo uma função informativa, teórico-explicativa, instrutiva (ou 

didática), e mesmo metalinguística.  

O segundo elemento auxilia-nos a identificar o gênero por setores de atividade social 

(semelhante ao que Bakhtin propôs como campo), que são as grandes categorias ou tipos de 

discurso (jornalístico, jurídico, científico etc.) sob os quais se agrupam a infinidade de 

gêneros de discurso produzidos em uma sociedade. Tal como fizemos com a noção de campo 

da atividade humana de Bakhtin, aqui podemos inserir o artigo científico no interior do tipo 

discurso científico. Ele é produzido nas condições sócio-históricas em que estão bem 

definidos os seguintes fatores: o setor de atividade social (a ciência, com seus espaços 

institucionalizados), os lugares institucionais (universidades, centros de pesquisa, laboratórios 

etc.), as áreas do saber, as teorias e métodos, com seus respectivos posicionamentos 

ideológicos, os pesquisadores, os veículos de circulação, o público alvo, entre outros. O artigo 

científico, como qualquer outro gênero, está sujeito a variar, devido ao caráter historicamente 

variável das situações de comunicação propiciadas pelo vasto setor social da pesquisa 

científica. Mesmo assim, sabemos que ele tem se mostrado rígido em relação ao tratamento 

do conteúdo, à estrutura composicional e ao estilo da linguagem. 

O terceiro elemento a que se refere Maingueneau (2008a) diz respeito às duas grades 

de tipologias, uma de ordem linguístico-enunciativa e outra de natureza discursiva. A primeira 

toma como base a obra de Benveniste, Problemas de Linguística geral II, o capítulo 10 

(2006) e orienta-nos a identificar no gênero as marcas linguísticas que o compõe enquanto ato 

enunciativo (o EU, o TU e a situação enunciativa). Assim, podemos identificar no artigo 

científico os locutores (quem escreve), os enunciadores (os posicionamentos assumidos), os 
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alocutários (a quem se destina, qual é seu público alvo) e a situação de enunciação (que 

envolve todos os elementos: o que, onde, como, para quem etc.). A segunda grade seria mais 

adequada, de acordo com Maingueneau (2008a), por levar em conta a inscrição social dos 

enunciados, permitindo-nos perceber o gênero comportando ao mesmo tempo propriedades 

linguísticas, comunicativas e enunciativas. Mostraremos algumas dessas propriedades logo 

mais no quinto elemento a ser exposto aqui. 

O quarto elemento aponta a dupla utilidade dos gêneros do discurso: constituir-se 

como fator de economia cognitiva e assegurar a comunicação. A utilidade de economia 

cognitiva respalda-se no pensamento bakhtiniano de que os gêneros moldam nossas formas de 

falar e, ao mesmo tempo, estão à nossa disposição, devido à convivência social. Isso garante 

que não é preciso criar um novo gênero a cada novo processo de fala, pois consistiria em 

tarefa impraticável. Nesse sentido, a inserção no campo científico é o que possibilita conhecer 

a sua diversidade de gêneros orais e escritos, o estilo de cada um, sua estrutura, dominar as 

estratégias de leitura necessárias a sua compreensão, as formas de escrita e, inclusive, 

diferenciar de outros gêneros. A produção de um artigo científico supõe que o autor já 

conhece e domina os elementos linguísticos e as estratégias textuais e discursivas que nele 

precisam ser mobilizados. 

Quanto mais tempo de inserção e de experiência em um dado campo de atividade 

humana (ou setor de atividade social), maiores as condições de êxito na compreensão e 

produção dos seus gêneros do discurso. A própria convivência social e cultural com o grupo 

leva ao reconhecimento e ao domínio dos gêneros. Esses quesitos (inserção, convivência, 

experiência) garantem o que Maingueneau (2008a) chama de competência genérica, 

compartilhada pelos membros de uma coletividade, conferindo aos gêneros a utilidade de 

assegurar a comunicação. No artigo científico, autor e leitor conhecem as normas do gênero, 

sabem de que natureza é seu conteúdo, reconhecem seus elementos composicionais e 

estilísticos, e sabem, entre outras coisas, que não há abertura para transgressões de sua forma 

e função. 

O quinto elemento, de muita importância, refere-se aos critérios que nos levam a 

conceber um gênero como tal. Cada elemento mencionado por Maingueneau (2008a, pp. 64-

68) é aqui retomado com aplicação direta na caracterização do artigo científico, ficando 

entendido que essa aplicação pode ser extensiva a todo e qualquer gênero. Completando, 

então, nossa caracterização do artigo científico sob o apoio deste autor, dizemos que esse 

gênero é assim concebido: 
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- filia-se a rotinas acadêmico-científicas estabilizadas, mais ou menos ritualizadas, 

com normas e modelos previamente estabelecidos e pouco abertos a variações; 

- é muito mais que o preenchimento de um modelo prévio, posto à disposição no 

campo científico; como atividade social, sua produção está sujeita a um critério ou conjunto 

de condições de êxito; 

- da relação entre o autor e uma revista (ou livros, anais de evento, disciplinas etc.) 

para a qual se submete um artigo científico, estabelece-se uma espécie de contrato, em que o 

autor se mostra responsável pela aceitação das normas e condições de publicação e pela 

adequação do texto às características do gênero.  

- considerando todas as características do gênero e as imposições do setor de atividade 

social (ou campo) a que se vincula, recai para o autor do artigo científico assumir o papel de 

pesquisador, e, a partir dessa posição, deve dominar o conteúdo sobre o qual discute, 

construindo e assumindo posicionamentos; 

- considerando as imposições do setor/campo, as regulações do gênero e as condições 

de publicação estabelecidas pela revista, o autor aceita as regras do jogo. A transgressão 

implica medida repressiva e previamente avisada, qual seja, a não aprovação do trabalho. 

As condições de êxito para a produção do artigo científico referem-se ao fato de o 

autor dever apresentar conhecimentos que lhe assegurem comportar-se adequadamente em 

relação ao gênero. Além de saber que há lugar e momento definidos para a produção do artigo 

científico, deve atender coerentemente a sua finalidade reconhecida (que é discutir e divulgar 

resultados de pesquisa científica), verificando se a revista aceita artigo de revisão teórica, 

artigos já publicados em outros meios ou somente artigos originais. Precisa reconhecer seu 

estatuto de parceiros legítimos (quem produz só pode ser pesquisador, ainda que principiante; 

o público leitor é a comunidade científica especializada, podendo, mesmo que pouco, se 

estender aos membros não especializados dessa comunidade). Deve adequar sua produção à 

organização textual própria de artigo científico, com respeito ao encadeamento dos 

constituintes nos níveis textual, estilístico, gramatical e técnico-formal. Conhecer as normas 

de formatação, organização e publicação do texto em seu respectivo suporte material (papel 

impresso ou meio eletrônico, em arquivo e formato definidos pela revista ou periódico). 

Para aprofundamento da caracterização até aqui apresentada, recorremos também à 

noção de campo utilizada em Bourdieu (2003), como base para olharmos o gênero em questão 

enquanto produto do campo científico, caracterizado essencialmente como espaço de lutas e 

de posições relativas. Mas isso não significa que este trabalho deva assumir um caráter 

sociológico ou nos afastar do enfoque textual-discursivo-enunciativo. Esse olhar foi inspirado, 
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de um lado, na leitura feita por Grilo (2005) da obra do Círculo de Bakhtin e da obra de 

Bourdieu, chegando à conclusão de que: 

 

As duas obras concebem o campo como um espaço social capaz de refratar, 

traduzir ou transformar as demandas externas, sobretudo da base sócio-

econômica comum. Busca-se, em ambos os casos, escapar à visão de que os 

produtos ideológicos refletem diretamente as transformações políticas, 

sociais e econômicas, tirando-lhes a sua autonomia social e também, na 

visão bakhtiniana, semiótica. (GRILO, 2005, p. 176).  

 

A autora entende que a noção de campo na obra de Bourdieu ganha em importância e 

em profundidade e por isso mesmo pode oferecer um avanço para a análise de gêneros. De 

outro lado, nos inspiramos também no trabalho de Morato e Bentes (2002), quando 

aproximam Maingueneau (1984 [2008b], 1989 [1997]) e Bourdieu (1997 [2003]) em relação 

às noções de competência e língua legítima. Em um quadro mais geral de discussão sobre a 

maneira como as reflexões de Bourdieu interpelam a ciência da linguagem, as autoras 

mostram que Maingueneau evoca de Bourdieu os conceitos de habitus e campo, na 

construção do conceito de competência discursiva como aquilo que “possibilita aos falantes 

produzir e reconhecer um discurso como pertencente a um determinado universo discursivo 

(onde se encontram as formações discursivas, os pressupostos culturais, etc.).” (MORATO, 

BENTES, 2002, p. 38). 

De acordo com o Bourdieu (2003, p. 112), o campo científico, como qualquer outro, 

constitui-se como vetor social, “com suas relações de força e monopólio, lutas e estratégias, 

interesses e lucros, mas no qual todas essas invariantes assumem formas específicas”. Como 

lugar e espaço de luta concorrencial, o campo científico coloca em jogo a luta pelos 

monopólios da autoridade e da competência científica. Os seus agentes (pesquisadores), 

conduzidos por uma forma específica de interesse engendrada pelo funcionamento desse 

campo, batalham pela capacidade técnica e poder social, como também pela capacidade de 

falar e agir legitimamente. Essas capacidades são julgadas com base nas posições relativas 

que os agentes ocupam nas hierarquias institucionais (universidades, centros, bases e grupos 

de pesquisa, departamentos etc.), o que por sua vez lhe outorgam prestígio, reconhecimento, 

celebridade e reputação científica junto aos pares-concorrentes. Uma forma de luta pode 

concentrar-se, por exemplo, nos próprios objetos a investigar, pois ao campo científico 

interessa os objetos que lhe tragam lucro simbólico mais importante, no sentido de favorecer a 

acumulação do capital científico. Quanto mais prestigiado o objeto de estudo, maior a 

concorrência e também as chances de status no campo. 
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O desdobramento desse conceito nos faz pensar que a produção de artigos científicos, 

no âmbito das revistas especializadas, reproduz essa lógica e funcionamento do campo 

científico. Desse modo, entendemos que os pesquisadores ocupam posições distintas no 

campo (principiante vs. especialista), o que também pressupõe acesso distinto aos seguintes 

bens: 

 (i) ao capital científico acumulado (quanto mais especializada uma obra cientifica, de 

modo geral, e uma revista ou periódico em particular, mais direcionada a interlocutores 

também especialistas);  

(ii) aos meios de circulação do saber (revistas especializadas, avaliadas por critérios 

estabelecidos por quem também é especialista, divulgam artigos produzidos pelos 

pesquisadores dotados da maior qualificação),  

(iii) à linguagem científica (principiantes na pesquisa científica contam com um 

arsenal de obras introdutórias e de manuais que lhe facilitam o acesso a uma teoria, à 

compreensão do seu objeto, metodologia e terminologia; especialistas têm acesso mais 

irrestrito ao código, à metalinguagem, aos clássicos, às obras fundadoras de uma teoria ou 

método);  

(iv) ao discurso autorizado (principiantes em geral não falam como autoridades da 

área, nem são reconhecidos e prestigiados como tais; seus pontos de vista e posicionamentos 

em geral se apoiam nos especialistas);  

(v) à valorização da produção científica: “os artigos publicados em revistas 

internacionalmente reconhecidas e voltados para cientistas são dominantes em relação a 

manuais de iniciação ou artigos de divulgação científica em jornal, cujo público é formado 

por estudantes e leigos” (GRILO, 2005, p. 178). 

Tudo isso encena o que Bourdieu (2003, p. 117) denomina como relação hierárquica: 

“a cada momento, existe uma hierarquia social dos campos científicos (as disciplinas) que 

direcionam as práticas e, particularmente, ‘as escolhas’ de vocação. No interior de cada um 

dos campos há uma hierarquia social dos objetos e métodos de tratamento”. Como bem 

resumem as palavras de Grilo (2005, p. 178) sobre a noção de campo proposta por este autor, 

“essa hierarquia estabelece uma gradação entre os gêneros que melhor representam o campo e 

aqueles que estão em suas margens. O prestígio do agente se mede pelo modo de acesso aos 

gêneros ‘maiores’ e aos ‘menores’.” Assim, por exemplo, como diz a autora, “o prestígio do 

cientista pode ser medido pelas possibilidades de produção e de publicação dos gêneros 

dominantes nos veículos mais valorizados, que se constituem pela arbitragem dos pares” 

(Ibidem).   
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Em síntese, por considerarmos que os três autores convocados aqui apresentam como 

ponto em comum o fato de se apoiar em grades sociológicas, retemos de cada um os 

elementos que permitissem um aprofundamento das características do gênero artigo científico 

e de sua relação com o campo científico. A articulação posta não entra em desacordo com o 

conceito de gêneros apresentado por Adam (2011), quando este autor afirma se tratar de 

práticas discursivas institucionalizadas que atuam sobre os enunciados produzidos em uma 

dada formação sociodiscursiva, sendo neles onde se localizam a estabilização, a normatização 

e a possibilidade de status institucional.  

De Bakhtin (2011), retemos a ideia de que os gêneros são produzidos em campos da 

atividade humana, refletindo as características e finalidades ideológicas desses campos e 

absorvendo suas transformações no curso do tempo. A partir dele, atentamos também para a 

dupla orientação dialógica que caracterizam os enunciados/gêneros – o diálogo com 

enunciados anteriores e com enunciados possíveis de serem ditos – bem como para o fato de 

que a inserção no campo favorece o contato e o domínio das formas e funções dos gêneros. 

De Maingueneau (2008a), consideramos o conjunto de condições a que os gêneros se 

submetem para obter êxito nos setores de atividade social onde são produzidos. Nesse caso, 

semelhante à abordagem bakhtiniana, os gêneros são considerados na sua intrínseca relação 

com as condições sócio-históricas de produção. De Bourdieu (2003), levamos em conta as 

posições relativas ocupadas pelos agentes no campo científico, as relações hierárquicas 

engendradas pelo campo e a luta dos agentes por autoridade e competência científica.  

Com base nos três autores, podemos considerar as coerções sociodiscursivas do campo 

científico (ou esfera, ou setor social) sobre os seus produtos, no caso em questão, os gêneros 

do discurso. Sendo assim, supomos que os pontos de vista (não) assumidos no artigo 

científico exibe relação não só com o aporte teórico e com os dados da pesquisa em particular, 

mas também com as características do gênero enquanto produto do campo científico de um 

modo mais amplo. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DE PRODUÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

3.3.1 O sistema Qualis e a avaliação dos periódicos na área de Letras/Linguística  

 

Em sintonia com o ponto de vista assumido no capítulo teórico deste trabalho de que 

“todo texto reconstrói, de forma mais ou menos explícita, seu contexto de enunciação”. 

(ADAM, 2011, p. 56), pareceu-nos indispensável contextualizar as condições sociais em que 
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os artigos científicos são produzidos, bem como situar quem são os sujeitos autores, a posição 

de onde falam e que lhe permitem construir os sentidos visados.  

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) criou, em 

1998, um mecanismo chamado Qualis43, para avaliar a qualidade da produção científica no 

âmbito dos programas de pós-graduação em nosso país. Por meio do aplicativo Coleta de 

Dados, o Qualis reúne informações concedidas pelos programas acerca dos seus veículos de 

divulgação e circulação periódica do conhecimento, tais como revistas e livros.  

Desde sua criação, o Qualis passou por alguns aperfeiçoamentos, por exemplo, em 

2005, com continuidade em 2006, momento em que buscou melhorar o instrumento de coleta 

das informações junto aos programas de pós-graduação, visando sanar as inconsistências e 

permitir a sua organização com mais precisão e rigor, para garantir o acesso a dados corretos, 

completos e seguros aos usuários do sistema. De acordo com a gestão da época (o presidente 

da CAPES, Jorge Guimarães)44, o esforço pela melhoria do sistema deu-se em prol da 

organização de um banco de dados condensado, acessível, atualizado e que reflita 

verdadeiramente a produção acadêmico-científica brasileira. 

Em 2007, o Portal CAPES disponibilizou a nova tabela do sistema Qualis45, resultante 

do esforço de melhorias acima relatado. Os avançados obtidos foram em relação à agilidade 

no processo de classificação, à clareza e exatidão das informações (tais como o fator de 

impacto, a indexação, o número de artigos por áreas, a classificação do Qualis anterior), além 

da ampliação do número de periódicos padronizados (passou de cerca de 5 mil, em 2004, para 

mais de 21 mil, em 2005).  

Hoje, ainda se mantém a classificação dos periódicos por categorias indicativas de 

qualidade (A, B ou C) e do âmbito de circulação (local, nacional ou internacional). Os 

resultados são divulgados no WebQualis e podem ser consultados por:  ISSN do periódico, 

título do periódico, classificação/área de avaliação e por uma lista completa. A lista geral é 

imensa (pp. 01-4524), apresentando 5 colunas que nos permitem visualizar, de cada periódico, 

o ISSN, o título, o estrato, a área de classificação e o seu status de atualização. As listas 

específicas são divididas por área de avaliação e estrato. Assim, por exemplo, a lista de 

Revistas Qualis A1 da área de Letras/Linguística mostra o ISSN, o título e o status de 

atualização de cada periódico que obteve tal estrato. Na referida área, contam-se 104 

periódicos avaliados com estrato A1, conforme a atualização de 2012. 

                                                 
43 Informações disponíveis em: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis>. 
44 Para ver mais, acessar o link: 

<http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/documentosDeArea.seam?conversationPropagation=begin>. 
45 Seção de notícia da CAPES, disponível em: < http://www.capes.gov.br/36-noticias/1647>. 

http://www.capes.gov.br/36-noticias/1647
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A seguir, exibimos em forma de quadro uma síntese do conjunto de procedimentos 

avaliativos utilizados pelo Qualis Periódicos. O nosso quadro não aborda a classificação de 

livros, mas somente de periódicos, apresentando especialmente os critérios avaliativos para o 

estrato A146.   

 

Estratificação 

da produção 

científica 

Classificação dos 

periódicos  

Enquadramento 

classificatório 

Critérios de classificação de 

periódicos no estrato A1 

(Anos de referência: 2010-2012) 

- Indireta (a 

qualidade dos 

artigos e outros 

tipos de 

produção 

científica é 

aferida a partir 

da análise da 

qualidade dos 

periódicos que 

os veiculam). 

 

 

- Realizada e específica por 

áreas, a partir das chamadas 

Comissões de Área de 

Avaliação;  

-Atualizada anualmente; 

-Não é absoluta, pois pode 

resultar em distinção a 

depender da área que avalia 

o periódico; 

-Divulgada por meio do 

aplicativo WebQualis, que 

permite: consultar os 

resultados; acessar, por área, 

os critérios avaliativos, bem 

como o e-mail do(a) 

coordenador(a) da área; 

baixar a lista classificatória 

completa (em PDF); acessar 

informações do aplicativo 

(somente para as Comissões 

de Área e gestores da 

CAPES). 

- Os estratos 

indicativos de 

qualidade são:  

A1 – peso 100; 

A2 – peso 85; 

B1– peso 70; 

B2 – peso 55; 

B3 – peso 40; 

B4 – peso 25; 

B5 – peso 10; 

C – zero. 

- Todos os critérios são divulgados 

pelo aplicativo WebQualis; 

- Critérios para o estrato A1: 

“Periódicos consolidados, com 

publicação ininterrupta pelo menos nos 

últimos oito anos; diversidade 

institucional dos autores: 80% dos 

artigos devem ser de, no mínimo, 5 

instituições diferentes daquela que 

edita o periódico. Esse critério também 

se aplica a revistas não ligadas a 

programas de pós-graduação; conselho 

editorial constituído por pesquisadores 

nacionais e internacionais que seja 

efetivamente atuante; artigos de alta 

qualidade, preferencialmente escritos 

por doutores do Brasil e do exterior, 

com efetiva contribuição acadêmico-

científica para a Área; indexação no 

Brasil e no exterior; periódicos que 

sejam referência internacional para a 

Área.”. (cf. WebQualis, no Portal da 

CAPES).   

Quadro 9: Procedimentos avaliativos do sistema Qualis Periódicos 

 

Como podemos observar, os periódicos com estrato A1 ocupam a posição mais 

elevada no sistema avaliativo Qualis, constituindo-se, portanto, como um demonstrativo da 

alta qualidade da produção acadêmico-científica difundida nacional e internacionalmente, 

nesses veículos de divulgação. No tópico seguinte, nosso foco volta-se para a 

contextualização do perfil dos sujeitos que submetem sua produção a esses periódicos, em 

particular para a posição assumida quanto à qualificação e à experiência acadêmico-científica. 

 

3.3.2 O perfil do pesquisador iniciante 

 

A classificação dos periódicos institui uma separação nítida entre a excelente, a boa, a 

mediana e a má qualidade, se assim podemos dizer, da produção intelectual dos programas de 

pós-graduação no Brasil. Fica claro que a qualidade dessa produção está diretamente 

                                                 
46 Seção de notícia da CAPES, disponível em: <http://www.capes.gov.br/36-noticias/1388>. 
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relacionada à titulação e à experiência acadêmico-científica do pesquisador, até porque, como 

vimos, tudo isso figura entre os critérios avaliativos utilizados pelo Qualis. Tomando essa 

informação por base, passamos agora a explicar a denominação de pesquisador iniciante, 

empregada ao longo do nosso trabalho como referência aos autores dos artigos científicos 

adotados como corpus da pesquisa. Esse termo iniciante pode recobrir, ao mesmo tempo, o 

pesquisador situado em nível graduação e de pós-graduação (mestrandos e doutorandos) e se 

opõe, por diversas razões, a experiente ou especialista, termos empregados para designar o 

pesquisador com titulação de doutor.  

Outros estudos sobre questões do texto acadêmico já utilizaram esta denominação. 

Citemos, como exemplo, o de Boch e Grossmann (2002), que emprega os termos 

principiante/iniciante e especialista, referindo-se, respectivamente, a estudantes universitários 

e pesquisadores estabelecidos na prática científica. Os autores fazem um comparativo das 

formas e funções do discurso do outro entre artigos científicos de especialistas e relatórios de 

estudantes, propondo uma discussão em defesa do “ensinar os estudantes a construir uma 

posição enunciativa legível, quando eles se apoiam em citações.” (p. 106). 

Em nosso trabalho, a utilização do termo pesquisador iniciante ou principiante leva em 

conta o conjunto de características dispostas no quadro a seguir. A elaboração do quadro teve 

apoio no estudo de Cervi (2013), uma tese de doutorado que apresenta uma proposta para 

medir a reputação acadêmica do pesquisador, mediante os elementos que configuram o seu 

perfil. A proposta do autor “tem como premissa ser abrangente e adaptável, pois engloba a 

vida científica do pesquisador construída ao longo de sua carreira científica. Tais premissas 

permitem a utilização da abordagem em diferentes áreas e em diferentes contextos [...]” (p. 

19).   

 

O PESQUISADOR DA ÁREA DE LETRAS/LINGUÍSTICA  

Iniciante (principiante, ou em formação) Experiente (especializado na área de atuação) 

- Estudante de graduação ou de pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado); 

- Titulação mínima de graduado (para mestrandos) 

e de mestre (para doutorandos);  

- Trajetória científica correspondente aos anos de 

formação acadêmica obtida (não ultrapassa o 

doutorado em andamento); 

- Quando mestrando ou doutorando, pode ter 

experiência na orientação de monografias de 

graduação ou de especialização,  

- Quando doutorando (já tendo titulação de mestre), 

pode ter participação em projetos de pesquisa e na 

orientação de alunos de iniciação científica;  

- Publicação em livros e periódicos avaliados com 

- Titulação de doutor; 

- Trajetória científica como pesquisador da área já 

estabelecida: abarca não somente a formação acadêmica 

(graduação e pós-graduação lato e stricto senso), mas 

também o desenvolvimento de projetos, a orientação de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, a 

participação em defesas de mestrado e de doutorado, a 

participação em eventos (conferências, mesas redondas, 

palestras, entre outros), a publicação de trabalhos em 

livros e periódicos, com os melhores estratos de 

avaliação e com dimensão nacional e internacional; 

- Liderança em projetos financiados por agências de 

fomento, em consultorias, em comissões ou comitês 

avaliadores (de programas de pós-graduação, de 
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os estratos inferiores à categoria A (ressalvados os 

casos em que figuram como coautores de trabalhos 

com pesquisadores doutores); 

- Não há trajetória na orientação de dissertações, 

nem de teses; também não há participação em 

defesas desses dois tipos de trabalho; 

- Poucos artigos publicados e citados; 

- Trajetória científica e status acadêmico em 

construção. 

periódicos etc.); 

- Muitos artigos publicados e citados por outros 

pesquisadores; 

-Trajetória científica consolidada na área, definindo sua 

especialidade e competência em temáticas específicas; 

- Status acadêmico reconhecido e consolidado entre os 

pares. 

Quadro 10: Perfil dos pesquisadores iniciantes vs. experientes  

 

Os dados do quadro não podem ser tomados como absolutos, afinal é preciso 

considerar, entre outros fatores, o contexto social onde está inserido o pesquisador, bem como 

o quesito tempo. Nem todo pesquisador com titulação de doutor, se for jovem, por exemplo, 

apresentará uma trajetória científica equilibrada e consolidada. Além do mais, na atual 

efervescência e exigência de publicações, os mestrandos e doutorandos podem também exibir 

número elevado de artigos. De toda forma, para os propósitos desta pesquisa, o conjunto de 

características do quadro pode ser tomado como parâmetro para o estabelecimento da 

categoria iniciante, em distinção à especialista/experiente, pois consideramos que as 

condições de publicação dos periódicos da área de Letras/Linguística, os critérios avaliativos 

do Qualis Capes, bem como a própria lógica de funcionamento do campo científico, com suas 

hierarquias e contradições, convergem para a legitimação dos dois perfis apresentados.  

Levando em conta os traços descritos na segunda coluna do quadro a respeito de 

pesquisadores experientes, podemos supor que eles nos servem de referência para pensarmos 

num possível parâmetro da escrita acadêmica a que os estudantes da graduação devessem 

alcançar, após um logo trajeto científico. Não significa que a qualidade da escrita de um 

(iniciante) deva ser necessariamente medida pela do outro (especialista), o que já consistiria 

numa relação desigual (BOCH & GROSSMANN, 2002), afinal nos parece inútil forçar os 

estudantes, sobretudo os de graduação, a se enquadrarem no modelo de produção escrita do 

pesquisador constituído, quando, na verdade, somente com uma trajetória de experiências 

construída ao longo do tempo, somadas às investidas de esforço e progresso, é que podem 

passar por etapas de aperfeiçoamento de sua escrita.  

Assim, também não é o caso de acreditar cegamente que a posição de 

especialista/experiente representa o modelo ideal (correto, melhor, perfeito) de escrita sob o 

qual o estudante de graduação deva se espelhar, mas, ao se considerar o crédito que a 

produção especializada tem, levando em conta as atividades de pesquisa, de leituras e de 

outras escritas que lhe antecedem e lhe dão possibilidades de refinamento, as instâncias 

avaliativas pelas quais já foi submetida, o público especialista para o qual se dirige, a natureza 
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do meio de circulação, entre outros aspectos, ela pode sim dar margem para uma escrita que 

exibe o saber dialogar, negociar sentidos com outras vozes e construir uma voz autoral. 

Queremos dizer, afinal, que é possível interferir ao longo do processo, enquanto o 

estudante de graduação vai se fazendo pesquisador e autor. Como parte da trajetória que ele 

precisa percorrer até alcançar a chamada autonomia, está o papel do ensino, do profissional 

que o orienta, que faz apontamentos e interfere positivamente em suas produções acadêmicas. 

O nosso pressuposto é o de que a intervenção pontual advinda do ensino ou da orientação da 

produção textual na graduação pode ajudar a superar muitos dos problemas de escrita que se 

arrastam até a pós-graduação, e aproximá-la, tanto quanto possível, do nível mais avançado. 

Por isso, olhamos para os textos já avaliados e qualificados como bons, para deles inferimos 

possibilidades de contribuições para o ensino. O conceito de responsabilidade enunciativa é a 

via que escolhemos para mostrar como isso pode proceder, porque, no texto acadêmico-

científico, esse conceito relaciona-se muito bem com o diálogo com as fontes, com a (não) 

assunção de pontos de vista, com posições de engajamentos ou de distanciamentos, com 

atitudes reflexivas sobre o dito, com a construção de autoria etc. Para nós, construir, assumir e 

gerenciar pontos de vista constituem-se como um dos cernes de toda produção acadêmico-

científica.  

 

3.3.3 A revista Diálogo das Letras e as condições de publicação 

 

 

Diálogo das Letras (ISSN 2316-1795) é o nome que designa a revista eletrônica 

elaborada pelo GPET/UERN, com a missão de colocar-se aberta “ao DIÁLOGO com 

parceiros na produção e disseminação do conhecimento no universo acadêmico-científico47”. 

A criação da revista, em 2012, veio atender aos anseios de pesquisadores do Grupo de 

valorizar e fazer circular o conhecimento produzido no âmbito do curso de Letras do Campus 

Avançado de Pau dos Ferros/UERN, do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), 

situado naquele Campus, e de demais Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras e 

estrangeiras.  

  

Seu objetivo é o de “publicar textos originais e inéditos resultantes de pesquisa e de 

trabalhos acadêmicos, teóricos ou empíricos, qualitativos e/ou quantitativos, relacionados à 

temática do texto/discurso e seu ensino” (cf. Diálogo das Letras, na sua página eletrônica), 

                                                 
47 Todas as informações relatadas aqui sobre a revista Diálogo das Letras estão disponíveis na página eletrônica 

de periódicos da UERN: <http://periodicos.uern.br/index. php/dialogodasletras/index>.   
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com vistas a socializar a produção científica de alunos de graduação, de pós-graduação e de 

docentes pesquisadores vinculados a diferentes IES, da área de Letras, Linguística e 

correlatas. Esse eixo temático articula-se com duas linhas de pesquisa do Grupo (Estudos da 

produção, organização e funcionalidade do texto e Estudos de processos argumentativos) e 

com uma das linhas do Mestrado Acadêmico em Letras (Texto, ensino e construção de 

sentidos), em funcionamento no PPGL/UERN. 

De acordo com as Políticas de seção48 da revista, podem ser submetidos: artigos 

científicos (de 10 a 30 páginas), produzidos por alunos de pós-graduação, professores 

universitários e demais pesquisadores, e por alunos de graduação (de 08 a 20 páginas); 

resenhas (de 03 a 05 páginas), produzidas por pesquisadores mestres, doutorandos e doutores 

– estas devem ser de obras recentes, publicadas nos últimos cinco anos; entrevista (não há 

normas especificadas).  

Todos os textos submetidos à revista são avaliados por pares, correspondentes a 02 

pareceristas, membros do Conselho Consultivo, por meio do sistema chamado duplo cego, 

resguardando o anonimato dos autores e também dos próprios pareceristas. A revista orienta 

que:  

 

Os pareceristas podem indicar a publicação do texto na íntegra ou mediante 

ajustes, ou ainda rejeitar a publicação. Em caso de os pareceristas sugerirem 

modificações, a aceitação e publicação do texto fica condicionada ao 

atendimento pontual, em tempo hábil (em até 15 dias), pelo(s) autor(es), das 

modificações apontadas no(s) parecer(es). Quando houver discrepância no 

resultado avaliativo, caberá a um terceiro emitir parecer decisivo. (cf. página 

eletrônica da revista). 

 

A Política editorial da revista estabelece as seguintes aberturas e condições de 

publicação: aceita artigos redigidos em português, inglês, francês e espanhol; não aceita 

artigos/resenhas já submetidos e publicados, em parte ou no todo, em outro periódico, 

nacional ou internacional, ou em outro veículo de circulação, porém abre exceção para artigos 

que já tenham sido publicados em anais de eventos, desde que seja informado sobre a 

publicação em nota de rodapé; aceita artigos de pesquisadores não vinculados a cursos de 

graduação e/ou pós-graduação, desde que sejam resultados de pesquisa desenvolvida em 

coautoria com alunos ou professores universitários; não aceita a submissão de mais de um 

texto por autor ou coautor; não faz a devolução dos textos originais, mesmo quando não 

publicados; exige a adequação do texto às novas normas ortográficas da Língua Portuguesa; 

                                                 
48 Em 2014, as políticas de seção também foram alteradas, passando a incluir Dossiê e Seção livre.   
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atribui aos autores e respectivos coautores à responsabilidade pela revisão textual; não aceita 

textos que não atendam às normas da revista, pois, nesse caso, nem mesmo serão 

encaminhados aos pareceristas para avaliação. 

A revista estabelece aos autores a responsabilidade por dados e conceitos emitidos nos 

textos, pela exatidão das referências, além de os tornarem conscientes de que a publicação 

implica a concessão legal dos direitos autorais referentes ao texto publicado. Os autores ficam 

sabendo que todo o conteúdo da revista é de acesso livre ao público, “seguindo o princípio de 

que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior 

democratização mundial do conhecimento” (cf. página eletrônica da revista). Ficam 

conscientes também da responsabilidade autoral, pela qual respondem legalmente. O 

arquivamento do conteúdo da revista é feito por meio do sistema LOCKSS. 

Na página, há orientações gerais sobre todas as seções dos textos e outras mais 

específicas para os artigos e resenhas, além de notas sobre as referências. Ambas são de 

ordem técnica e bastante detalhadas, sendo que estas mais gerais orientam elementos como: 

configuração da página, fonte, espaçamento entre linhas, citações, disposição dos elementos 

ilustrativos (tabelas, figuras, fotos etc.), enquanto as específicas orientam a organização e 

disposição das seções e subseções dos artigos científicos, dos seus elementos pré-textuais, 

textuais e pós-textuais, bem como os elementos composicionais das resenhas. As orientações 

sobre as referências são pontuadas segundo suas diversas especificações (livro, capítulo de 

livro, artigo de anais de evento, de periódicos, de jornal; monografia, dissertação, tese, texto 

de meio eletrônico), cada uma delas com dois exemplos, nos moldes como recomenda a 

ABNT (NBR 6023: 2002). 

 

3.4 AS QUESTÕES E OS OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

Conforme já apresentadas, as questões que norteiam este trabalho são: (i) que marcas 

linguísticas sinalizam a responsabilidade enunciativa em textos de pesquisadores situados em 

níveis inicial da produção acadêmico-científica? (ii) Como esses pesquisadores se posicionam 

em relação a pontos de vista alheios retomados e citados nos textos? (iii) Como se dá a 

inscrição de pontos de vista próprios, ou seja, de uma voz autoral, nesses textos?  

Da relação com essas questões, delimitamos como objetivo geral investigar as 

estratégias de materialização da responsabilidade enunciativa e de inscrição de voz autoral 

mobilizadas em artigos científicos de pesquisadores iniciantes. Como desdobramento prático, 

o nosso intento é o de que, com base nos resultados obtidos, traçarmos possibilidades de 
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ensino de estratégias linguísticas, textuais e discursivas relativas à responsabilidade 

enunciativa, de modo a contribuir para o debate em torno da formação de autores autênticos 

na prática da escrita acadêmica, especialmente em nível de graduação. Nessa direção, 

partimos do princípio de que o olhar sobre o fenômeno da responsabilidade enunciativa, em 

articulação com a noção de autoria, permite chegarmos a esse alcance. Assim, de forma 

específica, pretendemos:  

i. identificar, descrever e interpretar marcas linguísticas indicadoras de estratégias de 

materialização da responsabilidade enunciativa nos artigos científicos de pesquisadores 

iniciantes; 

ii. verificar como os pesquisadores iniciantes se posicionam em relação a pontos de 

vista alheios; 

iii. verificar como se dá a inscrição de PdV próprios nos artigos científicos desses 

pesquisadores; 

iv. discutir sobre possibilidades de ensino dos aspectos textual-discursivos referentes à 

responsabilidade enunciativa e à autoria em textos acadêmico-científicos. 

 

3.5 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise do corpus, aplicamos as três das categorias da responsabilidade 

enunciativa, anteriormente mencionadas: 1) os diferentes tipos de representação da fala; 2) as 

indicações de quadros mediadores; e 3) os fenômenos de modalização autonímica, a partir 

das quais identificamos, descrevemos e interpretamos suas marcas correspondentes, conforme 

os objetivos específicos delimitados. As etapas e procedimentos analítico-interpretativos dos 

dados foram os seguintes: 

Etapa 01: consistiu na leitura e releitura dos artigos científicos, seguida da aplicação 

das três categorias da responsabilidade enunciativa, identificando, descrevendo e 

interpretando, na materialidade textual, as marcas linguísticas mobilizadas pelos autores; 

Etapa 02: consistiu na identificação e descrição dos posicionamentos emitidos pelo 

primeiro locutor-enunciador em relação a pontos de vista alheios; 

Etapa 03: consistiu na identificação e descrição de estratégias de construção de pontos 

de vista próprios e sua dimensão para a construção da autoria; 

Etapa 04: consistiu em uma discussão, pautada nos dados obtidos, que propõe 

direcionamentos práticos para subsidiar o ensino de aspectos textual-discursivos relativos à 

responsabilidade enunciativa e à autoria em textos acadêmico-científicos. 
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No capítulo de análise, por questões didático-metodológicas, os artigos científicos são 

apresentados por excertos, mas, no decorrer do texto, é possível obter a visão do todo. Cada 

artigo está devidamente codificado, garantindo a preservação de identidade dos autores. 

Quando necessário, recorremos ao auxílio de quadros, tabelas e figuras. Os excertos foram 

dispostos em sequência, por meio de caixas de texto, da forma mais contextualizada possível, 

sem ter sofrido qualquer tipo de alteração em relação ao texto original. A codificação entre 

parênteses (Ac01, 2011, p. 02), identifica o número de ordem (de 01 a 08) do artigo científico 

(Ac), acrescido do ano de publicação do texto e da página de onde foi retirado o recorte.  

Nos excertos, a segmentação em unidades da língua, conforme as marcas linguísticas 

das categorias da responsabilidade enunciativa, leva em conta a noção de ponto de vista, 

abreviado PdV, e o conceito de proposição-enunciada (ADAM, 2011). Usamos dois tipos de 

destaques: o negrito, para visualizar as referidas marcas, e o sublinhado, nos casos em que 

precisamos diferenciar do negrito já posto no texto original. O exemplo abaixo demonstra 

nosso procedimento de inserção dos excertos no capítulo de análise de nosso trabalho. 

 

(n.) 

Segundo Orlandi (2010, p. 21), o discurso pode ser entendido como o “efeito de sentido 

entre locutores”. Desse modo, para que um texto tenha sentido, é preciso se levar em conta uma 

série de fatores externos a ele, que correspondem ao seu contexto de produção. 

(Ac01, 2013, p. 415) 

 

Na retomada dos excertos, usamos distintamente: L1/E1 para nos referirmos ao 

primeiro locutor-enunciador, que, no caso, é o autor do artigo científico e o pesquisador que 

nele se deixa expressar, em outras palavras, é aquele que escreve, profere as vozes no texto e, 

ao enunciar, assume posicionamentos diversos; e2, para designar os enunciadores segundos, 

aqueles a quem são imputados certos PdV; atos de enunciação citante, para nos reportarmos à 

produção verbal do pesquisador iniciante, e citada, para a produção verbal atribuída a e2; o 

termo voz/vozes é empregado como correlato a ponto de vista, uma vez que nossas bases 

teóricas sobre o PdV se apoiam na noção de polifonia e no princípio do dialogismo 

bakhtiniano. Serão apresentados exemplos para cada ocorrência de marca linguística de (não) 

assunção da responsabilidade enunciativa e das demais categorias organizadas com base no 

corpus. Destacamos que, pelo fato de considerarmos o co(n)texto, podemos fazer menção a 

quaisquer outras marcas linguísticas presentes no excerto em análise, mesmo que o foco 

principal esteja concentrado sobre uma marca em particular.  



  127 

 

4 ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA EM ARTIGOS 

CIENTÍFICOS DE PESQUISADORES INICIANTES 

 

 

A qualidade dos textos resultantes das análises não 

depende apenas de sua validade e confiabilidade, mas é, 

também, consequência de o pesquisador assumir-se como 

autor de seus argumentos. 

(MORAES, 2003, p. 202) 

 

 

Este capítulo dedica-se à análise e interpretação dos dados da pesquisa e está 

organizado em três partes. Na primeira, examinamos as marcas linguísticas indicadoras da 

responsabilidade enunciativa e os posicionamentos assumidos por L1/E1 em relação aos PdV 

imputados a outrem. Na segunda, mostramos como se dá a construção de PdV próprios nos 

contextos de responsabilização. Na terceira, fazemos uma síntese analítico-interpretativa dos 

resultados, focalizando as implicações para a construção da autoria. 

Como ficou explícito no capítulo metodológico deste trabalho, delimitamos 

previamente três categorias para estudo da RE: os diferentes tipos de representação de fala, as 

indicações de quadros mediadores e os fenômenos de modalização autonímica. Porém, 

considerando que as categorias e marcas indicadoras da RE não são estanques ou isoladas, em 

alguns momentos de nossa análise foi necessário, também, o recurso a algumas das outras 

categorias listadas por Adam (2011). Referimo-nos, por exemplo, aos índices de pessoa. Esse 

recurso se deu tento em vista que o artigo científico é um gênero que, tradicionalmente, 

mobiliza a forma verbal em terceira pessoa como princípio de objetividade, bem característico 

do campo científico, mas também tem mostrado certa preferência pela primeira pessoa do 

plural, o que coloca em evidência o engajamento do autor. Assim, não poderíamos ignorar 

esta categoria, mesmo que nosso foco específico se concentre nas outras três aqui 

mencionadas.  

Os artigos científicos são apresentados por excertos e enumerados ao longo do 

presente capítulo. Fizemos os recortes por ser um recurso necessário para a apresentação e 

organização dos dados, mas não significa que a análise incide sobre “pedaços” isolados dos 

textos. A análise feita é fundamentalmente qualitativa, mas, pelos motivos já expressos no 

capítulo anterior, apoia-se também na abordagem quantitativa, como um auxílio no momento 
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de estabelecer a recorrência das estratégias textuais/discursivas utilizadas para demarcação da 

RE nos artigos científicos, considerando a posição de iniciante do pesquisador/autor.  

 

4.1 CONTEXTOS DE IMPUTAÇÃO DE PDV A E2 E OS POSICIONAMENTOS 

ASSUMIDOS POR L1/E1 

 

O artigo científico, como um entre os muitos gêneros produzidos no meio acadêmico-

científico, guarda a particularidade de depender de uma fundamentação teórica, pois, como já 

discutimos, ele resulta de pesquisa teórica ou empírica, devendo assumir compromisso com a 

produção e o avanço do conhecimento científico. Não apenas por isso, mas também por conta 

do próprio caráter dialógico da linguagem, aquele que produz esse gênero se reporta 

necessariamente a teorias, a diversos autores, ou seja, a outros discursos, como forma de 

garantir o devido embasamento teórico, a sustentabilidade e autoridade de seu próprio dizer.  

Por se tratar de contexto acadêmico-científico, espera-se que a prática de se reportar ao 

discurso alheio esteja aliado ao domínio dos diversificados mecanismos linguísticos e textuais 

disponíveis. É exatamente no ato de efetivar a gestão das vozes, isto é, estabelecer as 

fronteiras entre PdV próprios e alheios, que o produtor do artigo científico assinala 

linguisticamente quem se responsabiliza pelo conteúdo proposicional dos PdV relatados no 

seu texto. Nesse primeiro momento da nossa análise, procuramos identificar, descrever e 

interpretar as marcas linguísticas que manifestam a RE nos artigos científicos do pesquisador 

iniciante. A partir das marcas encontradas, mostramos primeiramente os contextos de 

imputação de PdV a e2 e os posicionamentos assumidos por L1/E1; em seguida, 

apresentamos os contextos de responsabilização, em que L1/E1 formula e assume PdV 

próprios.    

Para efeito de co(n)textualização dos vários excertos que dispomos em sequência nos 

subtópicos localizados adiante, propomos ao leitor, por meio do quadro 11, uma visualização 

integral das principais informações que compõem os artigos analisados (Ac01 a Ac08), 

especialmente sobre a pesquisa que deu origem a cada um deles, o objetivo macro, o aporte 

teórico-metodológico adotado e o conteúdo abordado nas diferentes seções do texto.  

 

Cod. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Ac01 

Contexto da 

pesquisa 

- O trabalho “faz parte duma pesquisa maior, desenvolvida pela Universidade Federal 

de Sergipe, que tem como título ‘Linguagem, História e Memória: processos de 

referenciação em depoimentos sobre Lampião’.” (p. 218) 

Objetivo(s) 
- Tem como objetivo “[...] mostrar como a memória social do cangaceiro Lampião é 

reconstruída por meio das expressões referenciais e da recategorização, através de 
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depoimentos dados pelos moradores do município de Itabaiana, região centro –oeste 

de Sergipe.” (p. 218) 

Aporte 

teórico-

metodológico 

- Linguística do Texto: “Parte-se, portanto, nesta investigação, do pressuposto de 

que a referenciação é uma atividade discursiva (KOCH, 2003; KOCH & 

MARCUSCHI, 1998; MONDADA & DUBOIS, 2003); do princípio de que os 

processos referenciais são escolhas do próprio sujeito do discurso em função de um 

querer dizer (KOCH, 2003); e de que os objetos-de-discurso não se confundem com 

a realidade extralinguística, mas a constroem e a reconstroem interativamente.” (pp. 

219-220. 

- Analisa depoimentos de moradores do município de Itabaiana, localizado na 

região do centro-oeste do Estado de Sergipe. 

Conteúdo 

temático das 

seções 

Introdução: 

- Situa o conceito de referenciação como um tema da Linguística Textual. 

- Faz uma contextualização breve acerca de pesquisas que já abordaram o tema, com 

destaque para as principais questões investigadas e as abordagens teóricas assumidas. 

- Mostra que, nos estudos sobre a referenciação no Brasil, “pouco se tem explorado 

neste viés teórico que se situa na interface entre a Sociologia e a Lingüística” (p. 

219). 

- Apresenta o objetivo do trabalho e aponta quais são suas contribuições.  

Seção teórica e análise: 

- Discute sobre as expressões referenciais na formação da memória social de 

Lampião e sobre o papel da recategorização na reconstrução de sentidos dessa 

memória. Esta seção já inclui a análise de depoimentos dos informantes da pesquisa.  

Considerações finais: 

- Traz conclusões provisórias da pesquisa, destacando os pontos de convergência e de 

divergência na memória social dos moradores da comunidade investigada, a respeito 

de Lampião. Observou-se que o objeto de discurso Lampião é recategorizado, 

antagonicamente, como herói e bandido. 

Ac02 

Contexto da 

pesquisa 

- Insere-se no contexto da criação do Curso de Letras – Bacharelado em Redação e 

Revisão de Textos, o único no país. O trabalho toma a direção de defender “o quanto 

é fundamental ao Redator e Revisor ter um amplo conhecimento de mundo para 

poder atuar em diversas áreas do conhecimento.” (p. 229) 

Objetivo(s) 

- [...] objetiva ressaltar a importância do conhecimento de mundo na vida do 

profissional Bacharel em Letras, com habilitação em Redação e Revisão de Textos” 

(p. 227) 

Aporte 

teórico-

metodológico 

- “[...] tem como base pesquisas de Marcuschi (2004, 2008, 2011), Bakhtin (1997), 

Koch (2008), Malta (2000), Oliveira (2010), entre outros [...]”. (p. 227) 

- Analisa referenciais da área de redação e revisão e materiais acadêmico-científicos 

ligados ao ensino da produção de textos, para verificar “o que os autores, ligados a 

essa área, trazem de informações a respeito do que é ser redator e revisor”. (p. 

228) 

Conteúdo 

temático das 

seções 

Introdução: 

- Faz considerações sobre a necessidade de os cursos de graduação atender e se 

ajustar às exigências do mercado de trabalho em relação à formação e constante 

aperfeiçoamento dos profissionais na respectiva área de atuação. 

- Faz uma contextualização sobre quem é e qual o espaço profissional do redator e 

revisor de texto. 

- Problematiza o fato de haver pouco referencial específico sobre a área de Redação e 

Revisão de Textos. 

- Apresenta os objetivos do trabalho e traz o apontamento das contribuições.  

- Descreve a metodologia utilizada e expõe as partes que constituem o artigo 

científico.  

Seção teórica: 

- Discute sobre a relação teoria e prática, especificamente sobre o conceito de 

conhecimento de mundo, a necessidade do conhecimento acerca dos gêneros textuais 

como fundamental ao Bacharel em Letras, em sua atuação como redator e revisor de 

textos.  

Seção de metodologia e resultados: 

- Descreve a metodologia utilizada no trabalho e pontua os resultados alcançados.  

- Após análise da bibliografia consultada, destaca como resultado “a escassez de 
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material específico da área de redação e revisão de textos.” (p. 238) 

Considerações finais: 

- Apoiando-se nos dados obtidos, tece uma reflexão sobre a relevância da atuação do 

redator e revisor de textos, a amplitude do seu campo de atuação e sobre a 

necessidade de pesquisas nesta área, de reconhecimento nas diferentes instâncias 

sociais e de amplo domínio teórico por parte deste profissional. 

Ac03 

Contexto da 

pesquisa 

 Insere-se no âmbito dos estudos em L2, especificamente na área de aquisição de uma 

língua estrangeira por adultos em contexto de ensino/aprendizagem. 

Objetivo(s) 

- “[...] consiste em contemplar e ilustrar com um estudo de caso o ensino de língua 

estrangeira, em específico o ensino de língua alemã, e a função que a produção 

textual exerce no processamento gramatical da L2 em alunos adultos” (p. 255) 

Aporte 

teórico-

metodológico 

- Segue postulados da teoria de aquisição da linguagem, a partir do estudo de 

Tomasello (2003), entre outros autores. 

- Analisa um “corpus composto por 50 produções escritas por alunos que encerraram 

o estágio básico, nível A2, e que assistiram aulas de reforço particulares, situados na 

faixa etária de 20-25 anos”. (p. 258) 

Conteúdo 

temático das 

seções 

Introdução: 

- Tece considerações sobre o processo de aquisição da linguagem (da LM e de uma 

L2) pelo indivíduo: como se dá, em que contexto (biológico e social) ocorre e quais 

os principais aspectos envolvidos. 

- Delimita como foco da discussão uma das habilidades linguísticas adquiridas por 

falantes adultos de uma L2, qual seja: “a escrita, em específico, a produção escrita 

dos alunos de alemão como língua estrangeira.” (p. 256).   

- Problematiza o fato de, nos anos 80, o método de ensino de L2 centrar-se na fala, na 

comunicação imediata, em detrimento da escrita, e mostra que atualmente esse 

método tem sido revisto.  

- Pontua a contribuição do trabalho.  

Seção teórica: 

- Traz, como proposta de estudo, “o processamento gramatical de língua estrangeira 

em indivíduos adultos”, tratando especificamente das relações entre a LM e a LE (os 

casos de combinação, transposição de estruturas gramaticais) no processo de 

produção escrita.  

- Coloca em debate a seguinte questão: “[...] se essa presença da LM consiste em 

uma estratégia de aprendizagem ou se trata de um processo em que o indivíduo 

inadvertidamente insere estruturas da língua que ele usa com mais frequência, a LM, 

enquanto apreende as estruturas da LE.” (p. 258) 

- Discute sobre o processo de aquisição de uma língua estrangeira, especificamente 

sobre o processamento gramatical na LE e sua relação com a estrutura da LM. 

- Discute sobre produção de texto e ensino de língua alemã. 

Seção de análise de dados: 

- Apresenta a análise das produções textuais dos aprendizes do alemão como LE, 

nível básico. A análise concentra-se em trechos do texto em que esses aprendizes 

“recorreram à estrutura da gramática da LM” (p. 260). Para a análise, foram 

considerados três aspectos: a declinação dos artigos no caso acusativo, o 

posicionamento do verbo e o posicionamento das expressões temporais. 

Considerações finais:  

- Mostra como resultado o fato de os aprendizes usarem inadvertidamente estruturas 

gramaticais de sua LM (o que pode refletir um lapso) enquanto vivencia o 

aprendizado da LE e não necessariamente como uma estratégia de recorrência à LM 

para solucionar problemas quando não conhecem as regras da LE. Mostra também 

que os aprendizes demonstram em suas produções escritas relativa autonomia em 

relação ao uso de estratégias para se desvincular da estrutura da LM. 

- Deixa a questão feita na seção teórica em aberto, para futuras produções. 

Ac04 

Contexto da 

pesquisa 

- O trabalho traz reflexões produzidas em pesquisa maior, na iniciação científica, 

sobre o uso do inglês em publicidades de festas na cidade de Catalão-GO, 

estabelecendo relação entre discurso, mídia e identidade. 

Objetivo(s) 

- Tem como objetivo analisar “a presença de palavras de língua inglesa em 

publicidades de festas na cidade de Catalão-GO e fazer uma relação entre essa 

prática discursiva, a mídia e a identidade.” (p. 264) 

Aporte - A pesquisa desenvolvida caracteriza-se como “descritiva analítico-interpretativista”. 



  131 

 
teórico-

metodológico 

- Utiliza como corpus folders publicitários, impressos e virtuais, de festas do 

município. 

Conteúdo 

temático das 

seções 

Introdução: 

- Discute sobre a importância da linguagem no processo de formação de identidades 

e sobre o papel exercido pela mídia em relação a este aspecto. 

- Delimita o objetivo do trabalho e justifica sua relevância, mostrando as 

contribuições a trazer. 

- Traz uma contextualização acerca dos estudos do discurso que embasam 

teoricamente o trabalho e do objeto investigado. 

Seção teórica: 

- Discorre sobre mídia e identidade com respaldo nos estudos de Hall (2006), 

Gregolin (2008), Kellner (2001), entre outros autores. 

Seção de análise de dados: 

- Faz análise de um conjunto relativamente vasto de palavras e expressões da língua 

inglesa usadas em publicidade e propagandas na cidade de Catalão. 

Considerações finais: 

- Mostra que os dados corroboram o fato de a mídia exercer papel relevante na 

formação de identidades, na constituição de “um sujeito com uma identidade híbrida 

e que não mais se ampara tanto no conceito de nacionalidade, mas que procura criar 

e recriar sua identidade a todo momento a fim de se adaptar às mudanças sociais. (p. 

275) 

Ac05 

Contexto da 

pesquisa 

- Insere-se no âmbito das discussões sobre ensino de língua portuguesa, 

especificamente sobre o ensino da leitura, nos níveis fundamental e médio, em 

consonância com os PCNs. 

Objetivo(s) - Propõe desenvolver uma sequência didática com o gênero discursivo tira. 

Aporte 

teórico-

metodológico 

- Baseia-se em alguns pressupostos da Análise de discurso (ORLANDI, 1992), sobre 

a interpretação, da perspectiva sociocognitiva da leitura (KOCH & ELIAS, 2006; 

MARCUSCHI, 2005), além de outros trabalhos sobre a leitura de imagem e também 

os PCNs, sobre o ensino de leitura.  

- A metodologia utilizada “baseia na análise de tiras de Mafalda” (p. 254). 

Conteúdo 

temático das 

seções 

Introdução: 

- Faz uma reflexão sobre os recursos usados em aulas de leitura e apresenta o gênero 

discursivo tira como uma possibilidade de trabalho, dada a recorrência com que 

aparece nos exames avaliativos nacionais. 

- Mostra e defende as vantagens de trabalhar com o referido gênero no ensino de 

leitura. 

- Situa como problemática o fato de professores relatarem ter dificuldade de trabalhar 

com o gênero tira. Em seguida, apresenta o objetivo do trabalho. 

- Justifica a escolha do gênero e da personagem Mafalda.  

- Aponta as contribuições que espera alcançar. 

Seção teórica: 

- Apresenta argumentos teóricos em favor da importância da leitura não verbal e da 

formação do leitor visual, considerando a efervescência da imagem a partir do século 

XX até as sociedades contemporâneas.   

- Apresenta uma descrição dos principais elementos verbais e não verbais presentes 

nos quadrinhos. 

- Trata sobre como se dá a interpretação verbal e não verbal na leitura da imagem dos 

quadrinhos. 

- Discute sobre a atividade de leitura segundo a perspectiva sociocognitiva.  

- Na seção teórica, insere um exemplo, fazendo a análise de uma tira que evidencia 

intertextualidade explícita. 

- Seção metodológica: 

- Apresenta a elaboração de sequência didática, com a descrição de todos os 

procedimentos, visando auxiliar professores no trabalho de leitura do gênero 

discursivo tira, em aulas de língua portuguesa, no ensino fundamental e médio.   

- Resultados e discussões: 

- Apresenta três tiras, seguidas de questões de interpretação para cada uma. 

Considerações finais: 

- Relata o percurso percorrido pelo trabalho, apontando os resultados alcançados e as 

contribuições pretendidas.  
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- Conclui que a proposta de sequência didática sugerida contribui para desenvolver as 

habilidades de leitura exigidas e previstas na Matriz de Referência das 

Habilidades de Leitura da Prova Brasil (BRASIL, 2008). 

Ac06 

Contexto da 

pesquisa 

- O trabalho “apresenta o relato dos resultados de uma experiência disponibilizada 

pela disciplina Prática de Ensino de Língua Portuguesa e de Literatura Brasileira do 

curso de Letras da UFCG em uma instituição da rede pública de ensino de Campina 

Grande – PB.” (p. 272). 

Objetivo(s) 

- Objetiva desenvolver uma sequência didática “voltada para a produção do gênero 

dissertativo-argumentativo e análise linguística de alguns recursos presente nesse 

gênero, como os adjetivos, as locuções adjetivas e as orações subordinadas 

adjetivas.” (p. 272) 

Aporte 

teórico-

metodológico 

- A base teórica parte dos estudos de Mendonça (2006), Kleiman (2007), Kemiac e 

Lino (2011) e Souza (2003). 

 

Conteúdo 

temático das 

seções 

Introdução: 

- Traz informações contextuais sobre a experiência que deu origem à realização do 

projeto de sequência didática envolvendo a produção textual e análise linguística e 

relata como foi desenvolvida a sequência. 

Seção teórica: 

- Discorre teoricamente sobre o conceito de análise linguística e utiliza esse conceito 

para fundamentar o relato da experiência vivenciada em sala de aula, com a aplicação 

da sequência didática.  

Seção de análises de dados: 

- Traz o relato da aplicação da sequência didática, expondo como foi desenvolvido 

cada módulo e avaliando positivamente o trabalho realizado.  

Resultados: 

- Apresenta dados quantitativos dos acertos e erros dos alunos durante a execução da 

sequência didática e relata os ajustes feitos em relação ao que havia sido planejado 

para a sequência. 

Conclusões 

- Reflete sobre o (des)encontro entre o planejamento e sua execução e sobre a 

necessidade de ajuste quando se percebe que o planejamento não é de todo 

executável, como ocorreu no contexto da sequência didática realizada.  

- Faz uma síntese dos resultados positivos e negativos na execução da sequência, 

destacando que houve a necessidade de utilizar outros materiais além do que foi 

planejado, o enfrentamento de dificuldades por parte dos alunos em compreender o 

conteúdo trabalhado e dificuldades relativas ao contexto mais amplo do 

ensino/aprendizagem. 

- Faz uma avaliação crítica acerca do papel do professor na tarefa de refletir 

constantemente sobre sua própria prática. 

Ac07 

Contexto da 

pesquisa 

- A investigação foi realizada em “aulas de língua portuguesa em duas escolas do 

Recife (PE) de perfis diferentes: uma pública da rede estadual (ensino médio) e um 

colégio de Aplicação (ensino fundamental)”. (p. 288) 

Objetivo(s) 

- O objetivo principal é “analisar e discutir como se efetiva o ensino de produção 

textual na educação básica e quais as concepções de língua e de texto que norteiam 

esse ensino [...]”. Busca “investigar se o ensino da produção de textos leva em conta 

as condições discursivas dos diversos gêneros textuais que circulam na sociedade, 

bem como padrões de textualidade referentes a essas condições”. (p. 288) 

Aporte 

teórico-

metodológico 

- A pesquisa se apresenta como sendo de caráter qualitativo-indiciário. 

- A base teórica advém da linguística enunciativa e dos estudos linguísticos do texto, 

a partir de autores como Bakhtin (1992), Citelli e Bonatelli (1997), Marcuschi 

(2002), de Batista (1991), Brito (2001), Geraldi (2001), Suassuna (2006), entre 

outros. 

Conteúdo 

temático das 

seções 

Introdução: 

- Faz uma contextualização acerca do ensino de língua portuguesa no Brasil, 

apontando a centralidade da gramática normativa como característica do ensino de 

língua que se firmou neste país.  

- Problematiza o ensino da gramática e a prática artificial de produção textual feita na 

escola, mostrando sua não eficiência no que se refere a melhorar o nível de escrita 

demonstrado pelos alunos brasileiros. 
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- Situa o advento da Linguística Moderna como responsável por uma “série de 

alterações em função da mudança dos paradigmas teóricos subjacentes ao ensino de 

língua” (p. 289).  

- Delimita o objetivo do trabalho. 

Seção teórica: 

- Discorre sobre as concepções de linguagem/língua que fundamentam o ensino de 

língua portuguesa, evidenciando a que correntes teóricas dos estudos linguísticos elas 

estão associadas. Durante a discussão, apresenta e defende postulados da concepção 

sociointeracionista da língua/linguagem e do texto, bem como da teoria de gêneros 

como bases para o ensino da leitura e da produção de textos.  

- Defende a integração dos eixos leitura e análise linguística com a prática de 

produção textual.  

Seção metodológica: 

- Apresenta a descrição dos aspectos metodológicos da pesquisa: a caracterização, 

onde e como foi desenvolvida, os sujeitos envolvidos, os objetivos a serem 

alcançados, a delimitação do corpus para análise e dos critérios de seleção, a 

justificativa do paradigma teórico adotado, os materiais de coleta de dados 

Seção de análise e discussão dos dados: 

- Apresenta a análise comparativa feita e os resultados obtidos em relação às aulas da 

professora da escola estadual e às aulas da professora do Colégio de Aplicação, 

ambos situados em Recife (PE). O foco da análise concentra-se nas aulas de 

produção textual. 

Conclusões: 

- Mostra que as práticas de ensino das duas professoras analisadas são divergentes. A 

primeira foi enquadrada na concepção tradicional, em que predominou o enfoque 

gramatical, a visão de linguagem como expressão do pensamento, a de língua como 

código e a produção textual como mero exercício escolar. A segunda mostrou-se 

fundamentada em uma perspectiva sóciointeracionista da língua, da linguagem e do 

texto, tomando como base o gênero e considerando o letramento.  

- Conclui que ainda se evidencia “uma persistência do modelo tradicional de ensino 

de português ao lado de uma perspectiva que trata o trabalho com a língua em sala de 

aula nos seus aspectos sociodiscursivos.” (p. 304). 

- Aponta a necessidade de investimentos na formação inicial e continuada de 

professores e do desenvolvimento de pesquisas sobre a questão investigada por parte 

dos próprios professores. 

Ac08 

Contexto da 

pesquisa 

- Trata-se de uma investigação sobre a forma como é trabalhado o texto 

argumentativo em livros didáticos de língua portuguesa. O trabalho vincula-se a uma 

pesquisa de iniciação científica desenvolvida “desde o ano de 2011, no Programa de 

Educação Tutorial (PET): Assessoria Linguística e Literária da UFFS” (p. 414) 

Objetivo(s) 

- Propõe-se a apresentar os resultados da pesquisa de iniciação científica realizada, 

cujo objetivo era investigar “como o texto argumentativo vem sendo trabalhado pelo 

livro didático de língua portuguesa, buscando compreender de que forma as 

atividades propostas e a escolha dos gêneros levam o aluno a compreender os efeitos 

de sentidos que se manifestam no texto.” (p. 414) 

Aporte 

teórico-

metodológico 

- Fundamenta-se em postulados da Análise de Discurso de linha francesa. 

- As análises concentram-se em “três capítulos do livro “Português: Linguagens”, de 

Cereja e Magalhães, adotado por nove escolas estaduais do município de Chapecó-

SC para o trabalho com os alunos do terceiro ano do ensino médio nos anos de 2009, 

2010 e 2011.” (p. 414). 

Conteúdo 

temático das 

seções 

Introdução: 

- Situa a problemática investigada, trazendo informações contextuais sobre o projeto 

maior ao qual o trabalho se vincula. 

- Delimita como questão central saber “como os efeitos de sentidos têm sido 

considerados no trabalho com o texto argumentativo nos livros didáticos de língua 

portuguesa utilizados no terceiro ano do ensino médio nas escolas de Chapecó-SC.” 

(p. 415) 

- Apresenta os procedimentos metodológicos do trabalho e as partes que o compõem.  

Seção teórica: 

- Discorre sobre postulados da Análise de Discurso de linha francesa, 

especificamente sobre discurso, sujeito, sentido, condições de produção, paráfrase e 
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polissemia, interpretação. 

- Faz um percurso histórico acerca do ensino de língua portuguesa no Brasil, desde 

1950 até o presente, apontando os momentos em que a gramática reinou como 

central; situa a década de 1960 como época de mudanças de enfoque no ensino, com 

a entrada da Linguística nos currículos dos cursos de Letras, além da a década de 

1990, com a publicação dos documentos oficiais, os PCNs. 

Seção de análise de dados: 

- Apresenta o livro didático objeto da investigação, em uma visão geral de sua 

organização interna (capítulos, unidades e seções). 

- Descreve a estrutura dos capítulos que compõem o corpus da pesquisa.  

- Apresenta a analisa feita, mostrando que nos LD investigados há a presença do 

discurso do mesmo no diferente, o entrecruzamento do tradicional, ainda que diante 

dos esforços de inovação; há pouco espaço para a interpretação, uma vez que as 

questões de compreensão focam a estrutura do texto e solicitam a busca de 

informações, além de cobrarem o sentido que o autor quis dizer; há também a 

tentativa de conter os sentidos, em que o LD direciona o olhar do aluno para 

determinada interpretação, silenciando outras possíveis. 

Considerações finais: 

- Conclui-se que o tratamento dado ao texto argumentativo no LD é limitado, uma 

vez que não contempla os efeitos de sentido nele presentes e não favorece o senso 

crítico do aluno. 

- Constata avanços dos LDs, por trabalhar com gêneros textuais e de forma 

contextualizada, como recomendam os PCNs, mas mostra que a gramática e o 

enfoque estrutural ainda ocupam posição privilegiada no tratamento dos gêneros. 

- Aponta a contribuição do trabalho para a compreensão da problemática investigada 

e argumenta em favor da necessidade de intervenção em relação aos problemas 

constatados nos LDs.  

Quadro 11: Artigos científicos dos pesquisadores iniciantes: o contexto da pesquisa, os objetivos, o aporte 

teórico-metodológico, o conteúdo temático das seções 

 

Como se observa no quadro, os artigos científicos seguem a estrutura típica do gênero: 

apresentam uma introdução, uma seção teórica, uma seção de análise de dados e uma 

conclusão. Há poucas variações na organização das seções, por exemplo, Ac01 integra teoria 

e análise em uma única seção; Ac02 e Ac06 integram informações metodológicas do trabalho 

e análise/discussão de dados em uma única seção; Ac05 e Ac07 apresentam uma seção 

específica para as informações metodológicas da pesquisa. Independente dessas variações, 

todos os artigos trazem informações sobre o contexto da pesquisa, o objeto de estudo e 

objetivos, a metodologia adotada, a filiação teórica, a análise de dados, os resultados obtidos e 

apontam as contribuições do trabalho. 

  

4.1.1 PdV alheios com responsabilização compartilhada 

 

Como dissemos no aporte teórico deste trabalho, o locutor-enunciador pode (não) 

assumir o conteúdo proposicional dos PdV proferidos no texto (ADAM, 2011). Afirmamos, 

também, que L1/E1 pode assimilar-se ao PdV imputado (concordar/engajar-se), ou se 

distanciar (discordar/refutar), ou ainda não se manifestar, expressando sua neutralidade 
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(RABATEL, 2009). Dito de outra maneira, é possível sinalizar no texto os diferentes graus de 

engajamento ou de distanciamento em relação às situações descritas (GUENTCHÉVA, 1994). 

A seguir, são apresentadas as situações que chamamos de PdV alheios com 

responsabilização compartilhada. Elas se localizam em diferentes pontos dos artigos 

científicos, com mais frequência na seção teórica, onde um ou mais PdV foram imputados a 

outros enunciadores (e2) e seguidos ou antecedidos por um posicionamento enunciativo 

favorável de L1/E1 (total ou parcialmente e explícita ou implicitamente), em relação ao 

conteúdo proposicional abordado. Em cada artigo, identificamos e descrevemos as marcas 

linguísticas que assinalam o modo como se deu a imputação: por diferentes tipos de 

representação de fala, por indicações de quadros mediadores e por pontos de não-coincidência 

do dizer.   

 

(i) Ocorrências no Ac01  

 

(1) 

1 introdução 

 

[...] 

As atividades de referenciação, desenvolvidas pelos sujeitos da pesquisa, possibilitam a 

(re)construção dos acontecimentos passados no presente da memória coletiva (social) de um 

mesmo grupo (HALBWACHS, 1990). Na memória coletiva (social) estão contidas todas as 

informações cristalizadas sobre determinados referentes. Os sujeitos, então, se utilizam dessas 

informações para valer seu discurso. Isso corrobora a postulação de Mondada (2005) de que 

os sujeitos estão, a todo o momento, imersos em espaços complexos de significação, nos 

quais desenvolvem atividades sociocognitivas e interacionais. Parte-se, portanto, nesta 

investigação, do pressuposto de que a referenciação é uma atividade discursiva (KOCH, 2003; 

KOCH & MARCUSCHI, 1998; MONDADA & DUBOIS, 2003); do princípio de que os 

processos referenciais são escolhas do próprio sujeito do discurso em função de um querer dizer 

(KOCH, 2003); e de que os objetos-de-discurso não se confundem com a realidade 

extralinguística, mas a constroem e a reconstroem interativamente. 

 (Ac01, 2012, pp. 219-220) 

 

 

A evocação inclui-se entre os diferentes tipos de representação de fala identificados no 

corpus como marca linguística indicativa de RE. Como vimos no quadro 3, situado no tópico 

2.2.5 do capítulo teórico, a principal característica da evocação diz respeito ao fato de o 

locutor-enunciador não desenvolver, comentar ou resumir o conteúdo do discurso citado, 

fazendo a ele apenas uma alusão (BOCH & GROSSMANN, 2002). É exatamente isso o que 

ocorre no excerto (1), em alguns dos pontos destacados de negrito. L1/E1 – que representa o 

produtor do artigo científico, em sua posição de pesquisador iniciante – apenas faz alusão ao 
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trabalho dos autores que nortearam teoricamente o seu trabalho de pesquisa, quais sejam: 

Halbwachs (1990), sobre o que possibilitam as atividades referenciais; de Koch (2003), Koch 

e Marcuschi (1998), Mondada e Dubois (2003), sobre a compreensão da referenciação como 

uma atividade discursiva; e de Koch (2003), sobre a natureza dos processos referenciais e dos 

objetos-de-discurso. Os elementos que nos permitem identificar a fonte enunciativa dos PdV 

evocados são basicamente o sobrenome do autor citado e a data de publicação do texto.   

Nesse trecho da introdução do Ac01, há, também, uma forma de DI, em: “Isso 

corrobora a postulação de Mondada (2005) de que”, onde L1/E1 já anuncia a ideia do 

conteúdo teórico evocado, mas é somente na seção teórica do artigo científico que ele, de fato, 

o desenvolve, comenta ou resume. Nas demais seções do artigo (análise e conclusões), em 

geral esse conteúdo foi apenas retomado. Vê-se que o conteúdo dos referidos PdV está 

atribuído a outrem, via evocação e DI, mas L1/E1 explicita claramente tomá-los como base 

teórica do trabalho, ao dizer “Parte-se, portanto, nesta investigação, [...]”.  

Temos, pois, uma situação de responsabilização compartilhada, pelo fato de ocorrer a 

imputação com posicionamento favorável explícito de L1/E1. Isso se justifica na medida em 

que a introdução do artigo científico é um espaço propício à retomada não muito longa de 

postulados teóricos para delimitar a temática, o objeto de investigação, objetivos e/ou 

questões de pesquisa. Ao evocar e citar esses postulados como base teórica do trabalho, L1/E1 

os assume, mesmo não sendo ele a fonte enunciativa. 

 

(2)  

2 As expressões referenciais na formação da memória social de Lampião 

 

As expressões referenciais são resultado do processo de elaboração de sentido dentro das 

atividades comunicativas verbais, elas partem da noção de referenciação, pois os sujeitos à medida 

que imergem em campos sociocomunicativos necessitam de recursos referenciais para retomarem 

seus objetos-de-discurso, ou seja, seus referentes, estes por sua vez correspondem a uma instância 

do texto que equivalem à tradução do que seja a experiência do “real” dos sujeitos do discurso. 

Nesse sentido é que as expressões referenciais servem como um canal importante entre o sentido 

que se quer aplicar ao referente e a relação do sujeito com o mundo. Sobre a referenciação e as 

expressões referenciais, comenta Custódio Filho (2007):  

 

Como se sabe, a referenciação apresenta como um dos postulados básicos a 

noção de que o referente é uma entidade textual resultante da elaboração da 

experiência do “real” por parte dos sujeitos discursivos. Assim, as 

expressões referenciais acionadas em um texto são resultantes de operações 

sociocognitivas decorridas de atividades de interação verbal (CUSTÓDIO 

FILHO, 2007, p. 144).  

 

Os sujeitos do discurso se valem das expressões referenciais para um dizer sobre o mundo, 

elas servem para traduzir o que cognitivamente os sujeitos pensam a respeito das experiências que o 
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cercam, é possível dizer que é com elas que os indivíduos interferem diretamente na construção de 

uma memória social (coletiva).  

(Ac01, 2012, p. 220) 

 

 

No excerto (2), recortado de uma das seções teóricas do Ac01, há porções do texto que 

demarcam claramente a fronteira entre as palavras de L1/E1 e as palavras de outros locutor-

enunciadores. O verbo de atribuição de fala “comenta” e o sistema autor/data, seguido do 

recuo das palavras citadas, são marcas representativas de discurso direto (DD) e evidenciam 

que o PdV sobre a referenciação e as expressões referenciais foi imputada a outro autor, 

“Custódio Filho (2007)”, que é a fonte enunciativa do PdV e o responsável por creditá-lo.   

Já que não podemos ignorar o co-texto, observamos que todo o trecho que antecede e 

o que prossegue ao PdV alheio no excerto em análise constituem a parte assumida por L1/E1, 

pois há a expressão de julgamentos sobre o conteúdo relatado: L1/E1 delimita em que sentido 

“as expressões referenciais servem como um importante canal entre o sentido que se quer 

aplicar ao referente e a relação do sujeito com o mundo” e diz “ser possível”, aos indivíduos, 

usar as expressões referenciais como forma de interferir “diretamente na construção de uma 

memória social (coletiva)”. Estes dois termos em destaque correspondem a situações em que 

L1/E1 não apenas declara objetivamente algo a respeito das expressões referenciais, mas 

também comenta, avalia, engaja-se, portanto ele se responsabiliza por conta própria pelo 

conteúdo expresso no PdV. Além do mais, os dados do co(n)texto nos asseguram que não é de 

modo aleatório que L1/E1 se encarrega de exibir o PdV de “Custódio Filho (2007)”. As 

palavras deste autor atestam aquilo que parece ser o PdV central do tópico 2 do artigo 

científico, qual seja, o de mostrar que as expressões referenciais, segundo a concepção teórica 

apresentada, interferem diretamente na construção de uma memória social, logo servem como 

fundamento teórico para analisar o caso de Lampião.  

Conduzindo a análise para uma dimensão discursiva, o que significa, no contexto deste 

trabalho, considerar a natureza dialógica do PdV (RABATEL, 2009) e o desdobramento 

polifônico que recobre a noção de responsabilidade enunciativa (ADAM, 2011), observamos 

que em toda a porção textual referente ao ato de enunciação citante em (2) também habitam 

vozes alheias, afinal o que L1/E1 apresenta é, na verdade, uma espécie de tradução ou 

extensão da mesma ideia expressa no DD – a de que as expressões referenciais inserem-se em 

um processo mais amplo, a referenciação, e refletem o modo como os sujeitos do discurso 

representam o real, como se relacionam com o mundo, nas práticas interacionais.  
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Ainda que não se admita essa possibilidade da tradução, isto é, do parafraseamento das 

palavras de “Custódio Filho (2007)” no ato de enunciação citante, compreendemos que se 

trata de um PdV que L1/E1 importa da teoria adotada como base para sua pesquisa. A 

diferença entre a constatação de PdV alheios nos dois atos de enunciação examinados, o 

citante e o citado, é que neste o recurso ao DD traz a mostração das palavras, a reprodução 

fiel daquilo que e2 disse (= comentou ou teria comentado) anteriormente, enquanto naquele 

apenas acreditamos na presença constitutiva do outro, dada a natureza heterogênea de todo 

enunciado. 

As aspas usadas em um pequeno fragmento do texto, na palavra “real”, incluem-se 

como sinais tipográficos e representam, também, a indicação explícita de alteridade, de 

distanciamento enunciativo por parte de L1/E1, pois sugere um tipo de outro que falou antes. 

É a evidência de um trabalho reflexivo sobre a linguagem, em que L1/E1 coloca em destaque, 

na linearidade do PdV, seu modo de se relacionar com um PdV alheio. Trata-se de um 

exemplo de “não-coincidência do discurso consigo mesmo, afetado pela presença em si de 

outros discursos”, marcando, pois, a fronteira entre ambos (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 21).   

Com a expressão “ou seja”, L1/E1 reformula o termo “objetos de discurso” para obter 

outro possivelmente mais claro, “seus referentes”, fazendo, pois, a descrição metaenunciativa 

do sentido de uma unidade lexical (X, ou seja/quer dizer Y). Em “Nesse sentido é que”, 

L1/E1 assinala mais uma vez a especificação, a fixação do sentido que almeja direcionar no 

tocante à função das expressões referenciais. Nos dois casos, trata-se de um ponto de não-

coincidência das palavras com elas mesmas, afetadas por outros sentidos (X, no sentido de p) 

ou também de um ponto de não-coincidência do discurso consigo mesmo, marcado pela 

exterioridade do sentido de uma palavra (X, conforme o quadro teórico adotado por L1/E1). 

Diferente das aspas, que representam um dos recursos que asseguram o distanciamento 

enunciativo, estes outros elementos metalinguísticos e metaenunciativos estão materializando 

o engajamento de L1/E1 com as palavras e com os sentidos que elas sugerem.  

Tendo em vista as marcas linguísticas destacadas em (2), afirmamos que houve 

imputação dos PdV a e2, porém, assim como em (1), manifesta-se a adesão favorável ao que 

foi imputado. Os PdV alheios estão a serviço da argumentação construída no fio textual-

discursivo construído pelo autor do Ac01. 

 

(3) 

Às expressões referenciais se atribui um caráter muito importante para o processamento 

textual que, dentro da concepção de linguagem como atividade interacional, deve ser entendido, 
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segundo postula Koch (2001), como uma atividade que envolve tanto elementos linguísticos como 

sociocognitivos. Para ela, o texto, no interior dessa abordagem, é também considerado como um 

conjunto de “pistas” que são formadas por elementos linguísticos de diversos tipos. Estes são 

colocados à disposição dos usuários da língua, durante uma atividade discursiva, de modo a facilitar 

ao falante não só a construção reconstrução de sentidos, mas também na interação como prática 

sociocultural. No curso dessa atividade textual, os sujeitos mobilizam conhecimentos linguístico, 

enciclopédico e interacional, que os tem depositado na memória através de um conjunto de 

estratégias de processamento de caráter sociocognitivo e textual.  

(Ac01, 2012, pp. 221-222) 

 

 

Neste trecho do Ac01, as expressões “Segundo postula Koch (2001)” e “Para ela” são 

marcas linguísticas expressivas do fenômeno que Guentchéva (1994) denomina de mediativo, 

Authier-Revuz (2008, 2004) de modalização em ou por discurso segundo (MDS) – sobre o 

conteúdo – e que Adam (2011), fundamentado em ambas as autoras, o apresenta como 

indicações de quadros mediadores, entre a lista de categorias que manifestam a RE. Em nossa 

análise, usamos a abreviação MED (de mediativo), mas sem fazer distinção teórica entre as 

três terminologias, até porque nos respaldamos teoricamente nesses trabalhos mencionados.  

As aspas no termo “pistas” são marcas que delimitam um fenômeno de modalização 

autonímica, demarcando um tipo de outro no fio textual do discurso, no âmbito da não-

coincidência do discurso consigo mesmo. No excerto em destaque, elas sugerem que essa 

palavra pertence a abordagem do texto dentro de uma “concepção de linguagem como 

atividade interacional”.  

Diferente do DD, DI e demais tipos de representação de fala, duas entre as marcas 

linguísticas destacadas no excerto (3) permite-nos observar não o um falando do outro, mas o 

um falando segundo o outro (AUTHIER-REVUZ, 2008). No exemplo, L1/E1 enuncia sobre 

as expressões referenciais “segundo” a postulação de Koch (2001), no que se refere à 

importância de tais expressões “para o processamento textual” e, ainda mais, sobre o modo 

como este processamento “deve ser entendido” (no sentido de envolver elementos linguísticos 

e sociocognitivos ao mesmo tempo), “dentro da concepção de linguagem como atividade 

interacional”. Do mesmo modo, ao dizer “para ela”, L1/E1 atribui a Koch todo o PdV que 

discorre sobre o texto, como ele é considerado dentro da abordagem interacional da 

linguagem.   

No âmbito discursivo, um dos efeitos de sentidos de se falar segundo o outro, é que 

esse outro afeta diretamente o dizer, constituindo-se como a fonte e o responsável pelo PdV. 

Como consequência, a validade do conteúdo proposicional do PdV recai totalmente sobre e2, 

isentando L1/E1 de se comprometer, uma vez que somente se encarregaria da reformulação 
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das palavras. Mas a questão é que, no artigo científico (e certamente em muitos outros 

gêneros do discurso), o fato de o PdV ser fundado na fala de outrem não desobriga L1/E1 de 

possíveis contestações, de “nuances de dúvida, ironia, indignação e rejeição”, retomando aqui 

as palavras de Neves (2012, p. 78), sobretudo se a reformulação não se fizer equivalente ao 

ato enunciativo anterior, isto é, ao que e2 teria dito, de fato. Sobre isso, não constitui nosso 

propósito duvidar da fidelidade da interpretação de L1/E1 em relação ao conteúdo das 

palavras proferidas por Koch (2001). Interessa perceber que, em (3), o contexto da imputação 

exibe a responsabilização compartilhada: o pesquisador iniciante relata fatos admitidos pela 

teoria adotada no Ac01, mostrando-se inteiramente favorável em relação ao “caráter muito 

importante” das expressões referenciais para o processamento textual e a como este deve ser 

entendido dentro da concepção interacional da linguagem. 

 

(4) 

3 O papel da regategorização na reconstrução de sentidos da memória social de Lampião  

 

Para  entender  o  fenômeno  da  recategorização,  primeiro  é   necessário  que  se 

compreenda o que é categorizar, pois este pressupõe aquele, e, nesse aspecto, a relação entre 

categorização e recategorização é intrínseca. Segundo o dicionário Houaiss, categorizar pode 

significar: dispor em categorias, classificar. Assim sendo, a atividade discursiva qualifica os 

referentes   de  modo   a   enquadrá-los   em   determinada  posição   semântica  que   melhor 

corresponda ao pensar do sujeito do discurso, dito de outra maneira, os referentes são postos em 

blocos classificatórios por esses sujeitos, onde essa classificação depende da relação do sujeito 

com seu(s) referente(s), e da relação do sujeito com a memória social, com a cultura.  

Dessa maneira, para Mondada e Dubois (2003), a categorização de referentes representa o 

resultado de atividades práticas que compreendam discussões, controvérsias, desacordos. Essas 

categorias estão situadas nas práticas sociais, que para as autoras citadas, são “práticas 

dependentes tanto de processos de enunciação como de atividades cognitivas não 

necessariamente verbalizadas; práticas do sujeito ou de interações em que os locutores 

negociam uma versão provisória, contextual, coordenada do mundo” (2003, p.29).  

Desse modo, para as autoras há uma relação instável entre as coisas e as palavras. E essa 

inconstância se deve à compreensão intersubjetiva das atividades cognitivas. Fazer tal afirmação é 

dizer que a instabilidade das categorizações das coisas está ligada às volubilidades semânticas 

produzidas pelos sujeitos do discurso. Destarte, os objetos de discurso emergem, então, de 

práticas simbólicas que tendem a andar em cadeias categóricas oscilantes. A categorização 

funciona, dessa maneira, de acordo com as intenções do interlocutor. 
(Ac01, 2012, pp. 222- 223) 

 

Neste outro recorte do Ac01, identificamos um ponto de não-coincidência das 

palavras com elas mesmas. A expressão “dito de outra maneira” projeta no texto a figura de 

um L1/E1 tentando controlar o dizer, na busca pela melhor nomeação, por precisão e clareza 

do sentido. Como se pode observar, o PdV que discorre sobre o fenômeno da referenciação e 

sobre como a atividade discursiva organiza/classifica os referentes em categorias foi 
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atribuído à outra fonte enunciativa por meio de expressão do MED (“Segundo o dicionário 

Houaiss”), porém, exatamente por trabalhar metalinguisticamente para que o sentido fique 

claro, L1/E1 demonstra o seu comprometimento, assumindo, juntamente com e2, pela 

interpretação posta em relação ao que seja “categorizar” por meio da atividade discursiva.  

No excerto, há ainda duas marcas de imputação de PdV. A primeira, em “para 

Mondada e Dubois (2003)”, corresponde à indicação de MED, mostrando que são estas 

autoras quem se responsabilizam pela afirmação de que “a categorização de referentes 

representa o resultado de atividades práticas que compreendam discussões, controvérsias, 

desacordos”. A segunda ocorre no trecho destacado entre aspas, seguido do introdutor “para 

as autoras citadas”. Esta ocorrência de não assunção, embora esteja introduzida com a mesma 

marca de mediativo “Para”, apresenta uma estrutura semelhante a de DD, mas não com todos 

os elementos verificados no exemplo (2). Aqui, há também a ruptura sintática, a fonte 

nunciativa é um e2, L1/E1 faz o uso de suas palavras no sintagma introdutor e há a mostraçao 

das palavras alheias. Todavia, o introdutor empregado (que corresponde ao grupo 

preposicional “para as autoras citadas”) está ocupando o lugar que caberia a um verbo de 

atribuição de fala, semelhante a as autoras citadas afirmam: “X” ou as autoras citadas 

afirmam que “X”.  

Foi bastante recorrente nos artigos científicos do pesquisador iniciante o uso de marcas 

linguísticas comumente reconhecidas como sendo de indicações de quadro mediadores para 

introduzir o que seria um DD, em sua forma integrada ao texto, marcada pelas aspas, ou 

recuada. Por um lado, o exemplo visto em (4) representa claramente um caso atípico de DD, 

em que faltaria adequar o elemento introdutor; mas, por outro, o pesquisador iniciante estaria 

procedendo uma materialização diferenciada do valor mediativo, pois, ao invés de relatar o 

conteúdo do PdV segundo um autor X ou Y, usando suas próprias palavras e estabelecendo o 

equivalente semântico às palavras de e2, L1/E1 as reproduz literalmente (uso de palavras 

próprias no sintagma introdutor e menção, mostração das palavras relatadas), sendo o porta 

voz fiel do que disse e2 em outro momento, como ocorre no DD. Em outra possibilidade, 

caberia o ajuste para o que Authier-Revuz (1998, p. 142) denomina de MDS sobre as 

palavras, o que resultaria na marca linguística “segundo as palavras das autoras citadas: 

“X”, configurando, então, um caso de modalização autonímica.  

Seja uma situação de DD sintaticamente distinta daqueles traços linguísticos descritos 

no aporte teórico do nosso trabalho, precisamente em relação ao uso do verbo introdutor, seja 

de uma manifestação de mediativo em que falta o trabalho de paráfrase do conteúdo relatado, 

o pesquisador iniciante parece exibir a dificuldade de reconhecimento dos diferentes tipos de 
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representação de fala e dos efeitos de sentido que eles suscitam no seu texto. Sem dúvida, 

como ficará evidente em nosso trabalho, as mesmas marcas linguísticas não indicam com o 

mesmo grau, nem como o mesmo efeito de sentido, a responsabilidade pelo conteúdo dos 

enunciados.  

Não estamos sugerindo a mera alternância de uma marca linguística por outra, mas 

defendendo a necessidade do saber sobre o modo como as marcas linguísticas afetam o texto 

em termos de assinalar o engajamento, ou não, do locutor-enunciador. No ato da escrita, ao 

menos em sua verbalização inicial, o autor/produtor do texto não pensa sobre essas questões, 

todavia o domínio da metalinguagem pode conduzi-lo a um trabalho reflexivo sobre o uso das 

operações sintáticas e textuais/discursivas para realizar a gestão dos PdV. É claro que, em 

razão da filiação teórica assumida neste trabalho, nos compete destacar que esse saber coloca 

o locutor-enunciador no âmbito de uma dupla projeção da imagem do sujeito: por um lado, 

ele situa-se no nível consciente, ao mostrar-se controlando seu próprio dizer e os efeitos de 

sentido; por outro, ele situa-se no nível do inconsciente, porque é apenas na aparência, na 

superfície do dizer, que o sujeito negocia as palavras e os sentidos com o outro que lhe 

atravessa constitutivamente.  

Ainda em (4), vemos que, mesmo se pronunciando em terceira pessoa do singular, o 

locutor-enunciador do Ac01 emite um julgamento favorável em relação ao PdV imputado a 

e2, quando diz: “Fazer tal informação é dizer que a instabilidade das categorizações das coisas 

está ligada às volubilidades semânticas produzidas pelos sujeitos do discurso.”. Com essa 

declaração, L1/E1 elucida, em seu próprio ato de enunciação, o que seria, “para a autoras”, “a 

relação instável entre as coisas e as palavras”. Posteriormente, os elementos coesivos 

“Destarte”, “então” e “dessa maneira” sugerem que L1/E1 conclui a “afirmação” das autoras, 

fazendo-nos entender que se trata de um conceito teórico assumido no Ac01. É nesse sentido 

que observamos, em diversificados pontos do Ac01, a adesão ao conteúdo proposicional dos 

PdV imputados a outrem. 

 

(ii) Ocorrências no Ac02 

 

(5) 

1 Introdução 

 

[...] 

Nosso objetivo é, com as referências encontradas, tentar suscitar o debate sobre qual é a 

função do bacharel em Letras, mais especificamente, na área da Redação e Revisão de Textos. 
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Desse modo, acreditamos que poderemos ampliar e visualizar com mais clareza os conhecimentos 

que se fazem necessários para que o trabalho de Redator e Revisor de Textos seja mais 

reconhecido e valorizado no mercado profissional. É nesse sentido que Alves e Andrada (2008, 

p.6) explicitam que “o trabalho do revisor é um pouco ingrato em termos de reconhecimento. 

Afinal, ele só é visível quando há erros; o que foi corrigido e o processo de correção não é 

'aparente', mas aquilo que passa despercebido é suficiente para chamar a atenção do leitor”. 

Nesse ponto, queremos mostrar o quanto é fundamental ao Redator e Revisor ter um 

conhecimento de mundo amplo para poder atuar em diversas áreas do conhecimento. Aqui, 

emprega-se o termo conhecimento de mundo na perspectiva de Koch e Travaglia (2008, 

p. 61),  para  quem  “o  conhecimento  de  mundo  é  visto  como  uma  espécie  de  dicionário 

enciclopédico do mundo e da cultura arquivado na memória”. 

Nesse contexto, é possível observar que as competências em redigir e revisar textos 

vão além da simples tarefa de saber identificar os erros gramaticais ou escrever as palavras 

corretamente, mas também é relevante perceber se há clareza no sentido da mensagem, ou 

seja, se há coerência entre as ideias, adequação da extensão das frases e exclusão de palavras 

supérfluas, conforme explicita Oliveira (2010). Por outro lado, percebe-se também que esse 

campo profissional está propenso a ganhar mais espaço no mercado de trabalho. Essa área 

precisa, ao mesmo tempo, não só ser valorizada, mas também ser observada, analisada e 

comentada sob uma perspectiva mais ampla e científica. 
(Ac02, pp. 228-229) 

 

 

Em (5), as marcas linguísticas de DD com “que” (em “É nesse sentido que Alves e 

Andrada (2008, p.6) explicitam que”) e de MED (em “[...] para quem ‘...’” e “conforme 

explicita Oliveira (2010)”) sinalizam alguns pontos da introdução do Ac02 em que a RE 

incide claramente sobre e2, via imputação, onde é possível observar o posicionamento 

enunciativo de L1/E1.  

O autor do Ac02 apresenta os objetivos do trabalho de pesquisa, defende a relevância 

e aponta contribuições, além de sinalizar alguns dos postulados teóricos adotados. Tudo isso 

está assumido por conta própria, mas não sem o apoio de PdV alheios. Assim, podemos ver 

que L1/E1 concorda com “Alves e Andrada (2008, p.6)” no tocante à necessidade de 

“reconhecimento” do trabalho do revisor de textos; concorda com o conceito de 

“conhecimento de mundo” posto por “Koch e Travaglia (2008, p. 61)” e adere ao PdV de 

“Oliveira (2010)” quanto a conceber as competências em redigir e revisar textos de uma 

forma que alia a preocupação com os aspectos gramaticais e semânticos. Neste último caso, 

o “ou seja” está funcionando como uma expressão de reflexividade sobre a linguagem e 

materializando a não-coincidência das palavras com elas mesmas, em que L1/E1 trabalha 

para fixar o sentido do PdV de “Oliveira (2010)”. Com isso, evidencia o seu engajamento, 

afinal as informações relatadas consistem-se como argumentos de autoridade para sustentar 

o seu próprio querer-dizer.  

Ao final do excerto, L1/E1 sugere que, embora carente de reconhecimento, o campo 

profissional do revisor de textos “está propenso a ganhar mais espaço no mercado de 
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trabalho”. Assim, ao dizer que “Essa área precisa, ao mesmo tempo, não só ser valorizada, 

mas também ser observada, analisada e comentada sob uma perspectiva mais ampla e 

científica”, L1/E1 compartilha apenas em parte o PdV imputado a “Alves e Andrada (2008, 

p.6)”.  

 

(6) 

2 Relação entre teoria e prática 

 

Uma  das  questões  primordiais  ao  trabalho  do  revisor  e  do  redator,  dentro  da 

perspectiva de amplo conhecimento de mundo, é justamente o domínio de uso dos gêneros textuais 

que circulam em nossa sociedade (acadêmicos, midiáticos, virtuais, administrativos, jurídicos, 

políticos, didáticos, literários etc.). Neste trabalho, entendemos gênero textual a partir da 

abordagem de Marcuschi (2011), que tem como base os estudos de Bakhtin (1979) e de 

Bazerman (1994), ou seja, define-se gênero textual como 
 

um   enunciado   de   natureza   histórica,   sociointeracional,   

ideológica   e linguística relativamente estável levaram a uma série de 

posições que beiram a incogruência. Ao contrário do que ocorreu, 

parece que para Bakhtin era mais  importante  frisar  o  relativamente  

do  que  o  estável.  Contudo,  para muitos, o aspecto mais interessante 

foi a noção de estabilidade, tida como essencial para a afirmação da 

forma, mas do ponto de vista enunciativo e do enquadre histórico-social 

da língua, a noção de relatividade parece sobrepor- se aos aspectos 

estritamente formais e captar melhor os aspectos históricos e as 

fronteiras fluidas dos gêneros. […] Para Bazerman (1994), gêneros são 

o que as pessoas reconhecem como gêneros a cada momento do tempo, 

seja pela denominação, institucionalização ou regularização. Os gêneros 

são rotinas sociais de nosso dia a dia. (MARCUSCHI, 2011, p. 18, 

grifos do autor). 

 

Nesse sentido, deve-se levar em conta a necessidade de cada tipo de empresa, órgãos 

públicos ou pessoas físicas, pois em cada setor há diferentes gêneros textuais e cada qual tem sua 

especificidade. Por isso, é fundamental ao Bacharel em Letras ter um conhecimento de mundo 

amplo para assim facilitar a sua atuação no mercado de trabalho, o qual exige um profissional 

preparado, com conhecimentos prévios, ou que saiba onde pode achar as informações pertinentes 

ao tipo de trabalho ao qual pode vir a ser contratado para realizar. Nas palavras de Alves e 

Andrada (2008, p. 2), 

 

uma das grandes vantagens de se ter um profissional de revisão de textos 

em uma empresa é exatamente o fato de esse poder flexibilizar o uso da 

norma culta, adequando a escrita à realidade do ramo de atuação e 

contextualizando melhor os conceitos. O conhecimento dos gêneros 

textuais pertinentes à área em que se atua como revisor é, também, de 

fundamental importância, pois, de posse desse conhecimento, o 

profissional de revisão pode ter mais critério, antes de fazer demasiadas 

intervenções no texto. 

 

Reforçando essa concepção, Oliveira (2010, p. 18) defende que a revisão de textos não 

implica uma ideia de lineariedade, pois essa atividade visa a retrabalhar o texto, ao mesmo tempo 

em que todo ele é revisto. Pode-se acrescentar que à medida que se avança, tanto nas questões 

práticas como teóricas, ao lidar com os textos/gêneros textuais, novos desafios se apresentam, pois 
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é preciso pensar em como lidar com o texto em si e sua relação com o contexto, conforme orienta 

Meurer (2002). É nessa perspectiva que se entende ser de fundamental importância que o 

profissional tenha um amplo conhecimento de mundo, não só de fatos históricos, sociais e 

culturais, como também da língua padrão, que abrange, entre outras, as regras gramaticais e 

discursivas.  

(Ac02, 2012, pp. 219-230 

 

Como é comum na abertura de uma seção teórica, o autor do Ac02 inicia delimitando 

o lugar teórico assumido em seu trabalho. Anuncia que entende “gênero textual a partir da 

abordagem de Marcuschi (2011), que tem como base os estudos de Bakhtin (1979) e de 

Bazerman (1994)”. Interessante notar que o conceito de gênero foi imputado a esses três e2 

ao um só tempo. O elemento “ou seja”, usado antes da inserção do DD, confirma nossa 

interpretação, uma vez que fixa o sentido de “gênero” na visão dos três autores citados e 

seguidos por L1/E1.  

No fragmento seguinte, há um ponto de não-coincidência das palavras com elas 

mesmas, em que desta vez observamos o dizer reafirmado pelo não-um (AUTHIER-REVUZ, 

1998, p. 25), do tipo: X, para dizer com as palavras de P. Claramente se vê que as palavras 

proferidas por L1/E1 não são as suas, mas sim as de “Alves e Andrada (2008, p. 2)”, cujos 

sentidos, por sua vez, acabam se reafirmando no ato de enunciação produzido por L1/E1. No 

exemplo, L1/E1 defende a importância de o Bacharel em Letras apresentar conhecimento 

amplo, inclusive saber sobre a diversidade de gêneros textuais existentes em cada setor de 

atividade social e saber se adequar às exigências do mercado de trabalho. Em seguida, passa a 

proferir com/nas palavras dos autores citados, de modo a confirmar sua própria fala. 

Notemos, a propósito, que os PdV seguintes às palavras de “Alves e Andrada (2008, p. 2)” 

atuam ainda como complementações do dizer anterior: “Reforçando essa concepção, Oliveira 

(2010, p. 18) defende que”, “Pode-se acrescentar que à medida que [...], conforme Meurer 

(2002)”.  

No outro parágrafo em destaque, quando L1/E1 diz “É nessa perspectiva que se 

entende”, constatamos, ao mesmo tempo, a expressão de uma não-coincidência do discurso 

consigo mesmo, dada a evidência da exterioridade do sentido das palavras proferidas, qual 

seja, a perspectiva adotada sobre revisão de textos, mais precisamente a teoria de gêneros, e 

de uma não-coincidência das palavras com elas mesmas, pelo fato do esforço de L1/E1 de 

tornar mais preciso o sentido (não é em outra perspectiva que se situa o “entendimento” de 

que se fala, mas sim naquela perspectiva sugerida). O uso do verbo na terceira pessoa em “se 

entende” ajuda a confirmar a demarcação da exterioridade do dizer, pela imputação do PdV 
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à opinião comum, que, neste caso, pode se referir aos que seguem a mesma perspectiva 

teórica em questão.  

Contextos linguísticos como estes nos mostram que as palavras alheias servem de 

sustentação ao querer-dizer do pesquisador iniciante. Ele insere seu próprio PdV (sem dúvida, 

inteiramente constituído por vozes advindas da teoria adotada) e o valida por assimilação com 

um ou mais PdV alheios, sendo estes ora mostrados (modo autônimo), ora reformulados no 

ato enunciativo citante.  

 

(7) 

Koch e Travaglia (2008, p. 60, grifo dos autores) afirmam que, 

 

se o conhecimento lingüístico é necessário para o cálculo da coerência, 

todos os estudiosos são unânimes em afirmar que tal conhecimento é 

apenas parte do que usamos para interpretar um texto e, portanto, para 

estabelecer sua coerência. O estabelecimento do sentido de um texto 

depende em grande parte do conhecimento de mundo dos seus usuários, 

porque é só este conhecimento que vai permitir a realização de processos 

cruciais para a compreensão.  

 

Como vimos na citação, os autores defendem que a compreensão dar-se-á desde que haja 

construção de um mundo textual, ou seja, o leitor/ouvinte saberá diferenciar a ficção da realidade, 

além de poder fazer a correspondência do que está dito, mesmo que seja parcialmente. Nessa 

abordagem, o leitor/ouvinte, com o conhecimento de mundo, também fará relação  entre  os  

elementos  do  texto,  estabelecendo  a  continuidade  de  sentido  e entendendo a construção da 

estrutura que dá sentido ao texto. Em outras palavras, esses elementos são o que se chama de 

macroestrutura. Dentre tais características, a noção de progressão de texto como continuidade de 

sentido, de forma clara, deve ser um dos tantos conhecimentos necessários a esse profissional.  

(Ac02, 2012, pp. 230-231) 

 

 

Em (7), a primeira porção textual em negrito assinala que L1/E1 imputa o PdV a e2, os 

autores “Koch e Travaglia”, por meio de DD com “que”.  Em seguida, vemos que ele é o 

autor das palavras que discorrem sobre o que defendem os autores acerca da compreensão 

textual e das condições para que ela se efetive, mas também não é a fonte enunciativa do PdV. 

L1/E1 é quem produz, parafrasticamente, o equivalente semântico das palavras proferidas por 

e2. Nesse caso analisado, está sob sua responsabilidade garantir a fidelidade ao ato de 

enunciação anterior, que é o conteúdo da própria citação inserida no início do parágrafo.  

Não é L1/E1 quem “defende” algo sobre a compreensão textual, sobre o cálculo da 

coerência, mas sim outros autores. Neste caso, as marcas linguísticas que indicam a RE são de 

um DI: um verbo de atribuição de fala “defendem” e a conjunção integrante “que”, compondo 

a oração subordinada. L1/E1 retoma a citação em DD com “que” e realiza uma reformulação 
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das palavras anteriormente já imputadas a e2, no caso “Koch e Travaglia (2008)” – que fazem 

saber que o conhecimento linguístico não é o único a garantir a compreensão de um texto, sua 

coerência, mas também, e “em grande parte”, o conhecimento de mundo. Em todo o trecho 

situado após a oração subordinada, o ato de enunciação citante exibe o um que fala do outro, é 

a “redução do outro ao ‘um’ sintático e enunciativo” (AUTHIER-REVUZ, 2008, p. 113). 

Interessante observar que, na reformulação realizada para estruturar o DI, L1/E1 deixa 

intacta uma pequena porção do ato de enunciação citado. O recurso do itálico usado em 

“construção de um mundo textual” sinaliza um caso de ilha textual em DI, o qual demonstra 

que L1/E1 conservou, localmente, estas palavras alheias, não operando o trabalho de 

reformulação parafrástrica e, portanto, não as assumindo. Ainda na estruturação do DI, L1/E1 

trabalha reflexivamente sobre a linguagem, utilizando: palavras introdutoras de reformulação, 

o “ou seja”, “em outras palavras”; palavras que delimitam o quadro teórico a que o PdV está 

inserido, como em “nessa abordagem”; e palavras que emitem seu próprio julgamento 

avaliativo, “de forma clara, deve ser”. Por tudo isso, observamos que há engajamento de 

L1/E1 sobre a enunciação citada/reformulada. Ora, se admitimos a existência de um 

continuum das formas de expressão do grau de (não) assunção da RE (ADAM, 2011, p. 117) 

e a possibilidade de uma quase-responsabilização (RABATEL, 2009), concluímos que, 

mesmo na imputação do conteúdo do PdV a um e2, L1/E1 pode assumir, em parte ou 

totalmente, o conteúdo proposicional deste PdV. 

 

(8) 

Para Marcuschi (2004, p.13), “os gêneros emergentes nessa nova tecnologia são 

relativamente variados, mas a maioria deles tem similares em outros ambientes, tanto na oralidade 

como na escrita”. Por isso, é fundamental que o Redator e Revisor de Textos esteja sempre se 

atualizando para poder executar com competência seu papel, utilizando-se da teoria para 

realizar bem e eficientemente essa prática.  
(Ac02,  2012, p. 233) 

 

O excerto (8) suscita a discussão que já introduzimos anteriormente na nossa análise. 

Como vemos, o introdutor usado em “Para Marcuschi [...]” é tipicamente expressivo de MED, 

por duas razões principais: porque cria a expectativa de se demarcar uma ruptura entre duas 

situações enunciativas (mediada vs. origem) e supõe uma reformulação das palavras do autor 

citado, conforme a interpretação de L1/E1. Entretanto, por meio de todo o trecho entre aspas, 

L1/E1 está mostrando as palavras alheias na cadeia significante, constituindo um modo 

autônimo (o da menção). O exemplo evidencia a separação entre a enunciação citante (os 

elementos introdutores do valor de MED) e a enunciação citada (a reprodução fiel das 
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palavras de Marcuschi), semelhante ao que ocorre em tipos de representação de fala como o 

DD, o DD com “que” e nos casos de ilha textual em DI. 

Na sequência do que seria um caso de expressão do MED, L1/E1 parece aderir ao PdV 

alheio, quando diz: “Por isso, é fundamental que o Redator e Revisor de Textos esteja sempre 

se atualizando para poder executar com competência seu papel, utilizando-se da teoria para 

realizar bem e eficientemente essa prática.”. Estas palavras compõem um PdV próprio: trata-

se uma afirmação assumida por L1/E1, mas inteiramente fundamentada nos dizeres de 

“Marcuschi (2001)”.  

Não basta reforçar aqui que o pesquisador iniciante pudesse ter proferido o PdV 

segundo as palavras de Marcuschi “...” ou ter usado um elemento introdutor de DD, do tipo 

“Marcuschi afirma: “...”. A questão parece ir além da mera substituição das marcas 

linguísticas, devendo culminar tanto na percepção do produtor/autor do texto em relação aos 

efeitos de sentido que elas suscitam em termos de manifestar o seu comprometimento ou não 

com os PdV relatados, quanto na reflexão acerca do gerenciamento desses PdV, no sentido de 

reservar lugar à expressão de voz e de palavras próprias. 

 

(9) 

Essas características peculiares dos gêneros permitem abordar aspectos da textualidade 

tais como: coerência e coesão, impessoalidade técnicas de argumentação e outros aspectos 

pertinentes ao gênero em questão. O revisor precisa estar familiarizado com os diversos gêneros 

produzidos. Vale aqui correlacionar os gêneros com a questão do imaginário, pois, no entender 

de Silva (2006, p. 13-14), 

 

a   construção   do   imaginário   individual   se   dá,   essencialmente   por 

identificação (reconhecimento de si no outro), apropriação (desejo de ter o 

outro em si) e distorção (reelaboração do outro para si). O imaginário 

social estrutura-se principalmente por contágio: aceitação do modelo do 

outro (lógica tribal), disseminação (igualdade na diferença) e imitação 

(distinção do todo por difusão de uma parte). No imaginário há sempre 

desvio. No desvio há potencialidade de canonização. O imaginário explica 

o ‘eu’ (parte) no ‘outro’ (todo). Mostra como se permanece individual no 

grupo e grupal na cultura. 

 

Esse dizer nos leva a entender o fato de que se hoje se conhece os gêneros textuais 

existentes é porque houve uma identificação, uma apropriação e também uma distorção, o que 

resultou em aceitação pelo público, o qual disseminou e imitou o que já existia e assim foi sendo 

adaptado. Faz-se necessário a esses profissionais conhecer as fórmulas de cada gênero para 

assim fazer uso de seu conhecimento de mundo ao revisá-los ou escrevê-los. Squarisi e 

Salvador (2005, p.54) destacam que “conhecer de antemão o gênero que se vai produzir é 

meio caminho para escrever bem”. Portanto, é indispensável que o profissional de Letras 

conheça os gêneros, as regras gramaticais que regem a língua culta, bem como que tenha 

domínio no uso sobre esses conhecimentos. Além disso, os redatores e revisores devem estar 

atentos às mudanças, sejam elas no âmbito social, cultural, histórico ou científico. [...].  

(Ac02, 2012, pp. 234-235) 
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Neste ponto do Ac02, L1/E1 demarca a exterioridade que atravessa seu PdV pela 

indicação da fronteira entre si e o outro, ou melhor, pela explicitação do tipo de outro, que é 

um autor da área. Para validar seu PdV (o da correlação entre os gêneros e o imaginário), 

L1/E1 busca justificá-lo a partir do “entender de Silva (2006, p. 13-14)” em relação às 

diferentes formas pelas quais se constrói e se estrutura o imaginário social.  

Do mesmo modo que em (2), recorte do Ac01, temos aqui a fixação do sentido, 

direcionado para o âmbito do “entender de Silva (2010, p. 13-14)”. Isso fica ainda mais claro 

nas palavras seguintes, quando L1/E1 assume que o “dizer” de Silva “nos leva a entender o 

fato de que se hoje se conhece os gêneros textuais existentes é porque houve uma 

identificação, uma apropriação e também uma distorção, o que resultou em aceitação pelo 

público, o qual disseminou e imitou o que já existia e assim foi sendo adaptado”. Com isso, 

L1/E1 desautoriza qualquer ambiguidade: fazer o tipo de correlação sugerida entre os gêneros 

e o imaginário social é válido na medida em que levamos em conta o entender daquele autor.  

O recurso do itálico na palavra “fórmulas” também atua como especificador do tipo de 

outro, no âmbito da não-coincidência do discurso consigo mesmo. O distanciamento 

enunciativo por parte de L1/E1 em relação a este termo é provisório, uma vez que o vemos 

integrado como palavra-chave do PdV de L1/E1 sobre a importância de o profissional de 

revisão de textos conhecer e dominar os gêneros textuais.  

No excerto, há ainda o DD com “que” como marca linguística que sinaliza a 

imputação do PdV a e2. É o que ocorre na seguinte passagem: Squarisi e Salvador (2005, 

p.54) destacam que “conhecer de antemão o gênero que se vai produzir é meio caminho 

para escrever bem”. As palavras que comentam este PdV evidenciam o posicionamento 

favorável de L1/E1 no tocante à importância de o revisor de textos conhecer os gêneros. 

 

Ocorrências no Ac03 

 

(10) 

1 Introdução 

 

O processo de aquisição linguística que os indivíduos vivenciam no período em que 

começam a articular o domínio da sua língua materna é um processo que pressupõe, essencialmente, 

a convivência social e o desenvolvimento cognitivo. Esse postulado encontra- se em Tomasello 

(2003), que nos apresenta uma teoria de aquisição da linguagem baseada no uso: ao interagir 

com o outro e ao vivenciar determinadas situações sociais, o indivíduo processa as convenções 

sociais que se fazem presentes na língua ao compreender o funcionamento do ato comunicativo. 

Desse modo, por meio de Tomasello (2003), podemos depreender que experienciar 

determinados eventos sociais, codificar intenções e convenções sociais e compreender a pertinência 

ou não-pertinência de certos usos linguísticos é uma tarefa complexa, mas que se desenvolve 
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naturalmente pelas crianças.  

Rosa (2010) afirma que o indivíduo no período inicial de sua vida
2 

deve ser exposto a 

um ambiente linguístico para que o desenvolvimento de sua língua materna ocorra normalmente. A 

autora ainda explica que a aquisição das habilidades linguísticas dependem do processo de 

especialização do hemisfério cerebral esquerdo e que esse processo se encerraria por volta da 

puberdade. 

À medida que o indivíduo vai amadurecendo, o conhecimento e o domínio da língua 

materna  se  sedimentam  e  a  aprendizagem  de  outras  línguas  começa  a  se  tornar  não 

impossível, mas mais dificultosa quando comparada com a aprendizagem nas idades mais pueris, 

uma vez que "mesmo fechada essa janela temporal
3
, ainda é possível desenvolver alguns 

aspectos da linguagem, mesmo que não com tanta eficiência". Por essa razão, já na idade  

adulta,  a  apreensão  de  uma  segunda  língua  e  a  aquisição  das  suas  habilidades linguísticas - a 

capacidade de ler, escrever, ouvir e falar - é um processo cognitivo que, em geral, demanda um 

esforço maior. 

É preciso levar em consideração que a articulação de todas essas habilidades 

linguísticas define o nível de domínio que um indivíduo tem sob determinada língua e que, 

nesse sentido, assumimos a relevância de uma aprendizagem que abarque todas essas 

habilidades. Para essa ocasião, pretendemos selecionar uma dessas habilidades e elegê-la 

como objeto central de nossas discussões: a escrita, em específico, a produção escrita dos alunos 

de alemão como língua estrangeira. 

[...] 
 

Notas de rodapé: 

2 
A autora, para definir "período inicial de vida" recorre a três outros autores: segundo Pinker (1994 apud 

ROSA, 2010) é o período que se encerra por volta dos 6 anos de idade, segundo Bloom (1993 apud 

ROSA, 2010) é o período que se encerra por volta dos 7 anos e segundo Lenneberg (1967 apud ROSA, 

2010) é o período que se encerra na puberdade. Para essa ocasião, assumiremos o posicionamento de 

Lenneberg. 

3 
Deve-se entender a janela temporal referida como o período de especialização do hemisfério esquerdo 

cerebral que se estende até a puberdade do indivíduo] 

(Ac03, 2012, pp. 255-256) 

 

Neste excerto (10), os dois primeiros parágrafos demonstram envolvimento de L1/E1 

com o PdV alheio, de Tomasello (2003), tomado como base para tratar sobre a atividade que, 

mesmo considerada complexa, desenvolve-se naturalmente pelas crianças, qual seja, 

“experienciar determinados eventos sociais, codificar intenções e convenções sociais e 

compreender a pertinência ou não-pertinência de certos usos linguísticos”. É “por meio de 

Tomasello (2003)”, isto é, depreendendo de seu PdV (focalização perceptiva), que L1/E1 se 

pronuncia, assumindo totalmente a informação apresentada no texto.  

Na sequência, há três exemplos de DI como marcas indicadoras de imputação de PdV. 

Após as orações subordinadas introduzidas, respectivamente, por “Rosa (2010) afirma que”, 

“A autora ainda explica que”, “e [explica] que”, não há marcas linguísticas explícitas que 

sinalizem o que pensa o L1/E1 sobre o conteúdo do PdV creditado a e2. Temos aí a 

manifestação de uma espécie de neutralidade apenas provisória, que funciona da seguinte 

forma: em uma parte, L1/E1 apenas se encarrega de reformular com suas próprias palavras, e 



  151 

 

com o “mesmo sentido”, a mensagem do ato enunciativo relatado (AUTHIER-REVUZ, 1998, 

p. 150), mas, em outra, logo no parágrafo seguinte, engaja-se, na medida em que reitera, na 

enunciação citante, o conteúdo proposicional teoricamente assimilado.  

As demais palavras que grifamos no excerto são alusivas a um determinado campo do 

saber, especificamente à teoria de aquisição da linguagem, em uma abordagem cognitiva. 

Percebemos que L1/E1 não fala por si mesmo, não é a fonte enunciativa do PdV, afinal as 

palavras em destaque constituem o eco mais vivo da presença inevitável da heterogeneidade 

constitutiva. Na verdade, elas mostram-se como uma extensão ou reafirmação do PdV de 

Rosa (2010), citado anteriormente por meio do DI, daí falarmos de assimilação do conteúdo 

proposicional imputado a outrem.  

Ainda na sequência do excerto, o recurso das aspas estabelece a demarcação da 

exterioridade, de um tipo de outro (outro discurso), no âmbito da não coincidência do 

discurso consigo mesmo, assinalando a separação entre os dois atos enunciativos, citante e 

citado, e o distanciamento enunciativo por parte de L1/E1. Neste ponto, podemos observar e 

descrever a negociação de L1/E1 com o outro que, constitutivamente, atravessa o seu dizer. 

L1/E1 demarca o seu distanciamento, no sentido de não ser a fonte enunciativa do PdV, mas 

ao mesmo tempo faz com que as palavras alheias se integrem sintaticamente ao seu ato de 

enunciação, complementando-o. Essa estratégia é mais uma indicação de que L1/E1 assimila 

o PdV alheio, tomando-o para si como recurso de complementação do seu próprio PdV.  

Os indícios de posicionamento favorável no contexto de imputação dos PdV a e2 

também estão evidentes quando L1/E1 afirma: “É preciso levar em consideração que a 

articulação de todas essas habilidades linguísticas define o nível de domínio que um 

indivíduo tem sob determinada língua e que, nesse sentido, assumimos a relevância de uma 

aprendizagem que abarque todas essas habilidades”.  

 

 (11) 

2 Proposta de estudo 

 

[...]  

A combinação dos aspectos gramaticais de LM e LE deve ser entendido de 

acordo com Lightbown e Spada (1993), que postulam que a aprendizagem de LE é norteada 

pelo conhecimento adquirido na LM; em sala de aula o indivíduo recorre às estruturas 

gramaticais da sua língua para hipotetizar como devem ser as estruturas gramaticais, que ainda 

não foram totalmente processadas, da LE. Essa estratégia de aprendizagem faz com que o 

indivíduo realize um processo de transposição da LM para a LE e aponta que a LM 

efetivamente serve de base para a aprendizagem da LE.  

 (Ac03, 2012, p. 257) 
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No recorte (11), retirado da seção teórica do Ac03, há dois PdV imputados a 

“Lightbown e Spada (1993)”. No primeiro, a imputação está sinalizada com marcas 

linguísticas expressivas de uma não-coincidência das palavras com elas mesmas, em que 

L1/E1 trabalha para fixar o sentido: “A combinação dos aspectos gramaticais de LM e 

LE deve ser entendido de acordo com Lightbown e Spada (1993)”. Notamos que L1/E1 

direciona o sentido, julgando-o válido segundo o postulado de e2.  

O segundo caso de imputação presente no excerto está assinalado com marcas 

linguísticas de DI (o verbo discendi “postulam” e a conjunção integrante “que”), onde a 

afirmação de que “a aprendizagem de LE é norteada pelo conhecimento adquirido na LM” 

foi creditada a “Lightbown e Spada (1993)”.  

Nesse contexto de imputação, L1/E1 não fica neutro em relação ao conteúdo 

proposicional atribuído a e2. Basta observar que, na sequência, tece um comentário 

desenvolvendo e reafirmando o postulado alheio, além de creditá-lo com base na realidade 

observada e alvo de investigação no Ac03: “em sala de aula o indivíduo recorre às estruturas 

gramaticais da sua língua para hipotetizar como devem ser as estruturas gramaticais, que 

ainda não foram totalmente processadas, da LE. Essa estratégia de aprendizagem faz com 

que o indivíduo realize um processo de transposição da LM para a LE e aponta que a LM 

efetivamente serve de base para a aprendizagem da LE”. Ao observarmos dados do 

co(n)texto, vemos que esse comentário mostra-se em consonância com uma afirmação feita 

por L1/E1 em momento anterior ao excerto (11), revelando claramente sua posição de 

acordo: “a questão principal que orientará os nossos estudos se refere à combinação entre as 

gramáticas da língua materna (LM) e da língua estrangeira (LE)” (Ac03, 2012, p. 257).  

 

(12) 

3 Aprendizagem de língua estrangeira 

 

Segundo O’Malley et al (1985), a língua materna no contexto da aprendizagem de 

língua estrangeira funciona como uma estratégia de processamento; o aprendiz que ainda não 

domina com fluência a língua estrangeira ou que não está familiarizado com certas estruturas 

gramaticais, se apoia na língua materna. Em outras palavras, quando o aluno se vê diante de 

uma situação comunicativa em que não está dotado de recursos linguísticos suficientes, acaba 

buscando recursos linguísticos oriundos da sua própria língua materna; isso resulta em uma 

combinação de estruturas gramaticais. 

O processamento gramatical, nessa perspectiva, está vinculado às estratégias de 

aprendizagem. Mas o que seria uma estratégia de aprendizagem?  

Para esclarecer esse questionamento, assumiremos o posicionamento teórico de Oxford 

(1990 apud VILAÇA, 2010, p. 211): 

 

Estratégias de aprendizagem são passos dados pelos estudantes para 
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melhorar sua aprendizagem. As estratégias são especialmente importantes 

na aprendizagem de línguas porque elas são ferramentas para um 

envolvimento ativo e autodirigido, o que é essencial para o 

desenvolvimento da competência comunicativa. Estratégias de 

aprendizagem de línguas apropriadas resultam em proficiência 

aperfeiçoada e maior autoconfiança.  

 

Nesse sentido, a combinação das gramáticas provenientes da LM e da LE pode resultar em 

uma produção escrita inadequada em termos de LE. No entanto, ao constatarmos que os 

aprendizes estão fazendo uso dessa estratégia, atestamos que o desenvolvimento da 

competência comunicativa está avançando. Isso porque, constata-se que a aprendiz ao 

adequar a estrutura da sua LM à LE está se tornando relativamente autônomo, uma vez que 

busca recursos que o auxiliem no ato comunicativo. 

(Ac03, 2012, pp. 258-259 

 

Em (12), o elemento linguístico “Segundo” indica a expressão de valor mediativo e 

mostra que houve imputação do PdV a “O’Malley et al (1985)”. Em seguida, L1/E1 

acrescenta o seu comentário e, com esforço, responde a algo que possa não ter ficado claro 

na formulação textual daquele PdV. O elemento “Em outras palavras” introduz a 

reformulação, que encena o desdobramento reflexivo do dizer a partir da figura de respostas 

de fixação de um sentido (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 25). L1/E1 assume o esforço de 

dizer melhor, de eliminar qualquer falha na relação entre as palavras e elas mesmas, 

acrescentando a descrição metaenunciativa do sentido de uma unidade textual posta no fio 

do discurso, qual seja: o papel da língua materna no contexto de aprendizagem de uma 

língua estrangeira. Por isso mesmo, entendemos que L1/E1 expressa engajamento em 

relação ao PdV alheio. 

Ademais, neste recorte do Ac03, L1/E1 assume explicitamente “o posicionamento 

teórico de Oxford (1990 apud VILAÇA, 2010, p. 211)” para responder a questão levantada 

sobre “o que seria uma estratégia de aprendizagem”. Assim, seu posicionamento é de acordo 

total em relação ao PdV imputado, via DD, a e2, tanto é que o toma como respaldo para 

afirmar que “nesse sentido, a combinação das gramáticas provenientes da LM e da LE pode 

resultar em uma produção escrita inadequada em termos de LE”. A princípio, esta afirmação 

parece não estabelecer relação direta com as palavras de Oxford, mas no trecho destacado em 

negrito, no final do parágrafo, os dados constatados em pesquisa corroboram o conceito de 

estratégia de aprendizagem citado.  

 

(13) 

Vilaça (2010, p. 212) afirma que "a identificação de estratégias de aprendizagem permite 

identificar o que o aluno faz durante a aprendizagem de uma língua ou em situações comunicativas". 

O autor ainda advoga em prol da necessidade de estudar as estratégias de aprendizagem, com o 
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intento de identificar qual é o perfil estratégico do aluno, ou seja, quais são as estratégias que o 

aluno tende a recorrer. Para essa ocasião, no entanto, advogamos em prol da identificação da 

combinação das gramáticas de LE e LM, entendida como estratégia de aprendizagem, para 

compreender como ela se projeta na produção escrita de aprendizes de alemão como LE.  

(Ac03, 2012, p. 259) 

 

 

Em (13), a expressão do valor do MED dá-se a partir da oposição do tipo alguns 

pensam (ou dizem) que X, nós pensamos (dizemos) que Y etc. (ADAM, 2011, p. 119). No 

exemplo, a oposição está assinalada pelo uso da conjunção adversativa “no entanto”, 

introduzindo o pensamento que o próprio L1/E1 “advoga”, em detrimento do que Vilaça 

(2010) “afirma” e “advoga”. Mais precisamente, L1/E1 demonstra se distanciar do PdV de 

que "a identificação de estratégias de aprendizagem permite identificar o que o aluno faz 

durante a aprendizagem de uma língua ou em situações comunicativas" e de que seja 

necessário estudar tais estratégias para “identificar qual é o perfil estratégico do aluno, ou 

seja, quais são as estratégias que o aluno tende a recorrer”. Diferente desse procedimento, 

L1/E1 propõe uma concepção de estratégia de aprendizagem em termos de “combinação de 

gramáticas de LE e LM”, isso porque seu objetivo é “compreender como ela se projeta na 

produção escrita de aprendiz de alemão como LE”.  

Pensando no continuum que demarca o engajamento ou distanciamento do locutor-

enunciador em relação às situações descritas (GUENTCHÉVA, 1994), observamos que o 

exemplo (13) expressa o MED relacionando com o valor modal epistêmico, especificamente 

no domínio do não certo, o da assunção parcial (NEVES, 2012, p. 78), pois L1/E1 não refuta, 

nem descarta totalmente o PdV de Vilaça (2010) e sim apenas direciona o viés de sua 

compreensão sobre as estratégias de aprendizagem de LE. Ambos os locutores-enunciadores 

parecem estar em sintonia quanto a entenderem que é possível identificar as estratégias 

utilizadas pelo aluno durante o aprendizado da língua ou em situações de comunicação. A 

diferença é que, para L1/E1, identificar as estratégias de aprendizagem inclui verificar a 

combinação das estruturas das duas línguas, LM e LE, sendo este o foco do Ac03. Trata-se, 

pois, de uma delimitação do modo como L1/E1 compreende o objeto discutido e não da 

refutação do PdV imputado a outrem; o distanciamento dá-se apenas em parte. 

 

(iv) Ocorrências no Ac04 

 

(14) 

1 Linguagem, discurso e sociedade 
[...] 
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Assim, a palavra é definida como fenômeno ideológico por excelência, sendo o modo mais 

puro e sensível de relação social. É ela que está presente em toda e qualquer criação ideológica e é 

também através dela que ocorrem os processos de compreensão da ideologia. Para Bakhtin (2006, 

p. 42), a palavra é “o indicador mais sensível de todas as transformações sociais”; portanto, uma 

modificação na organização social resulta também em mudança nos signos. Ainda mais: o signo é 

descrito como uma arena onde se desenvolve a luta de classes e o signo que se encontrar à margem 

desta irá certamente desaparecer.  

Tendo isso em mente, é possível afirmar que, por trás da palavra (toda e qualquer 

palavra), existe uma ideologia (ou que uma ideologia também somente existe por meio da 

palavra). Se ocorre constantemente o uso de uma palavra inglesa como sale para promover 

liquidações em lojas de roupas em vez das palavras promoção ou liquidação, é porque a 

palavra sale está carregada de uma ideologia que transmite uma carga maior de apelo ao 

consumismo, característica forte do estilo de vida estadunidense. 

Tal fato demonstra também um posicionamento discursivo do sujeito falante sobre a 

sua própria língua e sobre a utilização da mesma, uma vez que é dada a preferência para a 

língua estrangeira, o que sugere uma possível admiração ao estilo de vida dos falantes da 

língua inglesa e uma tentativa de imitação dos padrões estrangeiros. Até mesmo os shopping 

centers em que as mesmas lojas se situam apontam para esse estilo de vida governado pelo 

consumismo: um local para onde se vai para comprar e se encontrar com outras pessoas que 

também estão comprando. 

(Ac04, 2012, p. 266) 

 

 

Neste excerto da introdução do Ac04, pelo menos três passagens assinalam 

linguisticamente que L1/E1 não é a fonte enunciativa do PdV sobre a relação entre a palavra 

enquanto signo linguístico e a ideologia. Primeiramente, o grupo preposicional “Para 

Bakhtin”, seguido das informações sobre data e página da obra, sinaliza o valor do MED, mas 

desta vez observamos uma espécie de forma mista em sua formulação textual. L1/E1 

reformula a mensagem origem atribuída a Bakhtin, mas a passagem “o indicador mais 

sensível de todas as transformações sociais” foi conservada literalmente na cadeia significante 

de sua própria enunciação. Dizemos mista porque uma parte da informação relatada (e 

apoiada na enunciação de Bakhtin) está mostrada, constituindo um modo autônimo, e outra 

parte encontra-se reformulada – vejamos que as palavras seguintes ao desenvolvimento do 

primeiro parágrafo constituem a informação apoiada na fala de Bakhtin, o que se pode 

constatar a partir do uso de “Portanto”, concluindo o pensamento do referido autor, e de 

“Ainda mais”, acrescentado algo que o autor também teria dito.  

As demais passagens ocorrem nos dois parágrafos seguintes. As expressões que os 

introduzem (“tendo isso em mente, é possível afirmar que [...]” e “Tal fato demonstra [...]”) 

sugerem funcionar como elementos de retomada do conteúdo proposicional daquele PdV 

atribuído a Bakhtin. L1/E1 continua a relatar sobre a relação palavra/ideologia, mas agora as 

informações repousam numa focalização cognitiva (a fala de L1/E1 apoiada no 

conhecimento sobre a fala do outro) e perceptiva (a fala de L1/E1 apoiada na observação de 
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fatos da realidade, quais sejam: “o uso de uma palavra inglesa como sale para promover 

liquidações em lojas de roupas em vez das palavras promoção ou liquidação” e o 

“posicionamento discursivo do sujeito falante sobre a sua própria língua e sobre a utilização 

da mesma”). 

Em resumo, as informações relatadas no excerto (14) foram obtidas pela via indireta: 

no primeiro parágrafo, através de um terceiro, ou seja, de outro locutor-enunciador, em que 

L1/E1 se distancia, não lhe competindo validar o PdV; já no segundo e terceiro parágrafos, as 

informações repousam na focalização cognitiva e perceptiva, respectivamente, com 

demonstrativo de engajamento da parte de L1/E1, pois, mesmo se pronunciando em terceira 

pessoa, ele se compromete em relação ao conteúdo do PdV, afinal trata-se do resultado de sua 

própria maneira de apreender o conhecimento e observar a realidade.   

 

(15) 

2 Mídia e identidade: por que falar a língua do outro? 

 

Pensar sobre publicidade é pensar sobre mídia e é pensar também sobre identidade. No 

contexto pós-moderno, torna-se difícil definir a identidade dos sujeitos. Para Hall (2006, p. 7), 

as velhas identidades culturais estão em declínio, o que gera uma crise de identidade para o 

indivíduo. Isso se dá porque os quadros de referência nos quais as identidades costumavam se 

basear já não são hoje tão estáveis quanto antes. Por esses quadros de referência, pode-se 

entender classe, gênero, etnia, raça e nacionalidade – sólidas localizações para os indivíduos 

como  indivíduos  sociais.  Portanto,  se  antes  o  indivíduo  tinha  um  referencial  fixo  para 

construir e entender sua identidade, as mudanças globais vieram para desconstruir essa 

possibilidade  de  se  ter  uma  identidade  baseada  somente  em  elementos  que  eram  antes 

definidos e estáveis, como espaço, tempo etc. 

(Ac04, 2012, p. 268) 

 

Em (15), na primeira linha do parágrafo, a ideia de pensar mídia e identidade de forma 

relacionada está posta de forma objetiva, em terceira pessoa, mas sabemos que constitui um 

entre os PdV centrais defendidos por L1/E1 no decorrer do Ac04. No desenvolvimento deste 

PdV, L1/E1 coloca em destaque um tipo de outro que se responsabiliza: a expressão “No 

contexto pós-moderno” indica a não-coincidência do discurso consigo mesmo, por meio da 

delimitação de uma exterioridade (outra época) na qual se situa a dificuldade de “definir a 

identidade dos sujeitos”. Em seguida, está explícito que essa dificuldade é reafirmada por 

outro locutor-enunciador, no momento em que o autor do Ac04 emprega uma marca 

linguística expressiva de valor mediativo, “Para Hall (2006, p. 7)”. As duas marcas 

linguísticas destacadas no excerto assinalam a imputação do PdV.  
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O comentário posterior aos dois PdV imputados evidencia que há responsabilização 

compartilhada quanto à noção de identidade como algo não estável e fixo e quanto a existir 

uma crise de identidade dos sujeitos no contexto pós-moderno. O autor do Ac04 explica o 

PdV de “Hall (2006, p. 7)”, demonstrando segui-lo como postulado teórico, ao concluir: 

“Portanto, se  antes  o  indivíduo  tinha  um  referencial  fixo  para construir e entender sua 

identidade, as mudanças globais vieram para desconstruir essa possibilidade  de  se  ter  uma  

identidade  baseada  somente  em  elementos  que  eram  antes definidos e estáveis, como 

espaço, tempo etc.”.   

 

(16) 

Para Gregolin (2008, p. 84), “a ‘globalização’ tem um alto impacto sobre as identidades, 

transformando conceitos clássicos como de Estado, Nação e o próprio tempo e espaço”. Seria 

sensato, então, inferir que essa transformação nos conceitos de Estado, Nação, tempo e espaço, 

se reflete no uso da língua, causando uma maior ou menor escolha de uma língua estrangeira 

em lugar da língua mãe.  

A mesma autora ainda destaca que “há novas identidades, grupos virtuais (possibilitados 

pelas mídias digitais) efêmeros, que criam um ‘sentimento de nós’, uma ilusão de intimidade, um 

simulacro de comunidade.” (GREGOLIN, 2008, p. 86). Utilizar uma língua estrangeira na 

publicidade possibilita a identificação de um grupo seleto de indivíduos, pertencentes a um 

mesmo grupo, como esse sentimento de nós: “nós” que frequentamos uma party e bebemos 

drinks, em oposição a “eles” que vão ao bailão e bebem cerveja. 

(Ac04, 2012, p. 269) 

 

Em (16), colocamos no destaque as marcas linguísticas indicadoras de MED, em “Para 

Gredolin (2008, p. 84)”, e de discurso direto com “que”, correspondente a um verbo de (ou 

semelhante à) atribuição de fala, “destaca”, mais a conjunção integrante “que”. Após essas 

duas ocorrências de imputação, L1/E1 tece comentários que dão margem para observarmos 

sua adesão favorável. No primeiro caso, a adesão ao PdV atribuído a “Gregolin (2008)” se dá 

quando L1/E1 afirma: “Seria sensato, então, inferir que essa transformação nos conceitos de 

Estado, Nação, tempo e espaço, se reflete no uso da língua, causando uma maior ou menor 

escolha de uma língua estrangeira em lugar da língua mãe”. No segundo, quando L1/E1 

apresenta um exemplo, atualizando e reafirmando o PdV da autora. 

A imputação por MED identificada no início do excerto (16) assemelha-se ao 

problema que discutimos anteriormente, em (4) e (8). O autor do artigo poderia ter empregado 

marcas linguísticas de um DD com “que”, tal como Gregolin (2008, p. 84) destaca que “...”, 

até como forma de fazer sentido o emprego de “mesma” e de “ainda” no elemento seguinte, 

em “A mesma autoria ainda destaque que “...”. Mas, ao invés disso, emprega uma marca 

linguística que expressa um valor mediativo e, na sequência, quebra a expectativa do leitor, no 
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sentido de não apresentar a reformulação do que teria dito Gregolin (2008). O exemplo 

corrobora nossa observação de que, em muitos momentos do ato de gerenciar os PdV no 

texto, o pesquisador iniciante demonstra não perceber os efeitos de sentido em relação ao fato 

de:  

1) Usar uma marca linguística de expressão do valor mediativo, mas em seguida 

inserir o DD provoca uma ruptura sintática que dá margem para a apresentação de dois atos 

enunciativos, o citante e o citado, com fidelidade às palavras citadas, dando prova de sua 

verdade. Diferentemente, a ruptura no MED seria sobre o conteúdo (situação enunciava de 

origem vs. situação mediada). Então, se a indicação pretendida é de MED, caberia a L1/E1 

fazer o relato com palavras próprias do conteúdo do PdV atribuído a e2, o que, por sua vez, 

não traz nenhuma garantia do seu valor de verdade (GUENTCHÉVA, 1994);   

2) Usar o DD ausente de um verbo de atribuição de fala no sintagma introdutor pode 

provocar o efeito de apropriação das palavras citadas. Apesar de ter ficado explícito em (16) 

que o PdV é alheio, ou seja, a não assunção da RE, o autor do artigo fica devendo reformular 

o conteúdo do PdV, a não ser que aceitemos a substituição das marcas linguísticas 

introdutoras de DD por marcas de MED e ignoremos a distinção entre os dois tipos de ruptura 

mencionados (a sintática, no DD, em que L1/E1 é o porta voz fiel da parte citada; a 

semântica, no MED, que não exibe garantia alguma de verdade da parte citada, afinal e2 pode 

não validar o PdV, contestando-o, negando que o tenha dito da maneira como L1/E1 

traduziu).  

Sobre a situação 1, é preciso destacar que a atitude de nem sempre fazer a 

reformulação do PdV imputado por meio de MED pode estar relacionada com a formação do 

autor do texto. Nesse sentido, a recorrência às palavras de outros autores também se mostra 

como um recurso que auxilia a escrita do pesquisador menos experiente (mas não 

exclusivamente, já que pesquisadores exprerientes também se valem desse recurso). De todo 

modo, as situações 1 e 2 reiteram nosso entendimento de que o saber sobre os efeitos de 

sentido suscitados pelas marcas linguísticas indicadoras da RE pode auxiliar na compreensão 

da questão levantada nos exemplos (4), (8) e (16). Esse conhecimento conduz o autor a 

expressar distintamente o valor do DD, do MED e da modalização autonímica sobre as 

palavras, onde nesta teríamos o L1/E1 falando segundo as palavras de e2, ou seja, um 

locutor-enunciador que toma de empréstimo as palavras alheias (porque, entre muitos outros 

motivos, pode lhe faltar as suas, ou mesmo constituir algo intencional), mas o faz a partir de 

uma atitude reflexiva sobre o uso linguagem, ou melhor, de um exercício de “controle” sobre 

o dizer.  
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Ainda no excerto, a estrutura do sintagma introdutor do discurso direto com “que” é a 

mesma do DI (MAINGUENEAU, 2008a), mas se diferencia deste por apresentar a ruptura 

sintática entre os dois atos enunciativos, o citante e o citado, ou seja, o seu modo semiótico, 

tal como o DD, é heterogêneo (AUTHIER-REVUZ, 1998), apresentando palavras próprias de 

L1/E1 na parte que o introduz e a menção às palavras de “Gregolin (2008, p. 86)” na parte 

citada. Nessa marca linguística de DD com “que”, presenciamos mais uma indicação de que 

L1/E1 não se responsabiliza pelo conteúdo do PdV, pois quem o valida e assume é um e2. 

Todavia, L1/E1 deixa evidências de engajamento ao retomar uma porção textual do PdV 

alheio, em “esse sentimento de nós”, para analisar uma situação da realidade de interesse de 

sua pesquisa, referente ao uso de expressões do inglês como língua estrangeira em 

propagandas publicitárias e seu efeito na construção de identidades. Desse modo, L1/E1 faz 

valer o PdV de e2, no sentido de aplicá-lo na análise de dados, no seu artigo científico. Se, no 

primeiro momento, L1/E1 dá a falar ao outro locutor-enunciador, atribuindo-lhe a 

responsabilidade pelo PdV, no momento seguinte ele manifesta uma posição favorável, 

porque o retoma e o aplica eficientemente para fundamentar o seu próprio PdV. 

Há outras marcas linguísticas indicadoras da presença do outro no excerto (16) e, 

portanto, da imputação de PdV. Os dados cotextuais situados posteriormente ao elemento 

introdutor do DD com “que” permitem-nos constatar pequenas porções textuais não 

assumidas por L1/E1. As aspas em “nós” e em “eles” materializam um tipo de outro (outro 

discurso) do qual L1/E1 se distancia – é a voz de “um grupo seleto de indivíduos”, cuja 

identidade é construída no âmbito de “uma ilusão de intimidade” e se mostra distinta da 

identidade dos outros indivíduos. Como se trata da análise de um fato da realidade (a 

utilização de uma língua estrangeira), a partir de um dado olhar teórico (a noção de 

identidade), L1/E1 se mantém à distância, sem julgar os indivíduos que se agrupam movidos 

por esse “sentimento ilusório de intimidade”. Os termos “party” e “drinks” também são 

marcas linguísticas que exibem uma voz exterior (outra língua) posta na materialidade do 

dizer, como indicação da não-coincidência do discurso consigo mesmo. 

 

(17) 

Assim, a mídia acaba por ofertar modelos de identidades através de processos de imitação 

e formas ritualizadas.  “Socialmente úteis, as matrizes identitárias estabelecem paradigmas, 

estereótipos, maneiras de agir e pensar que simbolicamente inserem os sujeitos em uma 

‘comunidade imaginada’.” (GREGOLIN, 2008, p. 95). É a  língua inglesa como padrão 

mundial de comunicação (mais uma vez, devido à globalização), trazendo seus paradigmas  e  

estereótipos.  Se  o  indivíduo  fala  inglês,  pertence  a  uma  “comunidade imaginada” dos que 

falam inglês e goza dos privilégios que gozam os pertencentes a este grupo. 

(Ac04, 2012, p. 270) 
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Em (17), L1/E1 fala do modo como a mídia “acaba por ofertar modelos de 

identidades” e como a língua inglesa, inscrita na mídia publicitária, contribui para que isso se 

efetive. No primeiro trecho em destaque, juntamente com o sistema autor/data/página, as 

aspas delimitam um ato de enunciação citado, como uma espécie de DD, mas sem o elemento 

introdutor. Para este caso, dizemos que o elemento X, isto é, o PdV alheio, foi citado com 

todas as suas precisões sintáticas, como um exterior apropriado ao discurso de L1/E1, dando-

lhe apoio teórico. No segundo trecho, em “comunidade imaginada”, as aspas também marcam 

uma exterioridade, a presença de uma palavra pertencendo a um outro PdV, propriamente o 

de “Gregolin (2008)”.  

Podemos deduzir que, nos dois exemplos de uso das aspas, há engajamento 

enunciativo por parte de L1/E1. No primeiro, há um certo grau de assunção pelo PdV de 

Gregolin, pois, mesmo na objetividade aparente, L1/E1 compartilha-o, assimila-se a ele. Está 

claro que as aspas separam os dois atos de enunciação, porém o PdV alheio se mostra 

integrado sintaticamente como continuação do PdV de L1/E1, desenvolvendo-o, dando-lhe o 

apoio em palavras e em conteúdo (e2 falando no lugar de L1/E1). No segundo, vemos que 

L1/E1 mantém as aspas já usadas para destacar o termo “comunidade imaginária” no PdV de 

“Gregolin (2008)”. Esta pequena porção do texto foi proferida e preservada como pertencendo 

a outro locutor-enunciador, mas com o qual L1/E1 está em sintonia. 

Assim, o exemplo (17) evidencia uma enunciação que especifica um tipo de fronteira 

entre si e o outro, mostrando esse outro na cadeia significante, no âmbito da não-coincidência 

do discurso consigo mesmo, com indícios de engajamento de L1/E1, em uma parte, e de 

distanciamento, em outra.  

 

(18) 

 Também a esse respeito, Kellner (2001, p. 298) afirma que “à medida que o ritmo, as 

dimensões e a complexidade das sociedades aumentam, a identidade vai se tornando cada vez mais 

instável e frágil”, e afirma também que é a mídia o lugar de implosão e fragmentação desse sujeito. 

E reforça que “as propagandas frequentemente solucionam contradições sociais, fornecem modelos 

de identidade, e enaltecem a ordem social vigente” e que “as imagens da cultura da mídia são 

importantes tanto pelo modo como são construídas e tratadas formalmente quanto pelos significados 

e valores que transmitem”. (KELLNER, 2001, p. 317). Para informar, é necessário levar em 

consideração alguns pontos importantes e um deles é o receptor. Aqui, vemos uma real implicância 

da mídia na questão da identidade. Charaudeau (2009, p. 37) diz que “quanto ao receptor, a 

questão é saber como atingi-lo”, mas esta tarefa não é nada simples quando temos como foco de 

análise um sujeito cuja identidade é fragmentada. Além disso, o autor ainda menciona a 

conveniência de se considerar o efeito visado e o efeito produzido em todo ato de informação. É 

interessante conhecer o alvo. Para tal, pode-se fazer hipóteses sobre o não saber do destinatário, 

sobre o interesse que a notícia pode despertar e sobre sua aptidão em compreender. A aptidão em 
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compreender é, certamente, considerada no que diz respeito ao uso de inglês na publicidade, 

uma vez que as palavras que costumam aparecer nas campanhas publicitárias são, 

geralmente, palavras mais comuns e que não requerem um conhecimento amplo da língua 

estrangeira para seu entendimento. Cognatos como fest são de fácil entendimento, uma vez 

que são bastante parecidos com palavras do português. 
(Ac04, 2012, pp. 269-270) 

 

 

Apenas uma ocorrência de resumo com citações foi identificada entre o conjunto de 

oito artigos científicos analisados. Como vemos no excerto (18), há várias passagens que 

sinalizam a atribuição de fala, especificamente marcas linguísticas de: DI com “que”, nos 

exemplos: Kellner (2001, p. 298) afirma que “...”; E reforça que “...”; e que “...”; 

Charaudeau (2009, p. 37) diz que “...”; e de DI, nos exemplos: e afirma também que [...]; o 

autor ainda menciona [...]. O modo como estas ocorrências estão organizadas na 

materialidade textual do Ac04 apresenta a configuração de resumo com citações, justamente 

porque vários fragmentos do discurso citado – primeiro o de Kellner (2001, p. 317), em 

seguida o de Charaudeau (2009, p. 37) – estão integrados sintaticamente uns com os outros, 

no fio do dizer de L1/E1 sobre identidade e o papel da mídia na construção das identidades.  

No excerto, os PdV são alheios, porque foram imputados a outrem, entretanto L1/E1 

não se distancia substancialmente, ao usá-los imediatamente como pressupostos teóricos para 

analisar fatos da realidade, em particular o uso de expressões do inglês em propagandas 

publicitárias. A observação do co(n)texto amplo e imediato que recobre o Ac04 permite-nos 

afirmar que esses PdV alheios foram tomados de empréstimo da teoria adotada pelo 

pesquisador iniciante. Ele faz um resumo dos pressupostos teóricos que lhe interessam para 

fundamentar a análise de dados, mesmo que, nem sempre, a manifestação de sua adesão fique 

explícita textualmente.   

 

(v) Ocorrências no Ac05     

 

(19) 

 

1 Introdução 

 

Trabalhar recursos que propiciem um maior interesse por parte dos alunos nas aulas de 

Língua Portuguesa nem sempre é uma tarefa fácil. A constante tentativa de inovação na maneira 

como essas aulas devem ser conduzidas, a fim de alcançar o objetivo de proporcionar 

conhecimentos específicos sobre determinado assunto, faz-nos pensar em uma opção de se lidar 

com o gênero tiras. Atualmente, a leitura de tiras tem sido muito cobrada em provas 
externas que objetivam avaliar as instituições de Ensino Fundamental e Médio nacionais, 

como as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo, Prova Brasil, em livros didáticos e em vestibulares. Os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) abordam as vantagens e a 

importância do trabalho docente embasado em gêneros discursivos. 

O trabalho de leitura com o gênero discursivo pode render uma resposta bastante 

significativa no âmbito do ensino de Língua Portuguesa, pois recorre à leitura de figuras ou 

mesmo ilustrações (elementos não-verbais) e de textos (elementos verbais). As tirinhas, no geral, 

apresentam forte orientação para o humor e, às vezes para a crítica social. Segundo Carvalho 

(2006), as tiras são um tipo de história em quadrinho definidas como narrativas curtas e concisas, 

apresentadas em dois, três ou quatro quadros. Alguns professores que trabalham na escola onde 

fiz estágio o ano passado, Escola Municipal Integral de Ensino Fundamental Padre Silvino 

Vicente Kunz, se queixam que existe uma grande dificuldade de leitura e interpretação das tiras 

por parte dos alunos e, esses mesmos professores, muitas vezes, admitem ter falta de 

conhecimentos e dúvidas quanto à didática de trabalho com as histórias em quadrinhos. 

Partindo-se dessa problemática, o presente trabalho tem como objetivo elaborar uma 

sequência didática aos professores de Língua Portuguesa, tanto do Ensino Fundamental como 

Médio, com informações que os auxiliem na procura por alternativas para o ensino de leitura de 

tiras, especificamente as da personagem Mafalda. 

[...] 

(Ac05, 2012, pp. 254-255) 

 

 

No excerto acima, por se tratar da introdução do artigo científico, o autor do Ac05 

apresenta a problemática de investigação e delimita os objetivos de seu trabalho. Estão em 

destaque as marcas linguísticas que sinalizam os contextos de imputação de vários PdV a 

outrem. São elas: a palavra “Atualmente”, que demarca um tipo de outro (outra 

temporalidade) a que se acha ligado o PdV de que “a leitura de tiras tem sido muito cobrada 

em provas externas”; verbos de atribuição de fala, constituindo o DI, em “Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) abordam [...]”, “Alguns professores [...] se 

queixam que [...] e, esses mesmos professores, muitas vezes, admitem ter [...]”; além destes, o 

grupo preposicional “Segundo Carvalho (2006)”, que constitui uma das formas de expressar o 

MED.  

Como sabemos que os diversos PdV formulados na introdução estão a serviço de um 

projeto de dizer que visa não somente apresentar o trabalho, mas, sobretudo, convencer os 

interlocutores sobre a atualidade da temática, a sua relevância, além da capacidade de receber 

tratamento original e contribuir para a área do conhecimento, fica mais fácil explicar porque, 

no excerto acima, dizemos que há PdV alheios com responsabilização compartilhada por parte 

de L1/E1. De modo mais preciso, observamos que L1/E1 leva em conta as exigências 

existentes “atualmente” em termos de cobrança da leitura do gênero tira em diversas provas 

externas, em livros didáticos e em vestibulares, pois essa informação influencia positivamente 

o seu PdV de que é possível trabalhar práticas de leitura com essa opção de gênero; adota o 

conceito de gênero tira proposto por “Carvalho (2006)”, afinal de contas em nenhuma parte 

posterior do Ac05 houve refutação desse conceito; e compartilha do sentimento de “queixa” 
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de alguns professores, o que também favorece seu outro PdV de que sua pesquisa auxilia na 

busca por “alternativas para o ensino de leitura tiras, especificamente as da personagem 

Mafalda”. Por tudo isso, concluímos que, em (19), L1/E1 não credita a responsabilidade pelo 

conteúdo proposicional dos PdV apenas a e2, uma vez que se harmoniza com eles, em uma 

atitude evidente de acordo.  

 

(20) 

 

2. Fundamentação teórica 
2.1 Importância da leitura do não verbal 

 

O Século XX tem sido considerado por muitos como sendo o século da imagem, ou 

seja, aquele que registra, informa e expressa os acontecimentos, fatos, ideias e apreensões 

com impacto e rapidez impensáveis. A internet está aí para comprovar e esboçar um primeiro 

retrato falado do século XXI. 

Nas sociedades contemporâneas, cada vez mais, a imagem se infiltra nos sistemas de 

comunicação e educação. Assim, torna-se praticamente impossível deixar de lado as 

preocupações com a alfabetização visual do cidadão. 
(Ac05, 2012, p. 256) 

 

 

Em (20), temos uma pequena parte de uma das seções teóricas do Ac05. Nela, ocorre a 

não-coincidência do discurso consigo mesmo, pois há um tipo de outro demarcado na 

materialidade textual: outro discurso (corresponde ao que “muitos” têm considerado) e outra 

época (as “sociedades contemporâneas”). É esse outro e essa temporalidade que funcionam 

como figuras que separam o dizer de L1/E1 e de e2, indicando a quem incide a 

responsabilidade pelas duas informações relatadas: a denominação de “século da imagem” 

para referir-se ao século XX e à capacidade que tem a imagem de se infiltrar nos sistemas de 

comunicação e educação. Trata-se, pois, de um contexto de imputação do PdV, em que outros 

locutores-enunciadores (indefinidos textualmente) e outra época são as fontes enunciativas. 

Há também marcas linguísticas de não-coincidência das palavras com elas mesmas, 

quando o autor do Ac05 emprega o introdutor de reformulação “ou seja”, emitindo aquilo que 

já apontamos como resposta de fixação do sentido, com base em Authier-Revuz (1998). Ele 

realiza uma paráfrase do termo “século da imagem” por meio de uma expressão 

sintaticamente mais desenvolvida, qual seja: [o século da imagem é] “aquele que registra, 

informa e expressa os acontecimentos, fatos, ideias e apreensões com impacto e rapidez 

impensáveis”. Nessa porção textual, L1/E1 demonstra seu engajamento, no sentido de 

esforçar-se para esclarecer o PdV alheio e também para validá-lo, dizendo que “A internet está 

aí para comprovar e esboçar um primeiro retrato falado do século XXI” e concluindo: 
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“Assim, torna-se praticamente impossível deixar de lado as preocupações com a alfabetização 

visual do cidadão”. 

 

(21)  

2.2 Principais elementos não verbais dos quadrinhos 

[...]  

Ramos (2010) ainda destaca outros tipos de balões, como o balão trêmulo que expressa 

medo ou voz tenebrosa, o balão vibrado que indica a voz tremida, o balão glacial que expressa 

choro ou desprezo por alguém (o nome glacial deriva do seu formato), o balão mudo que não 

contém fala, o balão de linhas quebradas que serve para indicar fala de aparelhos eletrônicos, o 

balão zero que corresponde a ausência de balão, o balão sonho que mostra o conteúdo do sonho do 

personagem e os balões especiais que expressam sentimentos visualmente representado.  

Esses tipos e formas são apenas uma amostra da diversidade possível. A variedade vai 

defender sempre da situação que se quer criar, ocasionando assim, ótimos efeitos visuais e 

comunicativos. 

No código das histórias em quadrinhos, os símbolos permitem uma inovação constante nos 

meios de expressão gráfica, ampliando a dimensão estética e informativa dos quadrinhos.  

O ruído nos quadrinhos, muitas vezes, é mais visual do que sonoro, pois os desenhistas 

exploram a espessura, a forma, a cor dos fonemas que o constituem a fim de conseguirem um efeito 

expressivo maior. Uma boa onomatopeia é de vital importância nas histórias em quadrinhos, pois 

atinge juntamente com a imagem uma grande área de significação, criando efeitos expressivos de 

consumo rápido e intensa comunicação. 

Segundo Ramos (2010), as onomatopéias se associam muito á língua do país onde foram 

produzidas. Algumas são importadas dos Estados Unidos, como por exemplo “to click”, estalar, 

virou “click”, “to crash”, espafifar-se virou “crash”, “to splash”, salpicar na água, tornou-se 

“splash”. De acordo com Vergueiro (2006), elas variam de país a país, pois se modifica de acordo 

com o som do idioma utilizado para sua comunicação.  

Segundo BARBOSA (2004), outra característica das HQs é o quadro ou requadro, ou seja, 

a moldura da história contendo desenhos que compõem a cena. É recurso narrativo também, pois a 

forma, o tamanho e a disposição dos quadros influem na velocidade da leitura e na interpretação da 

história. A moldura de um personagem com quadro riscado indica que ele está nervoso, ou com 

rompimento do quadro indica a força.  

Os recordatários também são importantes recursos, pois são painéis dentro dos quadrinhos 

usados pelo narrador quando há necessidade de uma explicação fundamental para a história. Os 

recordatários lembram o que ocorreu, indicam tempo, espaço e acontecimentos paralelos. 

As linhas cinéticas são risquinhos que indicam movimento e representam a trajetória de um 

objeto ou do personagem dando movimento para a história.  

Os desenhos iconográficos têm sua característica peculiar, pois é caracterizado por uma 

imagem que tem alguma coisa em comum com o que está sendo representado. Eles têm semelhança 

menor com os desenhos dos quadrinhos como: árvore, nuvem, muro, mato, pedra.  

Segundo Ramos (2010), nos quadrinhos, o rosto e os movimentos dos seres desenhados 

transmitem os elementos de ação. De acordo com Ramos (2010), a preocupação, o desespero, o 

entusiasmo e o esforço físico excessivo são alguns exemplos de sinais gráficos.  

Segundo Barbosa et al (2005), nos quadrinhos, os enquadramentos ou planos representam a 

forma como uma determinada imagem foi representada, limitada na altura e na largura, da mesma 

forma como ocorre na pintura, na fotografia e no cinema.  

No código icônico ou visual da história em quadrinhos, tem-se a imagem, o espaço, as cores 

e a distribuição de planos, que, trabalhados em conjunto, constituem a mensagem. Quanto maior a 

originalidade e a criatividade do desenhista na composição desses códigos, maior será a carga 

expressiva e comunicativa da mensagem. 

Mesmo sendo a história em quadrinho dirigida a um público alvo dentro de um modelo da 

sociedade de massa, com leituras a mais diversas, nada impede que determinados leitores deste 
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público possam identificar numa obra valores diferentes. Existem aqueles leitores que se limitam tão 

unicamente ao enredo da história sem perceber valores ideológicos veiculados e leitores que, 

prestando atenção aos aspectos formais, apercebem-se desses valores; outros podem ser capazes de 

questioná-los.  

Os quadrinhos são um gênero discursivo capaz de atingir com eficácia um grande número de 

consumidores dos mais diversos setores sociais e, portanto, capazes de divulgar valores e questões 

culturais que não devem simplesmente assimilados, mas avaliados e criticados, principalmente no 

contexto escolar, ai serem utilizados sob ótica do letramento.  

Os quadrinhos podem ser percebidos como um produto artístico possível, tanto para 

promover comunicação em um nível estético, quanto para sugerir questionamentos de uma realidade 

social. Podemos perceber isso nas tiras da Mafalda, pois Quino mostra aos seus leitores suas análises 

do contexto social-histórico político dos anos 60.  

(Ac05, 2012, pp. 260-261) 

 

Com base nos excertos (21) e (22), ambos recortados também do Ac05, mostramos 

uma situação bastante recorrente nos artigos científicos do pesquisador iniciante: L1E1 

responsabiliza os autores citados para realizar atos enunciativos que seriam os seus. Nesse 

caso, constatamos que o contexto de imputação com a manifestação do acordo se revela não 

por meio de marcas linguísticas explícitas, mas simplesmente porque os PdV imputados a e2 

ocupam o lugar do dizer de L1/E1, ou seja, aquilo que se atribui ao outro corresponde aos 

argumentos que L1/E1 têm a apresentar no texto. Essa é a mesma situação que Barzotto e 

Almeida (2013, p. 75) denominam como “responsabilização do autor-citado para realizar os 

atos do locutor/L1”.  

Em (21), usamos o destaque sublinhado para diferenciar do negrito já acrescentado em 

várias palavras no texto original. No excerto, são vários os contextos de imputação seguidos 

um do outro: por DI (“Ramos (2010) ainda destaca”); por indicações de quadros mediadores 

(“Segundo Ramos (2010)”, “De acordo com Vergueiro (2006)”, “Segundo BARBOSA 

(2004)”, “Segundo Ramos (2010)”, “De acordo com Ramos (2010)”, “Segundo Barbosa et al 

(2005)”); por meio de pontos de não-coincidência do discurso consigo mesmo (como marcas 

que estabelecem fronteira entre si e o outro: outros discursos, outros locutores-enunciadores, 

outra língua, sendo assinalados com os recursos tipográficos negrito, aspas e itálico); por 

meio de pontos de não-coincidência entre as palavras com elas mesmas (figuras de fixação 

de sentido, em: “[...] ou seja, a moldura da história contendo desenhos que compõem a cena”).  

Para efeito de compreensão sobre como se apresenta o posicionamento favorável de 

L1/E1 em relação aos PdV imputados a e2 no Ac05, fazemos a demonstração esquemática 

abaixo: 
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Diferentes e2 a quem 

foram imputados os PdV 

em (21) 

Comentários de L1/E1 

sobre os PdV imputados 

Indícios de manifestação de 

acordo por L1/E1 

   

Ramos (2010) – sobre os 

tipos de balões das 

narrativas em quadrinhos. 

Diz que os tipos e formas 

constituem apenas uma 

amostra da diversidade 

possível.  

 

L1/E1 não refuta os PdV dos 

autores citados, nem no 

excerto (21), nem em 

qualquer outra parte do 

Ac05.  

 

Posteriormente, L1/E1 utiliza 

conceitos referentes às 

características das HQs na 

análise de dados. 

Ramos (2010) – sobre as 

onomatopeias e sua origem. 

Não comenta. 

 

 

Vergueiro (2006) – sobre a 

variabilidade das 

onomatopeias, conforme o 

país e o idioma. 

Não comenta.  

 

 

 

 

Barbosa (2004) – sobre 

outra característica das 

HQs. 

Com o elemento “ou seja”, 

produz uma paráfrase 

explicativa do termo “quadro 

ou requadro”. Assim, dá uma 

resposta de fixação do 

sentido. Considera o “quadro 

ou requadro” como recurso 

narrativo e fala sobre os tipos 

(riscado e com rompimento). 
Trata sobre outros recursos dos 

quadrinhos: os recordatários, as 

linhas cinéticas e os desenhos 

iconográficos. 

 

 

Ramos (2010) – sobre o 

papel de elementos não 

verbais dos quadrinhos. 

Não comenta. 

 

 

 

Ramos (2010) – sobre 

exemplos de sinais gráficos. 

Não comenta.  

 

 

Barbosa et al (2005) – sobre 

a função dos 

enquadramentos ou planos 

nos quadrinhos.  

Explica como se estruturam 

os enquadramentos ou 

planos. 

 

Tece comentários 

relacionados ao conteúdo dos 

PdV relatados, apoiando-se 

na análise de tiras da 

Mafalda. 
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Como se pode ver, há passagens em que L1/E1 dá lugar ao outro para falar por si, em 

um movimento de reafirmação e apropriação dos postulados teóricos apresentados no artigo 

científico, nem sempre trazendo o seu comentário ou acrescentando sua própria contribuição, 

seja explicar, interpretar etc. Nossa interpretação de que houve imputação com 

responsabilização compartilhada só é possível quando consideramos a relação entre todas as 

partes do texto, uma vez que, como já ficou demonstrado, nem sempre a manifestação do 

acordo está linguisticamente explícita na materialidade textual. 

 

(22) 

2.3 Leitura da perspectiva sociocognitiva 

 

Segundo Koch e Elias (2006), muitos conhecimentos são armazenados na memória, os quais 

nos auxiliam na elaboração de hipóteses para que se ocorra o processamento textual: conhecimento 

linguístico, conhecimento enciclopédico e conhecimento interacional. O conhecimento 

linguístico pode ser verificado na superfície textual e diz respeito ao conhecimento gramatical e 

lexical.  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998, p.56), para haver a prática de leitura de textos 

escritos é necessária a articulação entre conhecimentos prévios e informações textuais, inclusive as 

que dependem de pressuposições e inferências (semânticas e pragmáticas) autorizadas pelo texto, 

para dar conta de ambiguidades, ironias e expressões figuradas, opiniões e valores implícitos, bem 

como das intenções do autor.  

Segundo Koch e Elias (2006), os conhecimentos gerais sobre o mundo, vivências pessoais, 

eventos espácio-temporalmente situados também são estratégias que permitem a produção de 

sentidos e por isso são chamados de conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo. 

Outra estratégia abordada por Koch e Elias (2006) é a do conhecimento interacional, pela 

qual também se dá a interação, englobando vários conhecimentos: ilocucional, comunicacional, 

metacomunicativo e superestrutural.  

Conhecimento ilocucional - é percebido num texto, quando a partir de uma situação 

interacional, é possível identificar o objetivo de seu autor.  

Conhecimento comunicacional - trata-se da adequação do gênero textual, seleção da 

variante linguística a ser utilizada e quantidade de informações necessárias para que o leitor consiga 

apreender o sentido e o objetivo do texto.  

Conhecimento superestrutural ou conhecimento sobre gêneros textuais - é o 

conhecimento que permite a identificação e a distinção das múltiplas categorias de textos em 

circulação na sociedade, bem como os objetivos pretendidos pelo autor em cada tipo de texto.  

Além desses conhecimentos, Koch e Elias (2006) também dizem que para a construção de 

sentido de um texto, faz-se necessário considerar o contexto. O contexto é tanto o explícito quanto o 

implícito de um texto, ou seja, o todo de um texto, tudo o que colabora na sua construção de sentido. 

O contexto já foi considerado apenas contexto, na fase da análise transfrástica, que considerava 

apenas o estudo da sequência e combinação de frases para a coerência do texto.  

Segundo as autoras citadas, ainda não foi suficiente o estudo da Pragmática, voltado para a 

incorporação dos interlocutores ao estudo dos enunciados, para a construção de sentido, dessa 

forma, outro tipo de contexto passou a ser considerado: o contexto sociocognitivo. 

Koch e Elias (2006, p.19) também enfatizam o objetivo de leitura como reguladora de 

interação entre conteúdo do texto e leitor. De acordo com as autoras, as pessoas só leem se têm um 

objetivo, e a cada tipo de texto é dispensada uma atenção maior ou menor. Quase que 

constantemente, estamos em contato com uma diversidade de gêneros discursivos como, panfletos, 

bulas, manuais de instrução, outdoors, dissertações, romances etc, e a interação texto/leitor se dará 

de acordo com o tipo de texto lido e do objetivo de leitura preestabelecido.  
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Os conhecimentos do leitor, além da materialidade linguística do texto, são condições 

fundamentais para o estabelecimento da interação, com maior ou menor intensidade, durabilidade, 

qualidade. Dessa forma, não se pode dizer que há um sentido para o texto e sim diversos sentidos, 

visto que, na ativação de conhecimentos considera-se o lugar social, vivência, crenças, valores da 

comunidade, conhecimentos textuais e outros do leitor.  

Para que haja interação e apreensão de sentido entre duas pessoas, no ato da fala ou da 

escrita, é necessário que se assemelhem, ao menos em parte, em seu contexto sociocognitivo.  

A bagagem cognitiva de cada um dos interlocutores é acionada no momento da 

comunicação, daí a importância e a necessidade de serem parcialmente semelhantes, ou de se 

ajustarem a novos contextos; caso contrário a construção de sentido será prejudicada.  

O contexto cognitivo dos interlocutores reúne todos os tipos de conhecimentos arquivados 

na memória dos atores sociais que por ocasião do intercâmbio verbal são mobilizados. Os fatores 

contextuais, segundo Koch e Elias (2006) podem alterar o significado de uma expressão linguística. 

É comum essa alteração de sentido na língua falada como: gestos, entonação, expressões 

fisionômicas etc. 

O contexto de produção e o contexto de uso precisam ser distinguidos, pois no caso da fala 

eles coincidem, já no da escrita é mais relevante o contexto de uso. Na produção de um determinado 

texto, dependendo do sentido desejado pelo seu autor, muitas informações são implícitas, isto é, 

pressupõem-se da parte do leitor/ouvinte os conhecimentos necessários à compreensão. Daí o 

procedimento do balanceamento utilizado pelo autor do que precisa estar explícito no texto e do que 

o interlocutor deverá inferir a partir de sua gama de conhecimentos. Em vista disso, pode se afirmar 

que o contexto sociocognitivo abarca todos os outros tipos de contextos.  

Portanto a leitura é, pois, uma atividade interativa altamente complexa de produção de 

sentidos, que se realiza não somente na superfície textual, mas também devido a uma série de 

saberes inseridos no evento comunicativo. A leitura é uma atividade na qual se levam em conta as 

experiências e os conhecimentos do leitor, explica Koch (2006). 

Segundo Marcuschi (2005), as inferências são processos cognitivos que implicam a 

construção de representação semântica baseada na informação textual e no contexto, sendo 

justamente a capacidade de reconhecimento da interação comunicativa do interlocutor, e mais 

precisamente, no caso do texto escrito, que caracteriza o leitor maduro e, portanto, crítico, 

questionador e reconstrutor dos saberes acumulados culturalmente.  

A leitura e a produção de texto são atividades orientadas por nossa bagagem sociocognitiva. 

Sendo assim, se uma leitura é diferente de leitor para leitor, implica-se aceitar uma pluralidade de 

leituras e de sentidos em relação a um mesmo texto. Para que duas ou mais pessoas possam 

compreender-se mutuamente, é preciso que seus contextos sociocognitivos sejam parcialmente 

semelhantes.  

Sendo assim, quando inseridos num mesmo contexto sociocognitivo, há uma interação 

autor/texto/leitor, e produz-se um sentido mútuo de compreensão de um texto.  

A intertextualidade também é destacada por Koch e Elias (2006) como responsável pela 

construção de sentido de um texto. Percebemos a intertextualidade quando na elaboração de um 

texto, o autor e utiliza de outros textos, com a explicitação da fonte, ou não. Quando não se tem 

conhecimento do discurso retomado pelo autor, ou seja, não se faz uma ligação, dificilmente, o leitor 

empreenderá sentido/significação ao novo texto. “A inserção de ‘velhos’ enunciados em novos 

textos promoverá a constituição de novos sentidos”, afirma Koch e Elias (2006). 

(Ac05, 2012, pp. 262-264) 

 

 

O excerto (22) também traz uma sequência de contextos de imputação dos PdV a e2. 

As marcas linguísticas que sinalizam são as seguintes: grupos preposicionais do tipo 

“Segundo”, “De acordo com”, expressando o valor do MED; verbos de atribuição de fala do 

tipo “aborda”, “diz”, “enfatiza”, “explica”, “destaca”, “afirma”, usados em estruturas de DI e 
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DD; recursos tipográficos, como o itálico e o negrito, indicativos da não-coincidência do 

discurso consigo mesmo; as palavras “ou seja” e “isto é”, que introduzem no texto uma 

reformulação parafrástica de alguns enunciados e a descrição metaenunciativa do seu sentido, 

materializando a não-coincidência das palavras com elas mesmas. Abaixo, reproduzimos a 

demonstração esquemática semelhante à anterior para mostramos como se processa a 

manifestação do acordo por L1/E1, nesses contextos de imputação: 

 

Diferentes e2 a quem 

foram imputados os PdV 

em (22) 

Comentários de L1/E1 

sobre os PdV imputados 

Indícios de manifestação de 

acordo por L1/E1 

 

 

Koch e Elias (2006) – sobre 

os tipos de conhecimentos 

armazenados na memória e 

que exercem papel no 

processamento textual. 

 

Koch e Elias (2006) – sobre 

as condições para que 

ocorra a prática de leitura de 

textos. 
(BRASIL, 1998, p.56) – sobre 

outras estratégias que 

permitem a produção de 

sentidos: conhecimento 

enciclopédico ou 

conhecimento de mundo. 

 

Koch e Elias (2006) – sobre 

a estratégia de compreensão 

textual por recorrência a 

diversos tipos de 

conhecimento.  

Comenta a respeito do 

conhecimento linguístico: 

onde se pode verificar e a 

que se refere. 

 

 

Não comenta. 

 

 

 

 

Não comenta. 

 

 

 

 

 

 

Não comenta.  

L1/E1 não refuta os PdV dos 

autores citados, nem no 

excerto (22), nem em 

qualquer outra parte do 

Ac05.  

 

Todos os comentários feitos 

por L1/E1 reafirmam o 

conteúdo proposicional dos 

PdV imputados a Koch e 

Elias (2006) e a Marcuschi 

(2005). 

 

Os pressupostos teóricos 

sobre leitura/compreensão 

textual são retomados na 

análise de dados.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Koch e Elias (2006) – sobre 

a necessidade de considerar 

o contexto na atividade de 

compreensão textual. 

Explica a noção de contexto. 

Faz alusão a uma das fases 

da Linguística do Texto para 

lembrar como era tratada 

essa noção. 

  

As autoras citadas – sobre 

outro tipo de contexto, o 

sociocognitivo. 

Não comenta. 

  

Koch e Elias (2006, p.19) – 

sobre o objetivo de leitura. 

Insere outro PdV das autoras 

para comentar a relação 

leitura/objetivo.  
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As autoras citadas – sobre a 

regulação da leitura 

conforme o objetivo e 

conforme o tipo de texto. 

Faz menção aos diversos 

gêneros discursivos e 

reafirma o PdV das autoras: 

o de que há relação entre a 

leitura, o tipo de texto/gênero 

e o objetivo preestabelecido. 

 

Discorre sobre as condições 

necessárias ao 

estabelecimento da interação 

(os conhecimentos do leitor, 

sua bagagem cognitiva/os 

conhecimentos armazenados 

na memória, o conhecimento 

sociocognitivo partilhado 

entre as pessoas numa 

interação). 

Considera o texto com 

passível de ser atribuído mais 

de um sentido. 

  

Koch e Elias (2006) – sobre 

os fatores contextuais. 

Cita exemplos de fatores 

contextuais. 

 Faz uma distinção entre 

contexto de produção e 

contexto de uso. Explica 

cada um.  

  

Koch (2006) – sobre o 

conceito de leitura.  

Comenta posteriormente, na 

sequência do PdV imputado 

a Marcuschi (2005). 

Associa a leitura e a 

produção de texto à bagagem 

cognitiva, dizendo que a 

leitura pode variar para cada 

indivíduo, por isso os 

sentidos de um texto podem 

ser variados.  

Diz que o contexto 

sociocognitivo, quando 

compartilhado, favorece à 

interação e à construção de 

sentido de um texto.  

  

Marcuschi (2005) – sobre o 

papel das inferências na 

atividade de compreensão 

textual. 

Não comenta.  
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Koch e Elias (2006) – sobre 

o papel da intertextualidade 

para a construção de sentido 

do texto. 

Mostra em que situação 

percebemos a 

intertextualidade.  

Aponta a implicação 

negativa para o caso de não 

ser percebida a relação de 

intertextualidade em um 

texto. 
 

Assim como observado em (21), aqui a manifestação do acordo se deu por assimilação 

da parte de L1/E1 em relação aos PdV imputados, o que significa a apropriação dos conceitos 

teóricos e sua reafirmação no contexto do Ac05.  

É interessante destacar que o relato dos PdV tanto em (21) quanto em (22) se dá de 

forma objetiva, sem indícios de pessoalidade, mas, ainda assim, não podemos considerá-los 

como casos de grau zero de responsabilização, tampouco de um posicionamento neutro. Ao 

invés disso, interpretamos como situações de posicionamento favorável e, portanto, de 

responsabilização compartilhada, tendo como base os seguintes argumentos: L1/E1 integra os 

PdV de e2 a seu próprio ato enunciativo, o que sugere que os aceita e importa para si; em 

momentos posteriores do Ac05, não há indícios de refutação ou rejeição dos PdV imputados; 

os pressupostos teóricos adotados da teoria ou abordagem teórica são confirmados pela 

análise de dados. 

Ademais, se considerarmos o que Rabatel (2009, p. 76) chama de escolha de um plano 

de enunciação particular, lembramos que o artigo científico solicitado na revista Diálogo das 

Letras (e em qualquer outro veículo de circulação) apresenta como uma de suas exigências a 

explicitação de um aporte teórico e, consequentemente, de análise de dados fundamentada 

teoricamente. Lembramos também das exigências de objetividade e racionalidade do próprio 

campo científico no tocante à produção do conhecimento. Tudo isso reitera nosso 

entendimento de que, nos contextos de imputação, L1/E1 caminha na direção do acordo, 

construindo um laço de responsabilização. Entre as inúmeras possibilidades de dialogar com 

as teorias ou abordagens teóricas adotadas, o pesquisador iniciante sinaliza o da não refutação.  

 

(vi) Ocorrências no Ac06 

 

(23) 

2 Fundamentação teórico-metodológica 

 

Em nossa experiência em sala de aula, tínhamos o objetivo de trabalhar os adjetivos, 

locuções adjetivas e orações adjetivas através de uma perspectiva diferente: a perspectiva da análise 
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linguística (AL). Para tanto, se fez necessário nos fundamentarmos teoricamente,  

Sabemos que, a AL propõe um trabalho em que a reflexão sobre o uso da língua é o foco 

principal. Dessa forma, o aluno deverá não só saber realizar as classificações gramaticais ou saber 

identificá-las, mas utilizá-las em qualquer contexto, compreendendo o seu uso em textos reais de 

comunicação e percebendo que ele precisará utilizá-las no seu dia-a-dia para se comunicar. Sobre o 

conceito e o desenvolvimento de habilidades, Mendonça (2006) afirma que a AL:  
 

[...] É parte das práticas de letramento escolar, consistindo numa reflexão 

explícita e sistêmica sobre a constituição e o funcionamento da linguagem 

nas dimensões sistêmica (ou gramatical), textual, discursiva e também 

normativa, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades de leitura/escuta, de produção de textos orais e escritos e de 

análise e sistematização de fenômenos linguísticos (MENDONÇA, 2006, 

p.208). 

 

Mendonça ainda define a AL como uma “alternativa complementar às práticas de leitura e 

produção de texto”3. Dessa forma, percebemos que o ensino de língua que se baseia nas 

categorizações e normas da Gramática Tradicional (GT) não é desconsiderado, pois é através dos 

conceitos e classificações desta que é possível realizar um trabalho voltado para a reflexão do uso 

da língua. Dessa forma, Mendonça (2006) afirma que a AL: “[...] não elimina a gramática das 

salas de aula. [...] A AL, engloba, entre outros aspectos, os estudos gramaticais, mas num paradigma 

diferente, na medida em que os objetivos a serem alcançados são outros” (MENDONÇA, 2006, 

p.206). 

Percebemos que a autora deixa claro que a AL é um complemento ao ensino da GT, além 

de ter objetivos diferentes em relação a esta. Outra inovação proposta pela AL é o trabalho com 

textos e não com fragmentos, como ocorre na GT, que contém, em sua maior parte, exemplos ideais, 

retirados de obras consagradas da literatura. Além disso, as próprias atividades para realizar o 

trabalho voltado para a reflexão do uso precisam ser “adaptadas” para seguir tal objetivo. Quanto 

a isso, Kemiac e Lino (2011) afirmam: 
 

A metodologia subjacente ao ensino de AL, é, portanto, indutiva, partindo 

da vivência, da observação de casos particulares para a formulação de 

regras gerais. [...] A metodologia indutiva pressupõe um trabalho com 

atividades epilinguisticas, nas quais destaque deve ser dado ao estudo do 

que Travaglia (2004) denomina  ‘gramática  do  uso’  e  ‘gramática  

reflexiva’  (KEMIAC; LINO, 2011, p.3). 

 

Como adotamos essa nova metodologia, em nosso módulo elaboramos principalmente 

questões voltadas para a reflexão do uso (epilinguísticas), apesar de também contemplar as 

metalinguísticas. [...] 

 
Nota de rodapé:  
3 Ibid., 2006, p. 208. 

(Ac06, 2012, pp. 273-275) 

 

 

No Ac06, as ocorrências de imputação de PdV só aparecem na seção teórica, por isso 

não trazemos recortes da introdução. No excerto acima, colocamos em destaque marcas 

linguísticas de DI, DD com “que”, um ponto de não-coincidência do discurso consigo mesmo 

e DD, por meio das quais a imputação foi realizada. 
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Quando o autor diz “Sabemos que, a AL propõe um trabalho em que [...]”, 

identificamos uma forma de imputação por DI, considerando que há uma fonte citada (a AL) 

e um verbo com valor de atribuição de fala (propor). Mas enxergamos também que o PdV 

decorre de um suporte de percepção de L1/E1, quando diz “sabemos que” (focalização 

cognitiva). Em razão disso, percebe-se o seu engajamento enunciativo, complementado com 

um comentário que sugere acordo em relação ao PdV imputado à AL: “Dessa forma, o aluno 

deverá não só saber realizar as classificações gramaticais ou saber identificá-las, mas utilizá-

las em qualquer contexto, compreendendo o seu uso em textos reais de comunicação e 

percebendo que ele precisará utilizá-las no seu dia-a-dia para se comunicar”. 

As marcas linguísticas de DD com “que” estão presentes em duas ocorrências do 

verbo dicendi “afirma”, mais a conjunção integrante “que”, creditando a “Medonça (2006)” a 

informação sobre o que é a AL e quais aspectos estão envoltos nesse conceito. Na primeira, a 

ruptura sintática está evidenciada a partir dos dois pontos ao final do sintagma introdutor 

“Mendonça (2006) afirma que a AL” e do recuo da parte citada para a margem direita da 

página. Na segunda, após estes mesmos elementos introdutores, os dois pontos e as aspas 

demarcam a fronteira entre os atos de enunciação, citante e citado. L1/E1 explica e comenta o 

conteúdo citado, da forma como ele mesmo percebeu (focalização perceptiva): “Dessa forma, 

percebemos que” e “Percebemos que a autora deixa claro que”. Assim, outra vez deixa 

evidências de que cria laços de responsabilização com o PdV de e2. 

As marcas linguísticas de DD estão presentes nos seguintes trechos: “Mendonça ainda 

define a AL como uma ‘alternativa complementar às práticas de leitura e produção de texto’”, 

momento em que L1/E1 traz uma espécie de extensão da menção às palavras de “Mendonça 

(2006)” sobre o conceito de AL, relatando algo a mais acerca do que a autora afirma/define; e 

em “Quanto a isso, Kemiac e Lino (2011) afirmam [...]”, que trata da metodologia subjacente 

ao ensino de AL. Nessas ocorrências, as aspas e os elementos introdutores com verbos de 

atribuição de fala são os principais elementos que sinalizam a ruptura sintática entre os dois 

atos enunciativos, demonstrando que L1/E1 não é a fonte enunciativa desses PdV. Entretanto, 

a manifestação de um posicionamento enunciativo favorável está posta logo em seguida, ao 

ficar explícito que L1/E1 adota o que designa de “nova metodologia”, referindo-se a AL.  

Ainda no excerto em análise, a pequena porção entre aspas em “adaptadas” pode 

constituir a mostração da palavra pertencente a outro discurso (certamente o da AL) e, nesse 

caso, representa um ponto de não-coincidência do discurso consigo mesmo. Ou pode também 

constituir um ponto de não-coincidência da palavra com ela mesma, em que L1/E1 joga com 
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os sentidos, “controlando” em qual direção deseja ser compreendido (adaptada não em 

qualquer outro sentido, mas no de perseguir um objetivo no ensino de análise linguística).  

Os casos de imputação analisados no excerto (23) estão situados nos momentos do 

texto em que o autor se reporta a PdV alheios para sustentar um posicionamento próprio 

assumido no Ac06, qual seja: compreender a análise linguística como um complemento e 

alternativa ao ensino de gramática tradicional. Logo, tratam-se de contextos de 

responsabilização compartilhada. A continuação da seção teórica onde o excerto foi retirado 

exibe mais três ocorrências de imputação de PdV a e2 – “Kleiman (2007)”, “Mendonça 

(2006)” e “Souza (2003)” – sendo todos seguidos por posicionamentos favoráveis de L1/E1 

explicitados na materialidade textual.  

 

(24) 

3 Análises  

 

[...]  

Conforme esclarecemos anteriormente, um dos objetivos do nosso curso, além da produção 

textual, era a análise linguística (AL). Como Kemiac e Lino de Araújo (2011) afirmam, a AL é 

uma alternativa para o ensino tradicional de gramática, baseando-se em uma concepção de ensino, 

objeto de ensino e metodologia diferentes. Neste ponto, ainda quanto a AL, Mendonça (2006) 

sintetiza que:  

 

AL é parte das práticas de letramento escolar, consistindo numa reflexão 

explícita e sistêmica sobre a constituição e o funcionamento da linguagem 

nas dimensões sistêmica (ou gramatical), textual, discursiva e também 

normativa [...]. (MENDONÇA, 2006, p.208). 

 

Avaliamos que ao invés de classificar e identificar, como no ensino de gramática 

tradicional, a AL se propõe a refletir. Foi o que procuramos fazer em nossas aulas, como na aula 

sobre os adjetivos, na qual utilizamos o texto “Mulher boazinha” de Martha Medeiros, para trabalhar 

com os alunos a função que os adjetivos exerciam dentro do texto, a recorrência desse recurso no 

diminutivo. 

(Ac06, 2012, pp. 279-280) 

 

 

Este recorte da seção de análise do Ac06 traz duas marcas linguísticas do MED que 

sinalizam graus diferentes de indicação da RE. Na passagem “Como Kemiac e Lino de Araújo 

(2011) afirmam, a AL é uma alternativa para o ensino tradicional de gramática, baseando-se 

em uma concepção de ensino, objeto de ensino e metodologia diferentes”, observamos que 

L1/E1, ao menos à primeira vista, se distancia, não assume o conteúdo relatado. Logo em 

seguida, traz a visão de “Mendonça (2006)” na forma de um DD com “que”. No comentário 

que segue a essas formas de discurso relatado, L1/E1 cria a seguinte oposição: A e B pensam 
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(ou dizem) que X; nós (que seguimos A e B) avaliamos que Y. Detalhando um pouco mais 

essa oposição, temos as seguintes atitudes de L1/E1: 

- pronuncia-se sobre AL como (conforme) Kemiac e Lino de Araújo afirmam; 

- expõe o modo tal qual Mendonça (2006) sintetiza a AL; 

- emite posicionamento contrário ao que outros autores dizem/fazem sobre e no 

ensino de gramática tradicional (não concorda que a análise linguística se reduza a identificar 

e classificar elementos gramaticais); 

- emite posicionamento favorável em relação ao que Kemiac e Lino de Araújo (2011) 

teriam afirmado e ao que Medonça (2006) sintetizou sobre a AL, ou seja, o autor do Ac06 

concorda que a AL conduz à reflexão sobre a língua, tanto é que aplica esse conceito para 

fundamentar sua própria prática de ensino. 

O engajamento de L1/E1 em relação aos PdV imputados a e2 (os autores citados) está 

evidente no parágrafo final do excerto, quando diz: “Avaliamos que ao invés de classificar e 

identificar, como no ensino de gramática tradicional, a AL se propõe a refletir. Foi o que 

procuramos fazer em nossas aulas, [...]”.  

 

(25) 

Assim, tentamos fazer os alunos perceberem o motivo da escolha da autora em apresentar 

tantos adjetivos no diminutivo, ou seja, tentamos fazê-los perceber a funcionalidade desses adjetivos 

dentro do contexto. Questionamos para eles o sentido que aquele “boazinha” exercia no contexto: 

“Pessoal, o ‘boazinha’ aqui está querendo dizer que a mulher é boa? Só isso, ou tem mais algum 

sentido?”. Alguns responderam: “Não, ela não é boa; é besta”, outros, “ela é uma mulher sem 

atitude”. Então começamos a questionar: “A autora coloca a mulher atual como besta?”; e eles 

perceberam que não, mas que “a besta”, “sem atitude”, utilizando as palavras dos alunos, era 

a mulher de antigamente. 

Nesse ponto, falamos para eles que a autora apresentava a mulher antiga como submissa, 

ressaltando a postura critica da autora ao mostrar a “perfeição” que a mulher antiga queria atingir, 

cuidando da casa, dos filhos e do marido e se calando diante das injustiças que sofria, como ela 

afirma no trecho: “Passamos um tempão assim, comportadinhas, enquanto íamos alimentando um 

desejo incontrolável de virar a mesa” (SILVA, 2012, p. 32) 

(Ac06, 2012, p. 280) 

 

Em (25), além das marcas linguísticas de DD e DI empregadas por L1/E1 para 

representar sua própria fala e a dos alunos no relato de uma aula de língua portuguesa, 

também identificamos a ocorrência da não-coincidência das palavras com elas mesmas no 

uso do “ou seja”. Como já vimos em outros exemplos, esta forma linguística sugere uma 

especificação positiva do sentido (X, no sentido de P), realizada por meio de uma paráfrase. 

Ao utilizá-la, L1E1 apresenta uma descrição metaenunciativa do que significa “tentamos fazer 

os alunos perceberem o motivo da escolha da autora em apresentar tantos adjetivos no 
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diminutivo”. No exemplo, este enunciado pode ser substituído sintaticamente por “tentamos 

fazê-los perceber a funcionalidade desses adjetivos dentro do contexto” e evidencia a 

assunção por parte de L1/E1, já que se esforça para fixar o sentido na formulação textual de 

seu próprio PdV.  

Nas palavras “boazinha” e “perfeição”, identificamos a não-coincidência do discurso 

consigo mesmo. Ambas foram retomadas do contexto enunciativo em que o autor do Ac06 

utilizou determinado texto escrito como base para estudo dos adjetivos, numa aula que 

trabalhava a análise linguística. As aspas que as destacam fazem intervir um tipo de outro: são 

palavras empregadas por um e2, correspondente à autora do texto a que L1/E1 se refere. 

Desse modo, no Ac06, os sentidos que elas sugerem ficam sob responsabilidade do e2.  

A não-coincidência do discurso consigo mesmo também se mostra no enunciado “e 

eles perceberam que não, mas que ‘a besta’, ‘sem atitude’, utilizando as palavras dos alunos, 

era a mulher de antigamente”, pois faz intervir “a presença de palavras pertencentes a um 

outro discurso” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 83). Nesse exemplo, L1/E1 não assume o PdV, 

porque, além de imputá-lo a outrem por meio do emprego do DI (“e eles perceberam que”), 

declara explicitamente que as palavras “a besta” e “sem atitude” são as dos alunos e não as 

suas.  

Observadas na microestrutura do texto, algumas das marcas linguísticas identificadas 

em (25) atestam pontos de distanciamento enunciativo, sobretudo no tocante à fala dos alunos. 

Quando considerado o contexto mais amplo, destaca-se a responsabilização compartilhada por 

L1/E1 em relação ao PdV de e2 (especificamente a autora do texto “Mulher boazinha”) 

quanto à característica construída acerca da mulher. A descrição da situação de ensino 

apresentada confirma nossa interpretação, pois mostra que o pesquisador tentou convencer os 

alunos a compreenderem o efeito de sentido de adjetivos usados no diminutivo, no texto da 

referida autora.  

 

(vii) Ocorrências no Ac07 

 

(26) 

1 Introdução 

 

O ensino de língua portuguesa no Brasil é marcado por uma tradição que tem profundas 

raízes históricas. Batista (1991) nos mostra que a disciplina gramática nacional surge no final do 

Império a partir de um processo de transmissão de um patrimônio cultural, com o propósito de 

formar uma identidade linguística que consolidaria a unidade política e geográfica da Nação. Porém, 

a esse projeto de homogeneização se contrapõe uma real diversidade e heterogeneidade tanto das 

práticas linguísticas quanto culturais no espaço nacional. Desse modo, o ensino de língua passou a 
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ter um caráter disciplinador, normatizador e homogeneizador das características linguísticas e 

culturais dos alunos, pautado na ideia de correção. A Gramática Normativa passa, então, a ser o 

instrumento dessa prática; e a escola, o principal meio pelo qual esse "ideal de língua" se firma e se 

consolida.  

Nesse quadro tradicional do ensino de língua materna, Britto (2001), após constatar 

que o nível de escrita dos estudantes brasileiros está muito abaixo do satisfatório, questiona a 

prática artificial de produção de redações na escola. Isso porque, ao se tomar como único 

interlocutor o professor (que representa a figura social da escola), essa produção não constitui um 

processo real de interação; ou seja, o estudante fala para “ninguém”, ou não sabe para quem fala. 

Portanto, na tentativa de agradar ao professor e visando à nota, os alunos escrevem de acordo com a 

imagem de língua daquele, o que os faz associarem a concepção de língua a um modelo formal 

preexistente às suas reflexões e escolhas. Além disso, o texto, muitas vezes, segue um padrão 

previamente estabelecido e/ou funciona como um pretexto para aplicação das lições de gramática 

estudadas. 

[...] 

(Ac07, 2012, p. 289) 

 

Em (26), reproduzimos toda a parte da introdução do Ac07 onde ocorrem contextos de 

imputação de PdV. Entre as marcas linguísticas identificadas no excerto está a ilhota textual 

em DI. O termo ou grupo de palavras “gramática nacional” (isolado em itálico) encontram-se 

no interior da formulação textual do DI introduzido por “Batista (1991) nos mostra que”, 

significando que é um termo usado pelo autor citado e que não foi traduzido, parafraseado, na 

sintaxe de L1/E1. Nesse exemplo, observamos o distanciamento enunciativo, configurando o 

que Authier-Revuz (1998, p. 142) designa de “apenas um caso de imagem particular do 

funcionamento do sinal de modalização autonímica”. Isso ocorre porque L1/E1 integra 

sintaticamente o elemento isolado em itálico ao seu próprio ato enunciativo (o citante), 

conservando-o tal como foi empregado na mensagem de origem. A ilha textual em DI 

evidencia, pois, que há uso com menção das palavras alheias.  

As marcas linguísticas de DI também se apresentam em “Nesse quadro tradicional do 

ensino de língua materna, Britto (2001), após constatar que [...], questiona [...]”, onde L1/E1 

relata um PdV alheio com palavras próprias. No comentário desenvolvido em relação aos 

PdV de e2, é possível verificar fenômenos de modalização autonímica: 

- A palavra “ideal de língua” está funcionando como marca de não-coincidência do 

discurso consigo mesmo, pois assinala a “interdiscursividade representada – de uma fronteira 

interior/exterior” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 23). Mais precisamente, trata-se de uma 

palavra retomada de um outro discurso do qual se fala na enunciação de L1/E1 (o da 

gramática tradicional).  

- Os termos “ou seja” e “ninguém” configuram duas formas distintas de dar respostas 

de fixação de um sentido, no âmbito da não-coincidência das palavras com elas mesmas. 
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Com o “ou seja”, L1/E1 apresenta a especificação positiva do sentido de uma unidade 

sintática por meio da paráfrase (“essa produção não constitui um processo real de interação” 

no sentido de “o estudante fala para ‘ninguém’”). Nessa formulação parafrástica, L1/E1 

assume o esforço de destacar, por meio das aspas, que o sentido de “ninguém” não está dado 

na sua literalidade (= nenhuma pessoa), mas dizendo respeito à ausência de interlocutores 

reais e autênticos (não apenas o professor) para a produção textual realizada na escola.  

O olhar sobre a dimensão macro dos casos de imputação apresentados em (26) revela 

que L1/E1 distancia-se das raízes históricas que constituem o discurso tradicional de ensino 

de língua portuguesa no Brasil e aproxima-se de um discurso mais atual, retomado de “Brito 

(2011)”. Assim, cria laços de responsabilização com este outro locutor-enunciador, 

questionando também, em seu próprio ato de anunciação, “a prática artificial de produção de 

redações na escola” e considerando a língua em sua “real diversidade e heterogeneidade”. 

 

(27) 

2 Fundamentação teórica 
 

No ensino de português, diferentes concepções de Língua implicam diferentes objetivos de 

trabalho, o que consequentemente determina práticas pedagógicas bastante distintas. Geraldi (2001a, 

p. 41) distingue três concepções de linguagem, estando cada uma associada a uma corrente dos 

estudos linguísticos. A linguagem como expressão do pensamento, instrumento de comunicação e 

forma de interação são concepções associadas, respectivamente, à gramática tradicional, ao 

estruturalismo e ao transformacionalismo, e à linguística da enunciação. Essa última, aceita 

atualmente enquanto uma concepção que favorece um ensino de língua voltado para o letramento, 

levando em conta as práticas sociais e as ações que se desenvolvem por meio da linguagem. 

Dessa forma, em consonância com a concepção de língua sociointeracionista (encarada 

enquanto ação entre sujeitos e produção simbólica de sentidos), Suassuna (2006a) defende um 

deslocamento nos objetivos do ensino de português: a autora propõe que o objetivo central das aulas 

de língua materna seja a ampliação de experiências interativas mediadas pela linguagem a fim de que 

os alunos busquem novas possibilidades de expressão e compreensão dos sentidos dos usos 

linguísticos, o que favorece o processo de letramento desses, ou seja, sua inserção nas práticas sociais 

mediadas pela linguagem. 

Nesse sentido, uma proposta metodológica que se coaduna de forma eficaz e adequada com 

esse objetivo mais amplo e com a concepção sociointeracionista de ensino de língua materna seria a 

prática articulada da leitura, da produção de texto e da análise linguística, sugeridas por Geraldi 

(2001c). 

No que se refere especificamente à produção textual, Citelli e Bonatelli (1997) entendem 

que 
 

o ato de redigir deve ser mais do que um exercício de busca de um padrão 

modelar, de repetição de esquemas formais e estilísticos, de treino 

mecânico. 

A questão reside em fazer com que os alunos desenvolvam uma 

competência discursiva marcada por [...] uma visão de que a produção de 

um texto é um trabalho que exige a superação de jogos de palavras ou 

frases soltas. De certa maneira, no movimento de feitura e de refeitura do 

texto é que o aluno vai [...] percebendo os recursos expressivos da 
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linguagem, operando as variações intertextuais com a consciência de quem 

dialoga com uma tradição que o antecede e que o transcende. (p. 122). 

 

Logo, pelo fato de se constituir um elemento que dá voz aos alunos e os permite fazer uso das 

estruturas e temas trabalhados em sala, a produção textual deve ser encarada enquanto um elemento 

indispensável na prática pedagógica.  

Dessa forma, é preciso romper com a perspectiva tradicional do “fazer redações escolares” 

em que, de acordo com Britto (2001), “são negadas à língua algumas de suas características 

básicas de emprego, a saber, a sua funcionalidade, a subjetividade de seus locutores e interlocutores 

e o seu papel mediador da relação homem-mundo”. Nesse sentido, é de extrema importância que, por 

meio da atividade de produzir um texto, ofereça-se um momento em que os alunos possam se 

posicionar diante do mundo e expressar sua subjetividade, realizando um projeto de “dizer” frente 

aos discursos que circulam na sociedade (GERALDI, 2001b).  

 (Ac07, 2012, pp. 290-291) 

 

Em (27), temos mais uma situação que nos permite sustentar a interpretação de que 

L1/E1 estabelece laços de responsabilização com os PdV relatados no texto, mesmo quando 

não é ele a fonte enunciativa e mesmo quando as palavras não são necessariamente as suas. 

Desta vez, está reproduzida parte da seção teórica do Ac07, onde se pode identificar 

ocorrências de imputação de diversos PdV, explicitamente reconhecidos como alheios, porém 

com uma atitude de plena aliança por L1/E1, significando que ele os leva em conta (assimila e 

adota como base teórica).   

No texto, as marcas linguísticas que sinalizam a quem foi imputado os PdV são as 

seguintes: DI (“Geraldi (2001a, p. 41) distingue”; “Suassuna (2006a) defende”; “a autora 

propõe que”, “Sugeridas por Geraldi (2001c)”; DD com “que” (“Citelli e Bonatelli (1997) 

entendem que”; MED (“de acordo com Brito (2001)”; e evocação, remetendo ao estudo de 

“Geraldi (2001b)”. Quanto aos laços de responsabilização estabelecidos por L1/E1, eles 

dizem respeito aos PdV que tratam sobre:  

- a terceira concepção de linguagem enquanto forma de interação social, reportada 

de “Geraldi (2010a, p. 41)” e imputada à linguística da enunciação. No Ac07, está evidente 

que, assim como a comunidade acadêmica mais ampla, L1/E1 também tende a aceitar essa 

concepção como a mais teoricamente válida, até porque é ela que está na base da concepção 

de escrita adotada no trabalho. É o que se pode perceber quando afirma: “Essa última, aceita 

atualmente enquanto uma concepção que favorece um ensino de língua voltado para o 

letramento, levando em conta as práticas sociais e as ações que se desenvolvem por meio da 

linguagem”. 

- a defesa de um deslocamento nos objetivos de ensino, com foco sobre a 

“ampliação de experiências interativas mediadas pela linguagem”. L1/E1 assimila-se a 

esse PdV imputado a “Suassuna (2006a)”, pois, como se observa no texto, os elementos 
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linguísticos sinalizam um valor positivo agregado a esse PdV (trata-se de um objetivo de 

ensino que oferece aos alunos “possibilidades de expressão e compreensão dos sentidos dos 

usos linguísticos, o que favorece o processo de letramento [...]”, sendo tudo isso em 

detrimento do que era priorizado pela gramática tradicional).  

- a prática articulada da leitura, da produção de texto e da análise linguística, 

sugerida por “Geraldi (2001c)”. O ato de enunciação citante faz entender que essa “prática 

articulada” insere-se em “uma proposta metodológica que se coaduna de forma eficaz e 

adequada” com o objetivo de ensino e com a concepção interacionista de linguagem relatados 

anteriormente. Significa que L1/E1 adere tanto a proposta de Suassuna quanto à sugestão de 

Geraldi. 

- o ato de produzir textos como exercício que favorece a competência discursiva 

dos alunos. L1/E1 demonstra entender este PdV na mesma linha como o fazem “Citelli e 

Bonatelli (1997)”, tanto assim que elege a produção de textos como algo indispensável: 

“Logo, pelo fato de se constituir um elemento que dá voz aos alunos e os permite fazer uso 

das estruturas e temas trabalhados em sala, a produção textual deve ser encarada enquanto um 

elemento indispensável na prática pedagógica”.  

- a produção de textos reduzida ao fazer redações escolares nega algumas das 

características básicas do emprego da língua. No nível da microestrutura textual, 

observamos alguns pontos de distanciamento enunciativo, em que os termos “fazer redações 

escolares” e projeto de “dizer”, além do trecho destacado com aspas e itálico após “de acordo 

com Britto (2001)”, constituem o exterior apropriado ao objeto do dizer de L1/E1, pois são 

palavras de outrem, sinalizando a não-coincidência do discurso consigo mesmo. Mas na 

dimensão macro, L1/E1 está de acordo com este PdV imputado a “Brito (2001)” por assumir 

que “é preciso romper com a perspectiva tradicional do ‘fazer redações escolares’”. A sua 

adesão se estende também ao PdV de “Gerladi (2001b)” quanto a defender “um projeto de 

dizer” para a produção de textos: “é de extrema importância que, por meio da atividade de 

produzir um texto, ofereça-se um momento em que os alunos possam se posicionar diante do 

mundo e expressar sua subjetividade, realizando um projeto de ‘dizer’ frente aos discursos 

que circulam na sociedade”. 

 

(28) 

4 Análise e discussão dos resultados 

 

[...] 

Nesse sentido, a professora promove, por meio dessa atividade, a socialização das 
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produções, fazendo os alunos conhecerem os textos dos colegas; discute a questão da subjetividade 

que há em todo processo avaliativo, apesar de haver critérios “que amarram o olhar”; além de 

desenvolver a autonomia dos alunos e sua capacidade de tomar decisões, ao fazê-los, eles próprios, 

avaliarem os textos produzidos. Essa prática, portanto, revela uma forma de avaliar que está em total 

consonância com a concepção de linguagem sociointeracioinsta, já que se aproxima de outro 

sentido que não apenas dar uma nota: “aquele que apontamos em relação ao uso que 

efetivamente, fora da escola, se faz da modalidade escrita” (GERALDI 2001b, p. 129), ou seja, 

concordando, discordando, acrescentando, perguntando, e colocando questões a partir dos textos dos 

alunos, ao estimular a avaliação de texto entre eles. 

(Ac07, 2012, p. 303) 

 

 

Em (28), a demarcação da exterioridade como ponto de não-coincidência do discurso 

consigo mesmo se faz presente pelo uso de aspas e itálico. As palavras “que amarram o olhar” 

foram proferidas pela professora em uma aula observada pelo autor/pesquisador e agora 

relatada no Ac07. Ao se reportar e estas palavras, L1/E1 mantém o distanciamento, não 

assumindo-as.  

Já no trecho seguinte, entendemos que ocorre a não-coincidência das palavras com 

elas mesmas, pois L1/E1 esforça-se para especificar o sentido da prática de avaliação 

realizada por e2 (a professora observada no contexto da pesquisa). Para isso, faz as seguintes 

descrições metaenunciativas:  

i) diz que a prática de avaliação da professora “se aproxima de outro sentido que não 

apenas dar uma nota”; 

ii) para especificar o que seria este “outro sentido”, insere uma espécie de paráfrase 

sem introdutor explícito e com as palavras de Geraldi – em: “aquele que apontamos em 

relação ao uso que efetivamente, fora da escola, se faz da modalidade escrita”;  

iii) para especificar o que seria o “uso que efetivamente, fora da escola, se faz da 

modalidade escrita”, produz uma paráfrase com o elemento introdutor “ou seja” – em: “ou 

seja, concordando, discordando, acrescentando, perguntando, e colocando questões a partir 

dos textos dos alunos, ao estimular a avaliação de texto entre eles”. 

Considerando esses três itens, entendemos que L1/E1 demonstra envolvimento com o 

PdV imputado a “Geraldi (2001b, p. 129)”, pelo fato de tomá-lo para si como argumento para 

sustentar o PdV de que a prática de ensino da professora observada, em particular sua forma 

de avaliar, está em total consonância com a concepção de linguagem sociointeracionista.  
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(viii) Ocorrências no Ac08 

 

(29) 

 

2 Fundamentação teórica 

 

Para a realização desta pesquisa, tomamos como referencial teórico os postulados da Análise 

de Discurso de linha francesa (AD), uma disciplina que, como o próprio nome sugere, analisa e 

estuda o discurso. Segundo Orlandi (2010, p. 21), o discurso pode ser entendido como o “efeito de 

sentido entre locutores”. Desse modo, para que um texto tenha sentido, é preciso se levar em conta 

uma série de fatores externos a ele, que correspondem ao seu contexto de produção.  

Esses fatores, no entanto, não são de natureza linguística, muito pelo contrário. São, 

conforme Fernandes (2008), de origem histórica e social e compreendem fundamentalmente o 

sujeito e a situação. Esse sujeito é entendido por Fernandes (2008, p. 24) como um ser social, não-

empírico, "não fundamentado em uma individualidade, em um 'eu' individualizado, [...] que tem 

existência em um espaço social e ideológico, em um dado momento da história e não em outro". 

Ao enunciar, esse sujeito assume uma posição discursiva e em sua voz ecoam outras vozes. 

Dessa forma, ao tomar a palavra, o sujeito reproduz discursos que revelam sua inscrição discursiva, 

ora reproduzindo um discurso e negando o outro, ora reproduzindo os dois e negando a si mesmo. Ao 

dizer desse modo, entendemos que o sujeito não é homogêneo, já que, ao mesmo tempo em que pode 

ocupar diferentes posições sujeito (ora de pai, ora de empregado, ora de consumidor), ele também 

utiliza discursos de diferentes formações discursivas que muitas vezes "se negam e se contradizem" 

(FERNANDES, 2008, p.28). 
Essas reflexões a respeito da heterogeneidade constitutiva do sujeito nos levam a outra 

reflexão, agora sobre o que Pêcheux citado por Orlandi (2010, p. 34) chama de "esquecimentos 

no discurso". O primeiro desses esquecimentos, chamado pelo autor de esquecimento número 

dois, é da ordem da enunciação e cria no sujeito a ilusão de que o dizer só poderia ser dito daquela 

forma, quando, na verdade, ao enunciar "formam-se famílias parafrásticas que indicam que o dizer 

sempre podia ser outro" (ORLANDI, 2010, p. 35). 

O outro tipo de esquecimento, chamado por Pêcheux de número um, é ideológico e 

reflete o que Orlandi (2010, p.35) chama de sonho adâmico. O sujeito acredita ser o primeiro 

homem a dizer o que disse daquela forma, utilizando aquelas palavras. Para a autora, no entanto, 

esse tipo de esquecimento não pode ser encarado como algo ruim; ele é necessário para que a 

linguagem funcione e os sentidos façam realmente algum sentido. 

Quando pensamos em língua, uma noção complicada de se definir é a de paráfrase e 

polissemia. É complicado, pois, é difícil traçar os limites entre o mesmo e o diferente; eles coexistem 

no(s) discurso(s) de um mesmo sujeito. Como já afirmamos, todo dizer é constituído de uma série de 

outros dizeres (discursos) já ditos anteriormente, em outros lugares, por outras pessoas. No entanto, 

não repetimos o mesmo do mesmo modo. Para "disfarçar" a presença do outro no nosso discurso, 

fazemos o uso de paráfrases, ou seja, dizemos o mesmo de outro modo utilizando outras palavras. 

Para Orlandi (2010, p. 36-7), 
 

os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre 

algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória. A paráfrase representa 

assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes 

formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do lado da 

estabilização. 

 

Mas nem tudo na fala é repetição e jogos parafrásticos. A polissemia é quem atesta a abertura 

do simbólico e a possibilidade de ruptura. Se não houvesse um processo criativo no ato de enunciar, 

não haveria necessidade de interpretação, já que, os sentidos já estariam "prontos", fechados em si 

mesmos. Segundo Orlandi (2004, p.18), 

 

o gesto da interpretação se dá porque o espaço simbólico é marcado pela 
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incompletude, pela relação com o silêncio. A interpretação é o vestígio do 

possível. É o lugar próprio da ideologia e é 'materializada' pela história. 

Esta, finalmente, é uma característica importante da interpretação. Ela 

sempre se dá de algum lugar da história e da sociedade e tem uma direção, 

que é que chamamos de política. 

 

É nessa abertura do simbólico que entra o papel do leitor/ouvinte, pois, por meio de suas 

experiências de mundo e de sua relação com a linguagem, é ele que preenche os espaços deixados 

pela incompletude, pela falha, pelo equívoco do texto. O autor, apenas tem a ilusão de fechamento do 

texto, pois, na verdade, um texto nunca se fecha em si mesmo, ele "conversa" com outros textos, 

existentes, possíveis ou imaginários, e quem faz o verdadeiro efeito de fechamento é o leitor/ouvinte 

através do gesto de interpretação. 

[...] 

(Ac08, 2013, pp. 415-417) 

 

 

No Ac08, identificamos ocorrências de imputação de PdV na seção teórica e na seção 

de análise de dados. No excerto (29), reproduzimos, na íntegra, o primeiro dos dois tópicos 

que compõem a discussão teórica desenvolvida no artigo.  

Logo no início, L1/E1 anuncia que toma “como referencial teórico os postulados da 

Análise de Discurso de linha francesa (AD). Significa que os PdV imputados aos diversos e2 

(que sejam autores representativos desse campo teórico) serão adotados no Ac08. De fato, 

isso se confirma durante o desenvolvimento da seção, onde L1/E1 responsabiliza “Orlandi” e 

“Fernandes” pelo conteúdo proposicional de alguns PdV, mas se mostra favorável a eles, 

atestando, pois, o laço de responsabilização a que estamos nos referindo em nossa análise. 

L1/E1 imputou a “Orlandi (2010)” o conceito de discurso, a explicação sobre os 

esquecimentos número 1 e 2, a concepção e distinção de paráfrase e polissemia, como se dá a 

interpretação e qual o papel do leitor/ouvinte. Já a Fernandes “(2008)”, atribuiu a explicação 

sobre a natureza dos fatores externos a um texto (o seu contexto de produção) e o conceito de 

sujeito. Esses contextos de imputação estão materializados por meio de: 

- indicações de MED, em passagens como: “Segundo Orlandi (2010, p. 21), o 

discurso pode ser entendido como o ‘efeito de sentido entre locutores’”; “São, conforme 

Fernandes (2008), de origem histórica e social e compreendem fundamentalmente o sujeito e 

a situação”; “Para a autora, no entanto, esse tipo de esquecimento não pode ser encarado 

como algo ruim; ele é necessário para que a linguagem funcione e os sentidos façam 

realmente algum sentido”; “Para Orlandi (2010, p. 36-7), [...]”; “Segundo Orlandi (2004, 

p.18), [...]”.  

- fenômenos de modalização autonímica, especificamente a não-coincidência do 

discurso consigo mesmo, demarcada pelo recurso tipográfico das aspas ("se negam e se 

contradizem"; "disfarçar"; "conversa") e por outras formas metaenunciativas que estabelecem 
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o tipo de outro a quem o sentido ou as palavras pertencem, conforme as passagens 

reproduzidas abaixo:  

 

i. Esse sujeito é entendido por Fernandes (2008, p. 24) como um ser social, não-empírico, “não 

fundamentado em uma individualidade, em um 'eu' individualizado, [...] que tem existência 

em um espaço social e ideológico, em um dado momento da história e não em outro";  

ii. Pêcheux citado por Orlandi (2010, p. 34) chama de "esquecimentos no discurso". O primeiro 

desses esquecimentos, chamado pelo autor de esquecimento número dois, é da ordem da 

enunciação e cria no sujeito a ilusão de que o dizer só poderia ser dito daquela forma, quando, 

na verdade, ao enunciar "formam-se famílias parafrásticas que indicam que o dizer sempre 

podia ser outro" (ORLANDI, 2010, p. 35); 

iii. O outro tipo de esquecimento, chamado por Pêcheux de número um, é ideológico e reflete o 

que Orlandi (2010, p.35) chama de sonho adâmico. 

 

 

Quanto à mobilização das marcas linguísticas identificadas, chamamos atenção para o 

fato de que, após a inserção de “Para Orlandi (2010, p. 36-7)” e “Segundo Orlandi (2004, 

p.18)”, outra vez constatamos uma ocorrência de MED/MDS sobre as palavras, mas que, por 

não trazer um elemento introdutor para marcar explicitamente a autonímia (do tipo “Segundo 

as palavras de Orlandi”), sua formulação textual se confunde, em parte, com o DD. Assim, 

fica por conta do leitor interpretar a intenção enunciativa visada – se L1/E1 quis falar segundo 

o outro (MDS no plano do conteúdo), mas ao mesmo tempo segundo as palavras do outro 

(MDS no modo autonímico) ou representando a fala do outro (DD).  

Quanto ao engajamento enunciativo, conforme mostramos, todos os PdV atribuídos a 

e2, em (29), convergem para o que L1/E1 defende e assume teoricamente no Ac08. 

 

(30) 

4.1.3 As condições de produção como tentativa de conter sentidos 

 

[...] 

Tomando emprestadas as palavras de Orlandi (2004, p. 67), podemos afirmar que,  

 

para que a língua faça sentido é preciso que a história intervenha. E com ela 

o equívoco, a ambigüidade, a opacidade, a espessura material do 

significante. Daí a necessidade de administrá-la, de regular as suas 

possibilidades, as suas condições. A interpretação, portanto, não é mero 

gesto de decodificação, de apreensão do sentido. Também não é livre de 

determinações. Ela não pode ser qualquer uma e não é igualmente 

distribuída na formação social. 

 

O que Orlandi nos apresenta, nada mais é do que uma constatação de que, apesar de a 

linguagem ser aberta, essa "polissemia" tenta ser controlada. Em um texto, por exemplo, uma forma 

de conter sentidos é através do uso das notas de rodapé6. No livro que tomamos como objeto de 

análise, o que nos chama a atenção é o fato de as produções textuais dos alunos serem 
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"administradas" por coletâneas de texto, os painéis de leitura, e serem acompanhadas por uma 

longa e detalhada descrição de como devem ser. 

[...] 

 
Nota de rodapé: 
6 Cf. Orlandi, 1990, p. 106. 

Ac08, 2013, pp. 424-425) 

 

 

Semelhante ao excerto anterior, neste recorte da análise de dados do Ac08, a expressão 

do acordo pós imputação está explícita, onde vemos que L1/E1 toma emprestadas as palavras 

de “Oldandi (2004, p. 67)” para tratar sobre como a língua produz sentidos, como se constitui 

a interpretação. Em seguida comenta, explica as palavras citadas e se pauta nelas para 

fundamentar seu olhar sobre dados de pesquisa. 

As ocorrências de imputação com acordo nos artigos científicos do pesquisador 

iniciante nos chamam a atenção para a necessidade de um olhar que não tome de forma 

isolada as marcas linguísticas indicadoras da responsabilidade enunciativa na materialidade 

textual. Vimos que nem sempre imputar um PdV a outrem significa a não assunção ou o não 

engajamento pelo seu conteúdo proposicional. Aqui, o campo científico a que esse gênero se 

vincula aceita plenamente a possibilidade da atitude valorizante em relação ao que o outro diz 

(RABATEL, 2013). Se uma das partes desse gênero tem como propósito apresentar os 

postulados teóricos que embasaram a análise/interpretação de dados, em um espaço 

previamente estabelecido, é pouco provável que o pesquisador principiante se dedique a 

questionar ou refutar a teoria. No fio textual do discurso, ele faz com que as vozes convocadas 

se tornem “amigáveis”, atuando como seus co-enunciadores, em um cenário de 

responsabilização compartilhada que lhe favorece. Nesse sentido, os PdV alheios (reportados 

da teoria adotada) ocupam um papel de destaque na construção da voz autoral do pesquisador 

iniciante. 

As três tabelas dispostas a seguir apresentam uma visão geral e detalhada das marcas 

linguísticas que assinalaram os contextos de imputação de PdV nos artigos científicos dos 

pesquisadores iniciantes. Os resultados obtidos foram organizados segundo as três categorias 

utilizadas na análise: os diferentes tipos de representação de fala, as indicações de quadros 

mediadores/MED e os fenômenos de modalização autonímica.  

Na tabela 1, trazemos os diferentes tipos de representação de fala identificados, com as 

respectivas ocorrências.  
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CATEGORIA 01: DIFERENTES TIPOS DE REPRESENTAÇÃO DE FALA 

Cód. 

Marcas linguísticas identificadas no corpus 
Ocorrências por 

artigo científico DI DD 
DD com 

“que” 
Evocação 

Ilha textual 

em DI 

Resumo com 

citações 

Ac01 01 03 - 04 - - 08 

Ac02 03 03 10 04 03 - 23 

Ac03 06 03 - - - - 09 

Ac04 06 06 05 - 02 01 20 

Ac05 13 01 - - - - 14 

Ac06 04 06 03 - - - 13 

Ac07 08 02 02 01 - - 13 

Ac08 - 02 01 - 01 - 04 

Total 41 26 21 09 06 01 104 
Tabela 1: Os diferentes tipos de representação de fala nos artigos científicos dos pesquisadores iniciantes  

 

Conforme a tabela, o DI, DD e DD com “que” foram os tipos mais frequentes nos oito 

artigos analisados, seguidos da evocação, da ilha textual em DI e do resumo com citações, em 

um total de 104 ocorrências. Vemos que a predominância dos tipos em que as palavras de 

outrem são mantidas na enunciação citante (DD e DD com “que”) mostram-se equilibradas 

quando comparadas, por exemplo, com os casos de DI, que necessita do exercício da 

paráfrase do conteúdo semântico do PdV alheio. Significa que, na gestão dos PdV de outrem, 

o autor do texto assume as palavras alheias, reproduzindo-as literalmente, mas também 

cumpre o exercício de reformulação parafrástica. Em outros termos, o pesquisador iniciante 

não se desobriga de desempenhar seu papel de autor do texto, lançando-se também na tarefa 

de interpretar, reformular e ressignificar o dizer do outro que convoca para sustentar 

teoricamente seu trabalho. 

As marcas linguísticas identificadas no âmbito desta categoria atuam da seguinte 

forma nos artigos científicos do pesquisador iniciante: demarcam as fronteiras entre os dois 

atos enunciativos, citante e citado, exibindo o modo como é feito o gerenciamento dos PdV e 

como as referidas marcas são mobilizadas na materialidade textual; sinalizam que L1/E1 não 

é a fonte enunciativa dos PdV, pois representam atos enunciativos alheios. Muito além disso, 

elas conduzem L1/E1 a emitir algum grau de engajamento ou de distanciamento em relação 

ao conteúdo proposicional dos PdV imputados, seja imediatamente ou não à formulação 

textual de cada tipo de representação de fala (DD, DI, DD com “que”, ilha textual em DI, 

evocação, resumo com citações).  

Levando em conta a regulação do gênero sobre a estrutura composicional do exemplar 

de texto que o materializa, é possível afirmar que, de um lado, L1/E1 pode atribuir à fala a 

diferentes e2, costurando um tecido textual repleto de PdV alheios, mas, por outro, não lhe é 

possível, no artigo científico, ficar totalmente isento em relação ao que o outro “comenta”, 
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pensa ou compreende, “defende”, “entende”, “afirma”, “explica”, “destaca”, “define”, “diz”, 

“mostra”, “questiona”, “reforça”, “menciona” etc. Esses variados verbos de atribuição de fala 

identificados nos artigos científicos são resultado de uma interpretação por parte do seu 

produtor/autor em relação ao que os autores citados enunciaram em momento anterior. De 

algum modo, representar a fala de outros locutores-enunciadores sugerem que L1/E1: 

concorda, parcial ou totalmente com o PdV (por julgar verdadeiro, por acreditar); discorda 

(por refutar, desacreditar); ou mantenha-se neutro, ao menos provisoriamente. Diante dessas 

três possibilidades, predominou o posicionamento do acordo. 

Somadas ao DD, DI e DD com “que”, as indicações de quadros mediadores situam-se 

entre as mais presentes nos artigos científicos como formas de materialização da RE, 

totalizando um universo de 78 ocorrências, conforme a tabela 2, abaixo. 

 

CATEGORIA 02: INDICAÇÕES DE QUADROS MEDIADORES 

Cód. 

Marcas linguísticas identificadas no corpus 

Ocorrências 

por artigo 

científico 

Marcadores como segundo, de 

acordo com e para etc. 
Reformulações 

do tipo é, de 

fato, na 

verdade, e 

mesmo em todo 

caso. 

Oposição do 

tipo alguns 

pensam (ou 

dizem) que X, 

nós pensamos 

(dizemos) que 

Y etc. 

Modalização 

por um tempo 

verbal como o 

futuro do 

pretérito 

Incidência 

sobre o 

conteúdo  

Incidência 

sobre as 

palavras 

Formulação 

mista  

Ac01 05 03 01 - - - 09 

Ac02 06 05 - - - - 11 

Ac03 05 - - - 01 - 06 

Ac04 06 01 02 - - 01 10 

Ac05 20 - - - - - 20 

Ac06 - - - - 01 - 01 

Ac07 03 05 01 - - - 09 

Ac08 02 09 01 04 - - 16 

Total 47 23 05 04 02 01 82 
Tabela 2: As indicações de quadros mediadores nos artigos científicos dos pesquisadores iniciantes  

 

As indicações de MED aparecem nos contextos em que o autor se reporta aos diversos 

autores e/ou teorias que fundamentam seu trabalho, ou seja, quando sinaliza não ser a fonte 

enunciativa de determinados PdV, nem o responsável pelo seu conteúdo proposicional. Os 

marcadores como segundo, conforme, de acordo com e para estão entre os mais utilizados 

para imputar PdV a outros locutores-enunciadores. Foi identificada apenas 4 ocorrências de 

reformulações com a expressão “na verdade”, 1 ocorrência de modalização por um tempo 

verbal como o futuro do pretérito e 2 representativas de oposição do tipo alguns pensam (ou 

dizem) que X, nós pensamos (dizemos) que Y etc. Nesta categoria, não computamos casos de 

escolha de um verbo de atribuição de fala como “parece”; as formulações com o verbo 

“afirma” foram considerados no âmbito dos diferentes tipos de representação de fala; não 
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identificamos reformulações do tipo "é, de fato”, “e mesmo em todo caso” (ocorrências 

semelhantes foram identificadas e incluídas entre os fenômenos de modalização autonímica, 

especificamente as reformulações com ou seja, isto é e em outras palavras). 

Os dados da tabela 2 reitera a análise qualitativa feita, onde observamos que as formas 

de manifestação do MED com os marcadores segundo, conforme, de acordo com e para ora 

incidem sobre o conteúdo do PdV de e2, com realização de paráfrase na parte imputada 

(Segundo X, ...), ora sobre as palavras de e2, com reprodução fiel da parte imputada (Segundo 

X, “...”) e em outros momentos reúnem as duas possibilidades, a que denominamos como 

formulação mista. Ainda cabe ressaltar que, nas ocorrências em que a incidência se dá sobre 

as palavras, os autores não utilizam a formulação metalinguística do tipo Segundo as palavras 

de X, “...”). De certo, isto não tem consequência negativa sob a materialização da não 

assunção da RE, já que fica claro o fato de ter havido o reconhecimento do PdV alheio por 

L1/E1, com o devido procedimento da imputação a e2, porém mostra-se como um indício de 

que os autores podem não ter consciência sobre o funcionamento desses mecanismos 

linguísticos, principalmente em se tratando dos efeitos de sentido que eles suscitam. Ao dizer 

“segundo as palavras de X, “...”, L1/E1 colocaria em evidência uma atitude de reflexão 

metaenunciativa. 

A propósito, identificamos pontos dos artigos científicos dos pesquisadores iniciantes 

reveladores da enunciação desdobrando-se como um comentário reflexivo de si mesma, o que 

nos permitiu, também, verificar como ocorre a manifestação da RE. Seguindo a base teórica e 

conceitual proposta por Authier-Revuz (1998), identificamos, no corpus analisado, marcas 

linguísticas que se organizam em torno de dois campos de não-coincidência do dizer, cuja 

ocorrências estão detalhadas na tabela 3. 

 

CATEGORIA 03: FENÔMENOS DE MODALIZAÇÃO AUTONÍMICA 

Cód. 

Marcas linguísticas identificadas no corpus 
Ocorrências 

por artigo 

científico 

Não 

coincidência 

interlocutiva  

Não coincidência 

do discurso consigo 

mesmo  

Não coincidência 

entre as palavras e- 

as coisas 

Não coincidência das 

palavras com elas 

mesmas  

Ac01 - 17 - 03 20 

Ac02 - 03 - 09 12 

Ac03 - 01 - 02 03 

Ac04 - 13 - 02 15 

Ac05 - 30 - 05 35 

Ac06 - 22 - 01 23 

Ac07 - 17 - 06 23 

Ac08 - 23 - 07 30 

Total 00 126 00 35 161 
Tabela 3: Os fenômenos de modalização autonímica nos artigos científicos dos pesquisadores iniciantes 
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O campo de não-coincidência mais relevante em termos de recorrência nos artigos 

científicos do pesquisador iniciante foi o da não-coincidência do discurso consigo mesmo 

(126), marcada pela especificação de uma exterioridade ao dizer, ou seja, de um tipo de outro 

(outra abordagem teórica, outro autor, outra época, ou língua) em geral assinalado com sinais 

tipográficos (aspas, itálico e negrito) – L1/E1 exibindo o outro na materialidade textual. Nos 

artigos científicos, tais recursos exercem a função de imputar uma palavra ou conjunto de 

palavras a outrem, revelando o distanciamento enunciativo de L1/E1 em partes pontuais do 

texto (não assunção) ou atuando como sinal de uma integração da palavra alheia à 

terminologia adotada no artigo científico (assunção).  

Já a não-coincidência das palavras consigo mesmas foi marcada pela fixação de um 

sentido, pela extensão do sentido ao não-um e por meio do dizer reafirmado pelo não-um – 

L1/E1 tentando controlar os sentidos, direcioná-lo. As 35 ocorrências identificadas sinalizam 

engajamento enunciativo por parte de L1/E1. As principais marcas linguísticas indicativas 

desse fenômeno foram as reformulações com ou seja, isto é e em outras palavras.  

No conjunto de artigo dos pesquisadores iniciantes, não identificamos a não-

coincidência interlocutiva, nem a não-coincidência entre as palavras e as coisas. Nesse caso, 

duas razões podem ser consideradas: o fato de o locutor-enunciador não se dirigir direta e 

explicitamente a seus possíveis interlocutores e o fato de este gênero de discurso ser mais 

fechado para permitir os equívocos da nomeação (relação palavra/coisa), exigindo 

objetividade e precisão.  

 

4.1.2 PdV alheios com responsabilização não compartilhada 

 

Nos artigos científicos dos pesquisadores iniciantes, constatamos situações em que 

L1/E1 atribui o PdV a e2 e em seguida assinala explicitamente seu posicionamento 

desfavorável. São ocorrências em que L1/E1 reconhece o PdV de e2, mas não se assimila a 

ele, não concorda, exibindo uma espécie de grau máximo de não engajamento. Em outras 

palavras, tratam-se de PdV alheios com responsabilização não compartilhada, em que o 

reconhecimento do PdV de e2 por parte de L1/E1 move-se na direção da não assunção. No 

total de oito artigos científicos analisados, identificamos ocorrências de imputação com 

desacordo apenas em dois, o Ac07 e o Ac08, como mostramos a seguir.  
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(31) 

Sua prática, na turma do 3º ano C do ensino médio, predominantemente consistia em copiar 

regras da gramática tradicional ou questões sobre gramática no quadro. Durante mais de três aulas, a 

professora se encarregou de expor e explicar regras de ortografia. Ela lia o conceito, dava exemplos 

para testar a validade da regra e pedia exemplos para os alunos. Diante das dificuldades dos alunos 

de entenderem a terminologia e os empregos linguísticos considerados “corretos” (já que era feito 

um trabalho de metalinguagem referente a uma variedade de língua da qual eles não são falantes: a 

variedade padrão), a professora repetia incessantemente: “Prestem atenção! Vocês que vão fazer 

redação tem que colocar isso na cabeça!”; “Isso é uma regra que, se a gente quer escrever certo, 

tem que ter na cabeça”. 

Essa situação, portanto, evidencia claramente um ensino voltado para a apropriação 

da norma padrão com vistas à escrita correta, o que revela uma prática baseada na concepção 

de linguagem como código, visto que podemos inferir que a professora, por meio da atividade, 

encara a língua como o conjunto homogêneo de suas formas estanques. 

A insistência em se estudar regras de ortografia faz com que os alunos introjetem a 

visão dicotômica de “certo x errado”, sendo o errado permitido na fala e o certo obrigatório 

na escrita, como se pode ver quando afirma: “Todo mundo pode errar falando, mas escrevendo, 

não!”. Ao invés de considerar a ortografia procurando interpretar o desvio da norma 

enquanto um lugar privilegiado para a descrição dos fatos da língua, identificando as 

diferenças entre as modalidades escrita e falada e discutindo os fenômenos da variação 

linguística, a docente defendia a ideia dicotômica de fala e escrita, incorrendo numa 

inconsistência teórica em relação a essas modalidades, pois, segundo Marcuschi (2008): 

 

oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características 

próprias, mas não suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas 

linguísticos nem uma dicotomia. Ambas permitem a construção de textos 

coesos e coerentes, ambas permitem a elaboração de raciocínios abstratos 

e exposições formais e informais, variações estilísticas, sociais dialetais e 

assim por diante. As limitações e os alcances de cada uma estão dados 

pelo potencial do meio básico de som e grafia. Em suma, eficácia 

comunicativa e potencial cognitivo não são vetores relevantes para 

distinguir oralidade e escrita. (p. 17). 

 

Desse modo, a professora acaba limitando a ideia de texto às características ditas da 

modalidade escrita, privando os alunos do entendimento mais amplo em relação a essas duas 

modalidades da língua. 
(Ac07, 2012, pp. 295-296) 

 

 

Neste recorte do Ac07, há vozes de três locutores-enunciadores distintos: o 

pesquisador/produtor do artigo científico, os autores citados para fundamentar teoricamente o 

trabalho (especificamente “Marcuschi”) e o informante da pesquisa (uma professora de língua 

portuguesa), além dos alunos da professora. Aqui, não nos interessa as ações da professora, 

mas somente os PdV que, segundo o relato de L1/E1, ela teria proferido em sala de aula e 

com os quais ele discorda completamente, como vemos em nossa representação esquemática 

do excerto (31): 
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PdV de e2 (a professora)  

 

Refutação dos PdV de e2 por 

L1/E1 

 

Os alunos precisam ter atenção sobre as 

regras gramaticais, porque farão redação e 

precisam estar com elas na cabeça para 

escrever correto.  

E2 adota uma concepção equivocada de 

língua/linguagem.  

E2 apresenta uma visão dicotômica de certo 

x errado e isso prejudica os alunos. 

 

Na fala, se pode errar; na escrita, não.  E2 desvia o foco: dá mais atenção a erros 

gramaticais e menos à análise de elementos 

linguísticos e fenômenos de variação.   

E2 apresenta uma visão dicotômica de fala e 

escrita, revela inconsistência teórica. 

E2 confunde a ideia de texto com 

características da escrita formal.  

E2 prejudica a compreensão ampla dos 

alunos. 

 

 

Nesse caso, a refutação dos PdV se dá na medida em que o autor do Ac07 demonstra 

sua capacidade crítico-analítica ao descontruir uma prática de ensino que se mostra em 

dissonância com os postulados teóricos que ele adota em sua pesquisa. As aspas utilizadas em 

diversas passagens do excerto vão dando sinal desse distanciamento enunciativo de L1/E1. 

 

(32) 

Afora essa atividade de produção, a professora solicitou dois textos (?), um a respeito do 

filme “O Pianista”, ao qual os alunos assistiram anteriormente – atividade que fazia parte de um 

projeto mais amplo da escola –, e outro texto sobre uma visita que fizeram à fábrica da Coca-Cola. 

Porém, conforme ela mesma nos disse, essas produções solicitadas eram, antes, uma atividade 

atribuída a ela enquanto professora de português pela coordenação pedagógica da escola, do que 

uma atividade sistemática de sua prática relacionada com seus objetivos enquanto professora de 

linguagem. Isso se comprova com o fato de que a professora apenas solicitou a produção; não 

fez nenhuma menção de qual gênero deveriam se configurar os textos, não realizou uma 

reflexão sistemática sobre que estrutura o texto deveria ter ou sobre sua composição textual, 

nem devolveu os textos aos alunos (pois talvez nem mesmo os tenha lido); o que nos faz supor 

que a atividade de produção de texto, nesses casos, teve um caráter artificial e se configurou 

enquanto um dever escolar, um pretexto para a devolução à escola, por parte do aluno, na 

forma de um texto, de atividades e projetos sem planejamento prévio e sem objetivos claros 

definidos coletivamente. 

É fundamental, por fim, observar o descompasso entre as atividade de gramática e de 

produção de texto e seus resultados, haja vista que, embora a docente justifique 

insistentemente as atividades gramaticais em função do “escrever corretamente”, pudemos 

ver que nem ela cria um vínculo, uma articulação entre essas habilidades, e nem há indícios de 

bons resultados de escrita frutos dos exercícios exaustivos de apropriação de regras 

gramaticais que a professora tanto realiza em sala de aula. 

(Ac07, 2012, p. 298) 
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Com base neste segundo recorte do Ac07, observamos que L1/E1 ouviu ou inferiu 

os PdV de e2 (“Conforme ela mesmo nos disse”; “Isso se comprova com o fato de que a 

professora apenas solicitou a produção [...]”), sobre os quais também demonstra ser 

inteiramente desfavorável, conforme demonstramos abaixo: 

 

 

PdV de e2 (a professora)  

 

Refutação dos PdV de e2 por 

L1/E1 

 

Algumas atividades de produção textual são 

aplicadas para atendimento a um projeto da 

escola e não por vontade própria [de e2]. Os 

objetivos visados com essas produções são 

da escola. 

E2 se submete a um projeto sem objetivos 

bem definidos coletivamente e torna a 

atividade de produção de textos com caráter 

artificial. 

 

 

 

As atividades gramaticais são necessárias 

para ensinar a escrever corretamente.  

E2 não obtém resultados favoráveis em 

relação a aplicar exercícios de gramática 

para ensinar a escrever corretamente.  

 

 

É interessante dizer que a imputação com desacordo não se concretiza apenas nessas 

porções menores do texto. O efeito de negação desses PdV se dá em uma dimensão mais 

ampla, pois, se considerados os postulados teóricos discutidos no Ac07, fica a ideia de que 

quanto mais distante deles estão os PdV de e2, menores as chances de L1/E1 emitir um 

julgamento positivo.  

 

(33) 
  

Tomando agora como objeto de análise o capítulo 22, intitulado "O debate regrado público: 

estratégias de contra-argumentação", observamos que, apesar de o título do capítulo sugerir o 

trabalho com as estratégias de contra-argumentação, as questões propostas revelam justamente o 

oposto. É o que se observa na seguinte questão: 

 

Segundo Gilberto Dimenstein, 'o ato de aprender é o ato de lidar 

diariamente com o prazer da descoberta' 

 

a) o que ele quer dizer com essa afirmação? (CEREJA; MAGALHÃES, 

2005, p. 222, grifo nosso)  

 

Nesse enunciado, destacamos a expressão "o que ele quer dizer" para ilustrar, mais uma 

vez, como a opinião do aluno não é relevante – mesmo em um capítulo que objetiva trabalhar com 

as competências de contra-argumentação. Ao solicitar que o aluno interprete a citação tentando 

"adivinhar" as intenções do autor, o livro desconsidera os efeitos de sentidos que todo enunciado 

carrega, e que a intencionalidade do autor não pode ser tomada como objeto de estudo. De acordo 

com Fernandes (2008, p. 15), 
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quando nos referimos à produção de sentidos, dizemos que no discurso os 

sentidos das palavras não são fixos, não são imanentes, conforme, 

geralmente, atestam os dicionários. Os sentidos são produzidos face aos 

lugares ocupados pelos sujeitos em interlocução. Assim, uma mesma 

palavra pode ter diferentes sentidos em conformidade com o lugar 

socioideológico daqueles que a empregam. 

 

Não apenas uma palavra, mas um texto todo pode significar de modo diferente, dependendo 

de quem é o sujeito leitor desse texto e quais são as suas experiências de mundo. Para a AD, o 

sujeito autor não é "senhor" das suas palavras, ele apenas tem a ilusão de ser a origem de seu dizer e 

de ter o controle sobre os sentidos que suas palavras podem provocar no leitor/ouvinte. Segundo a 

PC/SC (1998, p. 86),  

 

é preferível iniciar o trabalho com textos curtos a deixar pensar que cada 

recorte escolhido, muitas vezes com intenção moralizante, é um todo com 

sentido plenamente interpretável – pior ainda, com sentido único, como 

fazem imaginar as respostas a perguntas específicas que pressupõem 

sempre a questão: 'O que o autor quis dizer?' Ora, cada texto produzido 

apresenta, ao mesmo tempo, duas características quanto à sua integridade 

(ou inteireza, se se quiser): de um lado, ele compõe uma unidade, 

resultante de um projeto específico de seu autor – é nesse sentido que a 

escola insiste no princípio do começo, meio e fim —; de outro lado, ele é 

sempre algo como um ponto num contínuo de produção que o liga mais 

estreitamente a uns e mais largamente a outros. [grifos do autor] 

 

(Ac08, 2013, p. 423-424) 
 

  

 

Em (33) e (34), fazemos o destaque somente com sublinhado para não confundir com 

os grifos já postos no texto original (itálico e negrito). Desta vez, o e2 corresponde ao livro 

didático (ou seus autores) analisado por L1/E1, que por sua vez se manifesta de modo 

contrário aos PdV constatados ou inferidos.  

 

PdV de e2 (o livro didático) Refutação do PdV de e2 por L1/E1 

 

Interpretar um texto equivale a identificar as 

intenções do autor, o sentido que ele quis 

dizer. 

 

E2 desconsidera:  

- a opinião dos alunos e não trabalha as 

estratégias de contra argumentação, embora 

sugira isso no anúncio do capítulo;  

- os efeitos de sentido do texto e que não se 

pode tomar a intencionalidade como objeto 

de estudo; 

- a pluralidade de sentidos constitutivos da 

palavra e de um texto;  

- a visão de sujeito como descentrado de seu 

próprio dizer;  

- e o papel do leitor/ouvinte na intepretação 

de um texto. 
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Em (33), a refutação está ligada à percepção de L1/E1 de que há, nos PdV de e2, uma 

dissonância em relação aos postulados teóricos tomados como base para nortear as ações 

pedagógicas. Isso fica evidente quando o autor do Ac08 confronta a abordagem do LD com 

as postulações de “Fernandes (2008)”, com as postulações da AD sobre o sujeito autor, e 

com as orientações da “PC/SC (1998)”, sendo os três casos sinalizados, respectivamente, 

pelas marcas de mediativo De acordo com, Para e Segundo. Se e2 está em dissonância com 

tais postulados, L1/E1 tende a descontruir seus PdV. 

 

(34) 

Vejamos como isso ocorre voltando nosso olhar ao capítulo 13, "A carta de leitor". Ao 

propor que o aluno produza uma carta, o livro primeiramente apresenta um texto base que trata do 

desmatamento na Amazônia. Em seguida, oferece a seguinte proposta de produção: 

 

Imagine que você tenha lido essa reportagem na revista e queira se 

manifestar em relação a algo que lhe tenha chamado a atenção. Escreva 

então uma carta para o editor responsável pela revista ou para o 

jornalista que assinou a matéria. 

 

Você pode, por exemplo, comparar o novo sistema de registro de 

desmatamento comentado pela revista a outras medidas anunciadas pelos 

governantes como capazes de levar a soluções milagrosas, mas, na 

realidade, ineficientes. Pode também comentar o enfoque dado ao tema, 

elogiando ou criticando a maneira como o assunto foi tratado. (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2005, p.144, grifo nosso) 

 

Compreendemos que os autores do livro didático vão muito além de oferecer as condições 

de produção ao aluno. Ao sugerir que o aluno compare "o novo sistema de registro de 

desmatamento comentado pela revista a outras medidas anunciadas pelos governantes", o livro 

direciona o olhar do aluno para um aspecto da matéria sobre a Amazônia, ou seja, silencia outras 

interpretações. Além disso, ao qualificar essas ditas "soluções milagrosas" do governo como 

"ineficientes", o livro adota o ponto de vista defendido pelo autor da matéria, que julga 

"ineficientes" todos os investimentos do governo na preservação dessa floresta. 

Pela nossa análise, é possível constatar que o trabalho com a produção de textos 

argumentativos, assim como já demonstramos com as questões de "interpretação", é bastante 

limitado, já que, quando aparece, é mediado pelos autores do livro para que o sentido seja apenas 

um, evitando-se assim, uma interpretação "equivocada" por parte do aluno. Em outro capítulo 

analisado, "As cartas argumentativas de reclamação e de solicitação", também encontramos esse 

"excesso" de detalhamento nas propostas de produção textual: 

(Ac08, 2013, p. 425) 

 

  

Em (34), L1/E1 emite seu posicionamento desfavorável na mesma direção de 

descontruir a postura do livro em relação ao tratamento da produção textual. Como podemos 

observar, o autor do Ac08 coloca em cena o PdV do livro didático, via DD, e em seguida 

tece comentários críticos, como demonstramos abaixo:  
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PdV de e2 (o livro didático)  

 

Refutação do PdV de e2 por L1/E1 

O aluno produz o texto argumentativo ao 

serem dadas as condições de produção, que 

incluem fornecer texto base e apresentar o 

direcionamento do tema e do ponto de vista. 

E2 silencia outros sentidos possíveis à 

abordagem do tema e limita o ponto de 

vistas dos alunos. 

 

  

 

O uso das aspas em “interpretação” e no trecho uma interpretação “equivocada” por 

parte do aluno evidencia que L1/E1 duvida que as atividades de intepretação propostas pelo 

LD se constituam realmente enquanto tais, já que direcionam apenas “um” sentido possível. 

Sobre os contextos de imputação aqui analisados, chamamos atenção para fato de que 

o posicionamento de desacordo tem respaldo, implícita ou explicitamente, em outros PdV 

alheios, os dos autores representativos da teoria adotada nos artigos científicos 

(“Marcuschi”, no exemplo 31; “Fernandes” e a “PC/SC”, no exemplo 34, só para citarmos 

os que foram mostrados no fio textual).  

Considerando os excertos apresentados, podemos reiterar que uma das maneiras de a 

imputação suscitar a não assunção pelo conteúdo proposicional de um PdV é nas situações 

em que L1/E1 manifesta seu desacordo, ou seja, não deixa qualquer indício de engajamento, 

de comprometimento em relação ao que o outro disse, pensa ou defende. Essa operação, no 

entanto, não foi o que predominou, nem teve significativa frequência nos artigos científicos 

dos pesquisadores iniciantes.  

 

4.1.3 PdV anônimos e os indícios de uma pseudoneutralidade 

 

Considerando o aporte teórico aqui adotado, entre as formas de materializar a não 

assunção da RE está a expressão de neutralidade. Seria uma espécie de grau zero de indicação 

da RE, já que não fica evidente quem é o responsável pelo PdV, cujo conteúdo proposicional 

é relatado objetivamente em terceira pessoa, “de forma neutra”, como diz Rabatel (2009), e 

corresponde ao que Adam (2011) designa como PdV anônimo. Essa é uma prática muito 

comum na escrita acadêmico-cientifica, mas, na verdade, trata-se de uma pseudoneutralidade, 

porque, por mais objetivo e distanciado que se mostre L1/E1, a própria opção de usar a 

terceira pessoa verbal já aponta um posicionamento subjetivo, por exemplo, o de não se 

revelar, não se comprometer com o PdV, atribuindo-o à opinião comum, pertencente ao 

campo científico.  
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Semelhante aos casos de imputação analisados anteriormente, a “neutralidade” supõe 

que houve um reconhecimento por parte de L1/E1 do PdV de e2, que desta vez é um locutor-

enunciador anônimo. A diferença é que L1/E1 não demonstra rejeitar ou aceitar o PdV alheio 

como válido, correto, incorreto, bom, ruim etc., ficando na situação intermediária entre a 

assunção e a não assunção.  

Seguem abaixo as ocorrências identificadas no corpus e que constituem, pois, o que 

estamos considerando como PdV anônimos e como expressão de um posicionamento neutro 

de L1/E1.  

 

(35) 

Para que o conhecimento de mundo efetive-se de forma satisfatória na vida do profissional 

de redação  e  revisão,  faz-se  necessário  que  ele  saiba  distinguir  e  usar adequadamente os 

gêneros textuais. Vale lembrar que gêneros textuais são tipos específicos de textos de diferentes 

naturezas, sejam eles literários ou não. As formas textuais (tipos de texto) constituem-se nas 

materialidades linguísticas reconhecidas socialmente: narrativas, argumentativas, descritivas, 

injuntivas, expositivas e dialogais, que circulam por meio de diversos gêneros textuais. Sob essa 

concepção, pode-se citar alguns exemplos de gêneros: anúncios, convites, atlas, avisos, programas 

de auditórios, bulas, cartas comerciais, cartazes, comédias,  contos  de  fadas,  crônicas,  editoriais,  

ensaios,  entrevistas,  ofícios,  decretos, discursos políticos, histórias, instruções de uso, letras de 

músicas, leis, mensagens, notícias. São textos que circulam em vários setores e têm uma função 

específica discursiva, sendo voltados para um público distinto e com características próprias. 

Segundo Marcuschi,  

 

o estudo dos gêneros textuais é uma fértil área interdisciplinar, com 

atenção especial para o funcionamento da língua e para as atividades 

culturais e sociais. Desde que não concebamos os gêneros como 

modelos estanques nem como estruturas rígidas, mas como formas 

culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo 

particular na linguagem, veremos os gêneros como entidades 

dinâmicas. Mas é claro que os gêneros têm uma identidade e eles são 

entidades poderosas que, na produção textual, nos condicionam a 

escolhas que não podem ser totalmente livres nem aleatórias, seja sob 

o ponto de vista do léxico, do grau de formalidade ou da natureza 

dos temas, como bem lembra Bronckart (2001). Os gêneros limitam 

nossa ação na escrita. [...] Pois, assim como a língua varia, também os 

gêneros variam,  adaptam-se,  renovam-se  e  multiplicam-se.  Em  

suma,  hoje,  a tendência é observar os gêneros pelo seu lado dinâmico, 

processual, social, interativo, cognitivo, evitando a classificação e a 

postura estruturais. (MARCUSCHI, 2011, p. 18-19, grifos do autor). 

(Ac02, 2012, pp. 233-234) 

 

 

Devido à forma impessoal do verbo, não está explícito quem assume o conteúdo que 

incide sobre “Vale lembrar” e “Sob essa concepção, pode-se citar”. Todavia, como 

defendemos a ideia de uma pseudoneutralidade, é apenas provisoriamente que o anonimato 

do PdV se mantém no texto. Em primeiro lugar, para estes exemplos, admitimos a hipótese 
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de uma “dupla voz” (PASSEGGI et al., 2010, p. 304): a voz advinda da teoria adotada no 

artigo científico (a teoria de gêneros, trazida pela mediação de “Marcuschi” e de outros 

autores) e a voz do autor do Ac02. Em segundo lugar, concordamos com Rabatel (2009) 

quando afirma que todo PdV imputado requer uma posição de L1/E1. Não importa se 

imputado a uma opinião comum, a uma fonte anônima, o fato é que o discurso cobra uma 

posição daquele que profere o enunciado.  

Ora, como mostramos anteriormente, predomina a manifestação de acordo em 

relação à teoria de base adotada nos artigos científicos analisados, o que sugere que L1/E1 

compartilha a responsabilidade pelos PdV imputados a e2. Assim, o exame do contexto 

linguístico assegura que o conteúdo desses PdV aparentemente anônimos em (35) se 

encontra relacionado a um ou outro e2 citado no Ac02. 

 

(36) 

O estudo de caso empreendido também nos levou a concluir, a partir da análise da 

produção escrita de alunos adultos, que a combinação gramatical pode refletir um lapso cometido 

pelo aluno que ainda não se acostumou com as convenções gramaticais da LE. Nesse 

sentido, a aprendizagem de LE é entendida com um processo em que o indivíduo precisa  se  

desvincular  gradualmente  das  estruturas  de  sua  LM  para,  então,  tornar-se proficiente na LE 

aprendida. 

Cabe questionar então, em que medida essa combinação gramatical funciona 

efetivamente como  uma  estratégia  de  aprendizagem  ou  indica  apenas  uma 

distração/dificuldade do aprendiz. Consideramos, portanto, que a resposta para esse 

questionamento é uma tarefa produtiva reservada para estudos futuros. 

(Ac03, 2012, p. 263) 

 

A mobilização do verbo na forma impessoal em “Cabe questionar” torna o PdV 

anônimo, pois não evidencia quem questiona. Porém, ao deixar a resposta em aberto para 

“estudos futuros”, o autor do Ac03 revela ser o locutor-enunciador da questão, que foi 

levantada (advertida) como forma de conduzir a reflexão acerca dos resultados obtidos na 

pesquisa. Nesse exemplo, consideramos também a possibilidade da voz dupla, tendo em 

vista que L1/E1 formula um questionamento levantado pela própria teoria de aquisição de 

segunda língua adotada por ele no Ac03.  

 

(37) 

Ao considerar que a mídia tem uma grande parcela de participação no processo de 

formação de identidade, pode-se afirmar que ela é fonte para uma análise da identidade dos 

sujeitos para os quais ela se dirige. Portanto, analisar a língua utilizada na mídia possibilita, 

também, enxergar traços da identidade desse sujeito que ela almeja alcançar. 

(Ac04, 2012, p. 265) 
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Nesse trecho específico do Ac04, não está evidente o locutor-enunciador que assume 

pelo PdV de que “a mídia tem uma grande parcela de participação no processo de formação 

de identidade” e de que “ela é fonte para uma análise da identidade dos sujeitos para os 

quais ela se dirige”. O contexto linguístico, dito e implicitado, é o que nos orienta a perceber 

que se trata de postulações assumidas pelo autor do Ac04, com base na teoria adotada. Essas 

duas postulações embasam o seu olhar para analisar o papel da mídia na construção de 

identidades.  

 

(38) 

 
Entre os formatos mais frequentes encontrados nos quadrinhos está o balão de 

pensamento, muito comum nas tiras de Mafalda, apresenta-se de forma semelhante a uma 

nuvem de desenhos infantis, “com rabicho elaborado com bolhas que dela se desprendem” 

(BARBOSA, 2004, p.58), revelando ao leitor o pensamento de cada personagem. Em alguns 

casos em que esteja sendo contado um fato, uma história ou pensamento mais extenso de algum 

personagem, o próprio quadrinho toma forma de um grande balão de pensamento. 

Outro tipo de encontrado é o balão uníssono, com forma semelhante ao balão de fala 

tradicional,  em  que,  em  lugar  de  um  apêndice  aparecem  várias,  apontando  para  os 

personagens que fazem alguma afirmação, protesto ou cantoria em conjunto. 

Pode-se encontrar o balão de cochicho, utilizado para a fala secreta. Em um tom mais 

baixo algumas personagens, a fala é marcada por este tipo de balão de formato um pouco mais 

irregular do que o balão tradicional. Nas histórias recentes, o formato pontilhado é mais raro de 

ser encontrado, bem como a situação de cochicho. 

Observa-se também o balão do grito, caracterizado pela forma irregular, pelas letras em 

negrito e garrafal e, muitas vezes, apresentando o seu apêndice retorcido e maior que o normal. 

Em alguns casos, emprega-se o balão indicador – quando a mensagem é dita por uma 

personagem que está ausente do espaço do quadrinho, o apêndice aponta para fora, indicando a 

ausência. 

  (Ac05, 2012, p. 259) 

 

Os trechos destacados com o sublinhado no excerto (38) são marcas de 

impessoalidade que tornam o PdV anônimo, ao menos provisoriamente. Quando L1/E1 diz 

que “pode-se encontrar” e “observa-se”, sugere que essa constatação independe de seu 

campo de percepção particular. Falamos, então, de PdV anônimo por atribuição a uma 

opinião comum, porque a classificação dos tipos de balões das narrativas em quadrinhos já é 

de conhecimento geral, por exemplo, entre estudiosos do texto e dos gêneros.  

Se relacionados com o contexto linguístico anterior, visualizado parcialmente no 

excerto (38), vemos que esses PdV deixam de ser anônimos, pois o autor do Ac05 vem 

discorrendo sobre os tipos de balões com base no estudo de “Barbosa (2004, p. 58)” e dá 

continuidade, posteriormente, com base no estudo de “Ramos (2010)”, apresentando outra 

tipologia. Em razão disso, pensamos, também, na hipótese do recurso estilístico, em que o 
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autor opta pela impessoalidade não para se isentar de assumir os PdV, mas por primar por 

uma escrita objetiva, tal como se tem exigido no meio acadêmico-científico. O recurso 

estilístico parece ser um fator relevante, tanto que, inclusive nas situações de 

metalinguagem, L1/E1 se expressa em terceira pessoa, quando diz: “Em alguns casos, 

emprega-se o balão indicador – quando a mensagem é dita por uma personagem que está 

ausente do espaço do quadrinho, o apêndice aponta para fora, indicando a ausência.” 

 

 

(39) 

 
Até a década de 1950 a gramática reinou soberana. A aula de português naquela época se 

resumia ao estudo de regras e nomenclatura gramatical. Apesar dos debates ocorridos no final do 

século XIX sobre que língua se falava no Brasil (português ou brasileiro), acreditava-se que a 

língua que devia ser ensinada nas escolas (e servir de base, portanto, para os estudos gramaticais 

descontextualizados) era o português-padrão, que Bagno (2007, p. 130) define como um "conjunto 

de regras padronizadas, descritas e prescritas pelas gramáticas normativas, inspiradas em estágios 

passados da língua e principalmente nas opções de um grupo restrito de escritores consagrados." 

(Ac08, 2013, p. 417) 

 

Para o caso de “acreditava-se que”, o PdV está anônimo, em que a responsabilidade 

pode recair sobre qualquer pessoa situada entre as temporalidades citadas no texto (década 

de 1990, naquela época, o final do século XIX), ou mais precisamente um professor, já que o 

contexto relatado é o do ensino, da “aula de português”.  

A análise das ocorrências de PdV anônimos confirma o postulado de Rabatel (2009) 

de que a situação intermediária da neutralidade, embora teoricamente possível, não dura 

muito tempo. Como afirma o autor, o fato de L1/E1 “se afastar do seu dizer não indica uma 

ausência de PEC, mas uma tática de legitimidade que consiste em se apoiar sobre um 

responsável externo”49 (RABATEL, 2009, p. 77).  

No contexto desta pesquisa, apontamos o campo científico, as condições de produção 

e o próprio gênero de discurso como forças reguladoras dos atos enunciativos de L1/E1, 

exigindo a objetividade, o não engajamento subjetivo. Em contrapartida, o funcionamento da 

linguagem reverte essa “ilusão” e faz intervir, no fio textual/discursivo do gênero artigo 

científico, as marcas de um posicionamento teórico-metodológico assumido por seu autor. É 

nesse sentido que, na prática da relação do locutor-enunciador com a linguagem, não lhe é 

possível ficar o tempo todo neutro, sem tomar uma posição no discurso. 

                                                 
49 [...] s’effacer de son dire n’indique pas une absence de PEC, mais une tactique de légitimation qui consiste à 

s’appuyer sur un garant externe. 
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Na tabela 4, constam os resultados quantitativos em relação aos posicionamentos 

emitidos por L1/E1 nos artigos científicos analisados.  

 

 

POSICIONAMENTOS ENUNCIATIVOS EM CONTEXTOS DE IMPUTAÇÃO 

Cód. 

 
Acordo    Desacordo   Neutralidade  

Ocorrências 

por artigo 

científico 

Ac01 17 00 22 30 

Ac02 34 - 14 37 

Ac03 15 - 01 10 

Ac04 30 - 05 32 

Ac05 34 - - 34 

Ac06 13 - 07 18 

Ac07 22 06 06 29 

Ac08 16 02 01 21 

Total 149 08 56 212 
Tabela 4: Posicionamentos enunciativos em contextos de imputação nos artigos científicos de pesquisadores 

iniciantes  

 

Os dados da tabela mostram que a posição de acordo, que expressa o laço de 

responsabilização com os PdV imputados, predomina nos artigos dos pesquisadores iniciantes 

(149 ocorrências), seguida da posição intermediária de “neutralidade” (58 ocorrências). Já o 

desacordo, que supõe a refutação de um PdV alheio, é praticamente inexistente (apenas 8 

ocorrências em dois artigos).  

 

4.2 CONTEXTOS DE RESPONSABILIZAÇÃO E A FORMULAÇÃO DE PDV PRÓPRIOS 

 

Constatamos que o artigo científico produzido pelo pesquisador iniciante exibe 

também a formulação de PdV próprios, consistindo nos casos em que o L1/E1 se coloca como 

a fonte enunciativa do PdV e como o autor das palavras, dando a sua contribuição ao 

conteúdo abordado, seja em forma de comentário, explicação, acréscimos etc. Em outros 

termos, são contextos de assunção total da RE, já que L1/E1 não a imputou a nenhum outro 

locutor-enunciador, responsabilizando-se por conta própria pelo conteúdo proposicional dos 

PdV, conforme Rabatel (2009). No corpus analisado, interpretamos esses contextos de 

assunção como sendo de três tipos: 1) PdV próprios mediados por uma fonte segunda 

integrada sintaticamente ao ato enunciativo de L1/E1; 2) PdV próprios mediados por 

constatação teórica; e 3) PdV próprios mediados por dados de pesquisa. 
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Cabe destacar que, nas três situações, dado o princípio dialógico da linguagem, há 

sempre o outro na constituição do dizer, sejam as vozes da teria adotada ou dos autores 

integrados ao ato enunciativo do locutor-enunciador, seja por meio de dados ou de fenômenos 

da realidade observada. No caso 1, o PdV, a princípio, não é próprio, porém se apresenta 

como tal, traduzindo exatamente aquilo que L1/E1 pretendia dizer e o fez usando as palavras 

de outrem, por empréstimo. É uma espécie de apropriação direta do PdV, em que L1/E1 

integra sintaticamente as palavras de e2 a suas palavras, tornando-as uma só no fio 

textual/discursivo. Logo, o PdV alheio se faz próprio, ainda que L1/E1 não seja, de fato, o 

autor único.  

Ressalte-se, ainda, que, nos casos 2 e 3, mesmo quando aconteceu de o PdV ser 

relatado na forma impessoal, não significa que deixa de ser próprio, na medida em que a 

impessoalidade pode representar apenas a escolha do autor do artigo por um plano de 

enunciação mais objetivo, supostamente neutro, em consonância com as convenções da 

escrita acadêmico-cientifica. Nos artigos científicos do pesquisador iniciante, como 

mostraremos a seguir, as partes textuais onde mais identificamos a formulação de PdV 

próprios foram a introdução, a seção de análise de dados e as considerações finais. O caso 1 

foi constatado com mais recorrência na seção teórica.  

 

4.2.1 PdV próprios mediados por uma fonte segunda integrada sintaticamente ao ato 

enunciativo de L1/E1 
 

 

(40)  

À medida que o indivíduo vai amadurecendo, o conhecimento e o domínio da língua 

materna se sedimentam e a aprendizagem de outras línguas começa a se tornar não impossível, mas 

mais dificultosa quando comparada com a aprendizagem nas idades mais pueris, uma vez que 

"mesmo fechada essa janela temporal3 ainda é possível desenvolver alguns aspectos da 

linguagem, mesmo que não com tanta eficiência". Por essa razão, já na idade adulta, a apreensão 

de uma segunda língua e a aquisição das suas habilidades linguísticas - a capacidade de ler, 

escrever, ouvir e falar - é um processo cognitivo que, em geral, demanda um esforço maior.  

 
Nota de rodapé 3:  

Deve-se entender a janela temporal referida como o período de especialização do hemisfério esquerdo 

cerebral que se estende até a puberdade do indivíduo. 

(Ac03, 2012, p. 256) 

 

 

Esse recorte, já contemplado no excerto (10), é representativo disso que estamos 

considerando como “PdV próprios mediados por uma fonte segunda integrada sintaticamente 

ao ato enunciativo de L1/E1”. Se observada a função das aspas por si só, não há dúvida de 

que elas sugerem o distanciamento enunciativo, o reconhecimento por parte de L1/E1 de que 
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o PdV é alheio, afinal foi por isso que se estabeleceu uma fronteira, sinalizando um tipo de 

outro que falou antes. Entretanto, ao ser considerado o co(n)texto que recobre a produção do 

Ac03, o distanciamento enunciativo fica relativizado em função da atitude de L1/E1 de não 

rejeitar o PdV, e, mais que isso, de integrá-lo sintaticamente ao seu próprio texto/discurso.  

Como se pode observar em (40), as palavras de outrem ocupam o lugar das palavras de 

L1/E1, elas complementam o seu dizer, sem qualquer ruptura sintática entre os dois atos 

enunciativos. No excerto, se não fosse o recurso tipográfico, as aspas, a presença de outro 

locutor-enunciador estaria pressuposta somente pela hipótese do dialogismo/da 

heterogeneidade constitutiva.  

A linha que distingue esse tipo de ocorrência dos contextos de imputação com acordo 

é bastante tênue. No subtópico 4.1.1, vimos que há uma imputação prévia, seguida da 

manifestação de acordo, explícita ou não no decorrer dos artigos científicos; já aqui, torna-se 

redundante falar de imputação com acordo, uma vez que o PdV alheio está, em conteúdo e em 

palavras, integrado, assimilado ao texto/discurso de L1/E1, por isso pareceu-nos mais 

oportuno denominar de apropriação por integração sintática.  

Essa estratégia se confirma em outras passagens dos artigos científicos analisados, 

como podemos observar nos Ac04, Ac05, A06, Ac07 e Ac08. 

 

(41) 

 
A fim de obter o resultado almejado, o sujeito informador realiza escolhas discursivas. 

“Ora, toda escolha se caracteriza por aquilo que retém ou despreza; a escolha põe em 

evidência certos fatos deixando outros à sombra.” (CHARAUDEAU, 2009, p. 38). Sabendo que 

a informação depende de escolhas, do que se diz e de como se diz, e que as escolhas têm a 

finalidade de influenciar o outro, é compreensível que encontremos na publicidade brasileira a 

presença da língua inglesa.  

(Ac04, 2012, p. 270) 

 

 

Em (41), L1/E1 assume totalmente o conteúdo proposicional do trecho em destaque, 

pois este constitui uma parte inseparável sintaticamente do seu próprio dizer. O PdV de 

“Charaudeau, 2009, p. 38)” está incorporado às palavras de L1/E1, situando-se no meio delas, 

completando-as, tanto é que, se retirado, prejudicaria a argumentação nesse ponto do Ac04. 

Vê-se que o PdV alheio está a serviço da formulação de um raciocínio particular do autor do 

Ac04. Este faz saber que a “escolha discursiva” é um termo relevante no contexto de sua 

pesquisa, pois mostra o quão intencional é presença da língua inglesa na publicidade 

brasileira.  
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(42) 

 
A história em quadrinho introduziu uma nova forma de narrativa que tem como ponto 

principal, a união de duas linguagens, uma não verbal e outra verbal, o que lhe confere um grande 

potencial criativo e comunicativo. “A fim de integrar a linguagem verbal à figuração narrativa, 

os quadrinhos desenvolveram diversas convenções específicas à sua linguagem, que 

comunicam instantaneamente ao leitor o ‘status’ do enunciado verbal”. (BARBOSA, 2004, 

p.55) 
A imagem nos quadrinhos, assumindo o papel da linguagem, pode ser interpretada e 

adquirir sentidos dentro do contexto social em que se encontra inseridos. Se “o sentido de uma 

palavra é o conjunto de suas relações possíveis com outras palavras, o sentido de uma imagem 

será o conjunto de suas relações possíveis com outras imagens que ela sugere: ao se isolar um 

sentido de um conjunto de outros, estaremos interpretando”. (TODOROV, 1969, p.58) 
(Ac05, 2012, pp. 257-258) 

 

 

Nessa passagem do Ac05, L1/E1 profere o PdV sobre a estrutura da história em 

quadrinhos, tratando de uma nova forma de narrativa que articula linguagem verbal e não 

verbal, e o PdV acerca da construção de sentidos da imagem nos quadrinhos. Em ambos, 

L1/E1 introduz o PdV, mas desenvolve e conclui com palavras de outros locutores-

enunciadores, respectivamente “Barbosa e Todorov”. Desse modo, o autor do Ac05 encontra 

nesses e2 exatamente o ponto que serve para reiterar ou especificar o conteúdo de que trata 

seu próprio PdV. 

 

 

(43) 

 
Assim, buscamos trabalhar com a análise das estruturas da língua, a partir da leitura e da 

interpretação dos textos, levando os alunos a terem uma “reflexão consciente sobre os fenômenos 

gramaticais e textual-discursivos que perpassam os usos linguísticos, seja no momento de 

ler/escutar, de produzir textos ou de refletir sobre esses mesmos usos da língua” 

(MENDONÇA, 2006, p.204). 
(Ac06, 2012, p. 284) 

 

 

A integração sintática se torna um recurso até certo ponto mais cômodo pelo fato de 

dispensar recursos linguísticos para introduzir o ato de enunciação citado, cabendo a L1/E1 

apenas estabelecer o elo em relação ao conteúdo. Em (43), o autor do Ac06 emprega os 

dizeres de “Mendonça (2006, p. 204)” para mostrar qual o propósito do seu trabalho com a 

“análise de estruturas da língua, a partir da leitura e da escrita dos textos”.  

 

 

(44)  

 
Na aula posterior, a docente apresenta os alunos considerados “indicados” para a 

participação no programa; ela faz questão que esses alunos leiam seus textos para a turma, afinal  
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dentro de uma concepção dialógica de linguagem, a circulação dos 

trabalhos produzidos por alunos é vista como a possibilidade de permitir a 

interlocução em sala de aula. Após a leitura de um texto de aluno, abre-se 

um espaço para os interlocutores manifestarem suas críticas, sugestões, 

apreciações, alternativas de mudanças, que serão retomadas pelo autor no 

ato da reescrita – resguardada sua liberdade de opção. (AZEVEDO E 

TARDELLI, 1997, p. 44). 

 

(Ac07, 2012, p. 303) 

 

 

O locutor-enunciador do Ac07 também recorre ao recurso da integração sintática em 

um ponto que precisa deixar evidente qual a concepção de linguagem subjacente a uma aula 

de língua portuguesa, na qual a docente desenvolvia atividades de produção de textos. No 

excerto, vemos que o PdV de “Azeredo e Tardelli” dá continuidade, sem quebra sintática, ao 

raciocínio de L1/E1, em seu objetivo de mostrar que e2 (a docente) está de acordo com a 

concepção interacionista de linguagem, pelo fato de delimitar interlocutores para os textos 

produzidos pelos alunos.  

 

(45) 

 
Levando em conta os avanços no ensino de língua, os Guias Curriculares3 revelavam as 

tensões dessa época de conflitos, misturando "idéias tradicionais da gramática normativa com 

idéias da 'teoria da comunicação'" (GREGOLIN, 2007, p. 64). Desse modo, o professor se 

deparava com uma série de conceitos novos da teoria da comunicação como "emissor", "receptor", 

"código" e "mensagem" ao mesmo tempo em que tinha contato com conceitos gramaticais do 

estruturalismo Saussuriano e do gerativismo Chomskiano4.  

 
Notas de rodapé:  

3 Um Guia Curricular é um documento que fornece subsídios teórico-metodológicos para o professor, 

orientando-o na elaboração de um programa de ensino concreto para a sala de aula.  

4 Cf. Saussure (1916) e Chomsky (1957). 

(Ac08, 2013, p. 418) 

 

 

Em (45), L1/E1 encontra nas palavras de “Gregolin (2007, p. 64)” a completude do 

seu dizer no tocante às bases teóricas subjacentes aos “Guias Curriculares” do ensino de 

língua. Se comparado aos exemplos mostrados anteriormente, neste L1/E1 mantém-se mais 

distanciado em relação ao conteúdo relatado, uma vez que o excerto (45) está situado no 

ponto do Ac08 onde L1/E1 faz um panorama acerca do ensino de língua portuguesa no Brasil, 

desde a década de 1950 até o presente. Os verbos no pretérito imperfeito (“revelaram”, “se 

deparavam” e “tinha”) sinalizam o relato no passado e o distanciamento enunciativo de 

L1/E1, que somente no final do panorama, ao apresentar a contribuição das teorias 
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linguísticas para o ensino, demonstra responsabilizar-se pelo conteúdo proposicional dos PdV, 

mesmo se atribuídos a outrem, como no trecho abaixo. 

 

(46) 

Conforme assinala Antunes (2003, p. 174), 

 

as novas concepções da lingüística – que na verdade, já não são tão novas 

assim – podem nos fazer ver o fenômeno da língua muito além das teias 

gramaticais, com horizontes bem mais amplos, bem mais fascinantes, bem 

mais humanos, no sentido de que refletem os usos das pessoas em 

sociedade, isto é, a língua que a gente usa no dia a dia. 

 

É nesse sentido, que a língua passa a ser estudada sob um enfoque discursivo, no qual as 

palavras deixam de ter um significado meramente formal e passam a significar no texto. É o texto 

que significa e não mais a palavra. Quando uma palavra significa é porque ela apresenta 

textualidade, ou seja, ela isoladamente equivale ao texto, ela é o próprio texto. 

(Ac08, 2013, pp. 419-420) 

 

As ocorrências de integração sintática entre os atos de enunciação citante e citada, tal 

como mostramos com os excertos (40) a (46), constituem as evidências de PdV próprios sob 

dependência de PdV alheios. Somado aos contextos de imputação com acordo, esses dados 

reiteram a necessidade de L1/E1 de trazer a voz dos autores da área não apenas para 

fundamentar teoricamente seu próprio dizer, mas também para ocupar lugar no plano sintático 

deste dizer.  

 

4.2.2 PdV próprios mediados por constatação teórica 

 

Nos excertos apresentados neste subtópico, os PdV proferidos nos artigos científicos 

dos pesquisadores iniciantes mostram-se como o resultado de suas próprias constatações 

teóricas, pelas quais se responsabilizam sozinhos. Ocorrências desse tipo foram identificadas 

em todos os artigos desses pesquisadores, mas não com significativa frequência quando 

comparadas à dependência de PdV alheios, o que atesta a necessidade que eles têm de se 

reportar às constatações teóricas alheias, advindas de autoridades da área.  

É importante frisar que não se tratam de PdV isolados, pois são bem representativos 

do diálogo instaurado com os diversos autores convocados para fundamentar a pesquisa. 

Assim, os pesquisadores iniciantes só os formula justamente por sua inserção em alguma área 

do conhecimento científico e, portanto, devido à adesão aos postulados de uma dada teoria. 

Como já deixamos claro, o princípio do dialogismo e o da heterogeneidade enunciativa 
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asseguram a existência de um tipo de outro subjacente ao que designamos aqui como PdV 

próprios. 

Desta vez, agrupamos os excertos em caixa de texto dividida em duas colunas: à 

esquerda, consta o PdV de L1/E1, já à direita, apontamos a filiação teórica correspondente, de 

onde teria procedido a constatação, conforme dados co(n)textuais disponíveis nos artigos 

científicos. Todos são recortes das seções teóricas dos artigos analisados. 

 

(47) 

PdV próprios por constatação teórica  Base teórica subjacente 

É interessante observar também que os sujeitos do 

discurso, através das expressões referenciais, podem da mesma 

forma desconstruir o que está cristalizado na memória social sobre 

um determinado objeto-de-discurso e construir um novo pensar sobre 

o mesmo.  

(Ac01, 2012, pp. 220-221) 

 

As significações encontradas pelos sujeitos do discurso 
para os referentes fazem parte da própria construção desses objetos 

de discurso dentro do espaço textual, que representam a versão da 

realidade desses indivíduos, captada pela sua relação com o mundo. 

O processo de construção de referentes implica que, no fundo, o 

papel da linguagem não é o de expressar fielmente uma realidade 

pronta e acabada, mas, sim, o de construir, por meio da linguagem, 

uma versão, uma elaboração dos eventos ocorridos, sabidos, 

experimentados.  

(Ac01, 2012, p. 222) 

Temática da referenciação, 

segundo a  Linguística  do  

Texto. 

 

Considerando os trechos que colocamos em destaque, é possível enxergar uma base 

teórica pressuposta em cada PdV proferido nos dois fragmentos acima. Os termos “sujeitos do 

discurso”, “expressões referenciais”, “espaço textual”, “construção de referentes” remetem 

claramente à temática da referenciação, abordada pela Linguística do Texto. Vê-se que as 

informações relatadas no excerto resultam do conhecimento assimilado pelo autor do Ac01 

acerca dessa abordagem teórica. Assim, a responsabilidade incide unicamente sobre L1/E1, 

pois é ele quem acha “interessante observar” e é também quem declara sua compreensão 

sobre como se articula “o processo de construção de referentes” e a relação dos indivíduos 

com mundo. Esses PdV estão situados em pontos do Ac01 onde o autor chega a conclusões ao 

discutir sobre o fenômeno da rerefenciação, reiterando o que os autores da área já disseram.  

 

 

 

 

 



  207 

 

(48) 

PdV próprios por constatação teórica Base teórica 

subjacente 

1 Linguagem, discurso e sociedade 

 

Um importante aspecto da linguagem é a sua capacidade de 

servir como fonte de informação a respeito de seus falantes. É 

possível, por exemplo, através da análise do comportamento linguístico 

de uma pessoa, criar hipóteses a respeito de características suas, tais 

como status, gênero, nacionalidade, raça, entre outras e, 

consequentemente, entrar em contato com sua identidade. Não 

raramente nos encontramos em posição de julgamento, baseados, tão 

somente, em “o que” o outro fala e em “como” ele fala. 

(Ac04, 2012, pp. 264-265) 

Temática da 

identidade, segundo 

postulados da teoria de 

Análise de discurso. 

 

 

Em (48), a fonte enunciativa do PdV pode ser associada ao próprio autor do Ac04, 

que, logo na seção de abertura, anuncia aquilo que julga importante e parece ser um dos 

pressupostos teóricos fundamentais do seu trabalho – o da relação entre linguagem, discurso e 

sociedade – e faz isso por meio de um exemplo, demonstrando seu campo de percepção 

particular da teoria adotada.  

 

 

(49) 

 

PdV próprios por constatação teórica Base teórica 

subjacente 

A mensagem linguística da história em quadrinho compreende 

um aspecto narrativo, em que podem ser feitas descrições do quadro, da 

situação ou das ações e a forma de diálogo. Este último apresentado no 

estilo direto busca, muitas vezes, imitar a língua falada. Entretanto, as 

características específicas da língua falada impossibilitam uma 

transcrição fiel para o diálogo escrito, que irá lançar mão de 

diferentes recursos e procedimentos especiais, criando uma 

linguagem carregada de convenções que explora com originalidade os 

códigos verbais e visuais específicos inerentes a esse tipo de narrativa, 

tais como: o balão, os símbolos (ideogramas e pictogramas), os sinais de 

pontuação e as onomatopeias. 

(Ac05, 2012, p. 259) 

Abordagem de gêneros 

do discurso. 

 

 

O fragmento (49) está situado em uma seção teórica do Ac05 que discorre sobre os 

“Principais elementos não verbais dos quadrinhos”. Como resultados do diálogo com 

diversos autores, o autor do artigo chega à constatação posta acima sobre as características 

estruturais dos quadrinhos, mais precisamente quanto à impossibilidade de se transcrever 

para o diálogo escrito as características específicas da língua falada. Podemos afirmar, 

então, que a assunção pelo PdV proferido fica totalmente por conta de L1/E1. 
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(50) 

 

PdV próprios por constatação teórica Base teórica 

subjacente 

Conhecer os dados quantitativos, fornecidos pelos acertos e 

erros dos alunos no simulado aplicado, é uma prática relevante para a 

avaliação da aprendizagem dos discentes e para termos uma visão 

apurada sobre as eventuais falhas cometidas por nós no momento do 

planejamento ou da execução das aulas. 

(Ac06, 2012, p. 284) 

Abordagem teórico-

metodológica das 

sequências didáticas. 

 

 

A enunciação em primeira pessoa do plural em “para termos uma visão apurada” atua 

como marca linguística que sinaliza a fonte do PdV neste fragmento do Ac06. Nesse caso, é o 

próprio L1/E1 quem se responsabiliza pela postulação acerca da relevância dos dados 

quantitativos para a avaliação da aprendizagem.  

As ocorrências mostradas no subtópico 4.2.2 podem ser consideradas como 

representativas do esforço do autor para interpretar e comentar os postulados teóricos a que se 

refere no seu texto, o que já sinaliza um grau acima do nível da reprodução das palavras de 

outrem, da simples imputação com acordo, enfim, da assunção de PdV alheios, mas ainda não 

chegam a constituir uma contribuição pessoal notória dos pesquisadores iniciantes, que é o 

que caracterizaria primordialmente a noção de PdV próprio no contexto da produção 

acadêmico-científica.  

 

4.2.3 PdV próprios mediados por dados de pesquisa 

 

Nos excertos a seguir, os PdV estão apoiados em dados de pesquisa, a partir do campo 

de percepção particular dos autores dos artigos científicos.  

 

(51) 

Formulação dos PdV  

Localização espacial 

no artigo científico, 

conforme o plano de 

texto 

Ao examinar estudos de pesquisadores brasileiros sobre a 

referenciação, pode-se verificar que pouco se tem explorado neste viés 

teórico que se situa na interface entre a Sociologia e a Lingüística, 

sobretudo, no que diz respeito às atividades referenciais de sujeitos em 

relação aos processos de construção e reconstrução da memória social. A 

consulta a fontes especializadas sobre o fenômeno do cangaço e a 

articulação entre concepções de linguagem e de memória constituem o 

alicerce teórico dessa investigação. 

  (Ac01, 2012, p. 219) 

Introdução 
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Em (51), não está explícita a fonte enunciativa do PdV, pelas razões já discutidas em 

relação às exigências de objetividade – para deixar falar a teoria e os dados no lugar do 

pesquisador – mas sabemos que a fonte corresponde ao autor do Ac01. Foi ele quem 

“examinou” e “verificou” e por isso constatou o fato de a referenciação não ter sido 

suficientemente explorada pelo viés teórico “que se situa na interface entre a Sociologia e a 

Lingüística, sobretudo, no que diz respeito às atividades referenciais de sujeitos em relação 

aos processos de construção e reconstrução da memória social.” Por sua vez, tal constatação 

lhe permitiu abrir caminho para delimitar o “alicerce” de sua investigação, em uma direção 

que articula linguagem e memória social. 

Nesse ponto do texto, o PdV está apoiado na experiência de sujeito pesquisador 

vivenciada por aquele que assume a autoria do Ac01, isto é, no diálogo estabelecido com as 

fontes de pesquisa consultadas. Aqui, não se trata da representação da fala do outro, ou do 

dizer segundo o outro e com as palavras do outro, mas de um L1/E1 que assume, por si 

mesmo, um dizer sustentado por seu próprio campo de percepção dos fatos (mediação 

perceptiva), após realizar pesquisa teórico-empírica. É claro que a forma impessoal dos 

verbos, como está presente no excerto, sugere que a constatação obtida vai além do olhar 

exclusivo de L1/E1, afinal outro pesquisador, operando os meios teórico-metodológicos 

utilizados no Ac01, também pode alcançá-la. 

 

(52) 

Formulação dos PdV 

Localização espacial no 

artigo científico, 

conforme o plano de 

texto 

O próprio mercado de trabalho estimula as pessoas a 

buscarem um maior aperfeiçoamento em sua área de atuação. Tal 

preocupação faz com que novos Cursos, tanto profissionalizantes 

como de graduação, surjam para atender as demandas desse mercado. 

Isso exige que as Instituições Técnicas e as Universidades estejam 

atentas para que as lacunas mercadológicas sejam supridas. E não só 

isso, exige também que os Cursos ofereçam condições para que os 

acadêmicos, ao concluírem a graduação ou o técnico, realmente saiam 

preparados para atuar profissionalmente. 

 (Ac02, 2012, pp. 227-228) 

Introdução 

Nota-se que há espaço para o profissional em Redação e 

Revisão de Textos no mercado de trabalho, entretanto, o processo de 

inserção é lento e ainda pouco reconhecido. Até bem pouco tempo, e 

ainda nos dias de hoje, em algumas empresas, quem faz o serviço de 

redação e revisão de textos são profissionais formados em Letras-

Licenciatura ou em Comunicação Social (Jornalismo, normalmente). 

Além disso, percebe-se que há pouca bibliografia (e mesmo 

Introdução 
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referências on-line) específica sobre essa área. 

 (Ac02, 2012, p. 228) 

Com o resultado de nosso estudo, foi possível perceber a 

escassez de material específico da área de redação e revisão de textos. 

Isso mostra que mesmo sendo uma profissão antiga a do revisor e 

redator de textos, infelizmente, no quesito pesquisas científicas da área 

nota-se uma lacuna. Não vemos isso como um empecilho, mas como 

uma oportunidade de estabelecer relação com diversas áreas do 

conhecimento, o que evidencia a importância do Bacharel em Letras 

com habilitação em redação e revisão de textos ter um amplo 

conhecimento de mundo, o que engloba domínio da norma padrão, dos 

gêneros textuais e das mais diversas áreas como: social, cultural, 

histórica e científica. 

(Ac02, 2012, p. 238) 

Seção de análise de dados 

(parágrafo final) 

 

 

Os dois primeiros fragmentos reunidos em (52) são parte da introdução do Ac02 e 

representam PdV próprios por se tratar das constatações de L1/E1 a respeito da realidade (“o 

mercado de trabalho”, os “novos Cursos”, as “Instituições Técnicas e as Universidades”, 

“algumas empresas”, a área de “redação e revisão de textos”). No contexto da introdução, 

essas informações servem como argumentos para delimitar e justificar a temática e ao mesmo 

tempo demonstrar o conhecimento do autor sobre o seu objeto de estudo.  

O último fragmento também traz PdV próprio, que consiste no resultado obtido pelos 

dados de pesquisa e na interpretação dada. Nesse sentido, é somente L1/E1 quem atua como o 

responsável por “perceber a escassez de material específico da área de redação e revisão de 

textos” e pela interpretação de que “isso” representa “uma lacuna” para a referida área, mas  

que, mesmo assim, não chega a ser “um empecilho”; pelo contrário, mostra-se como “uma 

oportunidade de estabelecer relação com diversas áreas do conhecimento”, ressaltando a 

“importância do Bacharel em Letras”.  

O relato objetivo no primeiro fragmento e as formas verbais no impessoal em “Nota-

se” e “foi possível perceber” atestam a mediação de uma fonte anônima, mas que logo em 

seguida se desvela, dando lugar à voz em primeira pessoa do plural (“Não vemos isso como 

um empecilho”), como um claro indicativo de que o autor do artigo assume a posição de 

controle sob as palavras e sobre o conteúdo proposicional dos PdV, responsabilizando-se 

sozinho, sem recorrer à mediação de outros locutores-enunciadores. 
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(53) 

Formulação dos PdV 

Localização espacial no 

artigo científico, 

conforme o plano de 

texto 

O levantamento que empreendemos nos fez verificar que 
o indivíduo, conforme avança no processo de aprendizagem de LE, se 

torna autônomo e se serve de estratégias de aprendizagem para se 

desvencilhar de obstáculos existentes na expressão linguística em 

uma dada LE. Entre tais estratégias de aprendizagem, temos a 

combinação de estruturas gramaticais de LE e LM. Foi verificado 

também que tal combinação apesar de provocar a produção de textos 

que podem ser gramaticalmente inadequados e causar estranhamento 

na perspectiva de LE, refletem a aquisição de uma maior autonomia 

por parte dos aprendizes na produção escrita.  

Em consonância com o objetivo central do artigo, 

constatamos também que o estudo da produção escrita dos alunos 

de alemão com LE nos oferece material para a reflexão de como se dá 

a aprendizagem dessa língua: o indivíduo organiza o conhecimento 

adquirido da LE usando a LM como fundamentação. Isso porque se 

verifica, de acordo com os dados coletados, que o indivíduo insere 

aspectos gramaticais da língua portuguesa em ocasiões em que se 

deveria usar aspectos gramaticais que são particulares da língua 

alemã.  

O estudo de caso empreendido também nos levou a 

concluir, a partir da análise da produção escrita de alunos 

adultos, que a combinação gramatical pode refletir um lapso 

cometido pelo aluno que ainda não se acostumou com as convenções 

gramaticais da LE. Nesse sentido, a aprendizagem de LE é entendida 

com um processo em que o indivíduo precisa se desvincular 

gradualmente das estruturas de sua LM para, então, tornar-se 

proficiente na LE aprendida.  

(Ac03, 2012, pp. 261-262) 

Conclusões 

 

 

Os PdV proferidos em (53) mostram-se sob a mediação dos dados de pesquisa, como é 

possível verificar nas seguintes passagens: “O levantamento que empreendemos nos fez 

verificar que”, “Entre tais estratégias de aprendizagem, temos”, “Foi verificado também que”, 

“constatamos também que”, “Isso porque se verifica, de acordo com os dados coletados”, “O 

estudo de caso empreendido também nos levou a concluir, a partir da análise da produção 

escrita de alunos adultos, que”. Essas são as provas mais concretas do raciocínio construído 

pelo autor do Ac03, qual seja: a aplicação de postulados da teoria de aquisição de segunda 

língua para obter resultados em um contexto particular de ensino/aprendizagem do alemão por 

estudantes brasileiros.  

De um lado, por se tratar de situação mediada, vemos L1/E1 distanciar-se em relação a 

qualquer questionamento sobre a verdade dos fatos, afinal quem “fala” não é propriamente ele 

e sim os dados da pesquisa. De outro, o autor do artigo é quem se mantém, mesmo 
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ilusoriamente, sobre o controle dos PdV afirmados em (53), ajudando a direcionar a 

interpretação e construindo sobre eles um laço de responsabilidade. É nesse segundo “lado” 

que se faz presente a atuação do pesquisador iniciante, daí termos classificado como casos de 

PdV próprios. 

 

(54) 

Formulação dos PdV 

Localização espacial no 

artigo científico, 

conforme o plano de 

texto 

Ao analisar a linguagem contida nas publicidades de 

festas da cidade de Catalão, é possível se deparar com a língua 

inglesa sendo usada numa grande quantidade delas. Porém, as 

palavras e expressões, em sua maioria, são de fácil compreensão e 

não chegam a causar inconveniência na transmissão da mensagem. 

(Ac04, 2012, p. 272) 

Seção de análise 

A presença de estrangeirismos na língua portuguesa não é 

algo novo e esse fenômeno é comum não só aqui no Brasil, mas 

também em qualquer nação que, de alguma forma, se encontra 

inserida nesse mesmo contexto de globalização em que vivemos.  

Podemos perceber que a mídia, grande formadora de 

opinião, desempenha um papel importante na formação da 

identidade do sujeito pós-moderno e que a grande recorrência de 

palavras da língua inglesa no discurso utilizado nas campanhas 

publicitárias corroboram a ideia que se tem sobre a identidade no 

contexto atual: um sujeito com uma identidade híbrida e que não 

mais se ampara tanto no conceito de nacionalidade, mas que 

procura criar e recriar sua identidade a todo momento a fim de 

se adaptar às mudanças sociais. 

Então, cabe ressaltar que as mudanças na língua ocorrem 

na medida em que a própria sociedade evolui e que incomum seria se 

as evoluções na sociedade não acarretassem evoluções no sistema 

linguístico.  

A língua não é estática, mas dinâmica, e o contato entre 

línguas diferentes é base para essa evolução. Portanto, na direção 

contrária às constantes críticas ao estrangeirismo, que condenam 

a presença de palavras estrangeiras no português, é 

compreensível que haja na publicidade uso tão intenso da língua 

inglesa, uma vez que tal prática apenas reflete tanto a nova realidade 

global em que se encontra o mundo atual quanto os sujeitos que dela 

fazem parte.  

Ideal seria se, munidos de pleno conhecimento teórico a 

respeito dos fenômenos linguísticos, os sujeitos estivessem 

preparados para ser receptores críticos da mensagem midiática, quer 

seja em uma língua, quer seja em outra. 

(Ac04, 2012, pp. 275-276 

Conclusões 

 

 

Em (54), o fragmento recortado da seção de análise do Ac04 mostra a formulação do 

PdV sobre a mediação de uma fonte anônima (“Ao analisar [...], é possível se deparar”), 
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sugerindo que L1/E1 se exime, provisoriamente, de assumir a RE. Nesse ponto, fica evidente 

que qualquer outro pesquisador pode “se deparar com a língua inglesa” na cidade 

mencionada. Em seguida, há o registro nítido de que L1/E1 fez sua própria constatação, ao 

dizer: “Porém, as palavras e expressões, em sua maioria, são de fácil compreensão e não 

chegam a causar inconveniência na transmissão da mensagem”. 

Nos demais recortes que compõem o excerto, os PdV são afirmados a partir da 

mediação de dados de pesquisa ou da realidade mais ampla observada pelo autor do Ac04, 

mais precisamente no tocante à presença de estrangeirismos na língua portuguesa no Brasil e 

em qualquer nação, à mídia e seu papel de formadora da identidade dos sujeitos na pós-

modernidade, ao uso da língua inglesa em campanhas publicitárias, à ideia que se tem da 

identidade no contexto atual, às mudanças ocorridas na língua e sua relação com a evolução 

da sociedade. Esses PdV são relatados de forma pessoal e impessoal, como constatamos nas 

declarações objetivas com expressões do verbo ser (“é algo”, “é comum”, “não é estática”, 

entre outras) e nas estruturas com modalizações (“Podemos perceber que”, “Então, cabe 

ressaltar que”, “é compreensível que haja”, “O ideal seria se”). 

 

(55) 

Formulação dos PdV 

Localização espacial no 

artigo científico, 

conforme o plano de 

texto 

Trabalhar recursos que propiciem um maior interesse 

por parte dos alunos nas aulas de Língua Portuguesa nem sempre 

é uma tarefa fácil. A constante tentativa de inovação na maneira 

como essas aulas devem ser conduzidas, a fim de alcançar o objetivo 

de proporcionar conhecimentos específicos sobre determinado 

assunto, faz-nos pensar em uma opção de se lidar com o gênero 

tiras. Atualmente, a leitura de tiras tem sido muito cobrada em 

provas externas, que objetivam avaliar as instituições de Ensino 

Fundamental e Médio nacionais, como as provas do Exame 

Nacional do Ensino Médio, Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo, Prova Brasil, em livros didáticos 

e em vestibulares. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(BRASIL, 1998) abordam as vantagens e a importância do 

trabalho docente embasado em gêneros discursivos. 
(Ac05, PIg, 2012, pp. 254-255) 

Introdução 

Podemos concluir que a leitura de tiras e a percepção do 

humor sempre presente nesse gênero, muitas vezes utilizado para 

fazer uma crítica social, exigem várias habilidades de leitura. A 

prática da leitura das tiras da Mafalda, a partir dos procedimentos de 

leitura sugeridos contribui para o desenvolvimento dessas habilidades 

e atende parte das exigências de leitura previstas na Matriz de 

Referência das Habilidades de Leitura da Prova Brasil (BRASIL, 

2008). Com a proposta de procedimentos de leitura das tiras da 

Conclusões 
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Mafalda apresentadas, o objetivo estabelecido para esta pesquisa foi 

atingido.  

 (Ac05, 2012, p. 270) 

 

 

Na introdução do Ac05, L1/E1 apresenta uma problemática (a de que não é fácil 

“Trabalhar recursos que propiciem um maior interesse por parte dos alunos nas aulas de 

Língua Portuguesa”), em seguida se posiciona, demonstrando ser capaz de propor uma 

solução ao “pensar em uma opção de se lidar com o gênero tiras”. Esse PdV de L1/E1 é 

mediado por outros PdV externos ao seu e que lhe dão sustentação, quais sejam: o de que se 

deve inovar a maneira de conduzir as aulas de Língua Portuguesa, para obter conhecimentos 

específicos sobre determinado assunto; o de que se deve adequar o ensino de leitura, nos 

níveis fundamental e médio, às exigências de sistemas de avaliação nacional e às orientações 

dos PCN quanto a embasar o ensino em gêneros discursivos.  

Na conclusão, L1/E1 reitera o seu PdV quanto à solução proposta na introdução, 

mostrando, pois, o papel do gênero tira para cumprir o objetivo de desenvolver habilidades de 

leitura, em consonância com às exigências da “Matriz de Referência das Habilidades de 

Leitura da Prova Brasil (BRASIL, 2008).” Ao final, manifesta uma atitude de valorização do 

seu PdV, ao declarar: “Com a proposta de procedimentos de leitura das tiras da Mafalda 

apresentadas, o objetivo estabelecido para esta pesquisa foi atingido.”  

 

(56) 

 

Formulação dos PdV Localização espacial no 

artigo científico, conforme o 

plano de texto 

Dando prosseguimento a aula, pedimos para que 

respondessem as demais questões dentro de um tempo pré-

estabelecido. Após isso, fomos novamente à correção a partir da 

quarta questão, tida aparentemente como a mais fácil para os 

alunos. Observemos a questão: 

 

4. Substitua os termos retirados do texto 

por sinônimos: 

a) Trabalho dos homens - Trabalho 

(masculino)  

b) Leis trabalhistas – Leis (de trabalho)  

 

Ao analisar essa questão, notamos que ela possui um 

baixo nível de dificuldade, visto que o aluno é levado a substituir 

uma locução adjetiva por um adjetivo e vice-versa mesmo sem ter o 

conhecimento das nomenclaturas e das conceituações dessas classes 

de palavras. Isso pode ser comprovado a partir da percepção de 

que a maioria da turma respondeu a questão de maneira satisfatória 

Seção de análise de dados 
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mesmo sem a professora ter dito que a expressão ‘dos homens’ era 

uma locução adjetiva que tinha o valor equivalente ao adjetivo.  

Isto comprova que os alunos, como falantes e usuários da 

língua, possuem o domínio do uso das estruturas linguísticas e que 

esse domínio pode ser desenvolvido bem antes de qualquer 

conceituação ou classificação que é empreendida pela gramática da 

língua portuguesa. 

(Ac06, PIg, 2012, p. 283) 

 

Assim, observamos que os alunos precisariam de um 

trabalho mais longo com a identificação e observação da 

funcionalidade das orações subordinadas adjetivas. O conhecimento 

sobre os conteúdos que foram trabalhados “apressadamente” na 

prática em sala de aula nos permitiu fazer uma reflexão sobre 

alguns fatores influentes na relação entre planejamento e 

prática. Na próxima seção discorremos sobre essa relação, 

focalizando alguns dos aprendizados conquistados. 

(Ac06, 2012, p. 285) 

 

Em (56), onde constam trechos recortados da seção de análise do Ac06, a formulação 

de PdV próprios tem como mediação os dados coletados em sala de aula de língua 

portuguesa, no contexto de aplicação de uma sequência didática. Na primeira parte do 

excerto, esses dados são colocados à mostra como prova do PdV defendido por L1/E1 de que 

os alunos dominam o uso de estruturas da língua portuguesa, mesmo antes de serem expostos 

a classificações ou nomenclaturas gramaticais. As marcas linguísticas expressivas desse PdV 

são os verbos mobilizados a primeira pessoa do plural (“pedimos”, “fomos”, “notamos”, 

“observamos”, “notamos que”) e as proposições que sinalizam uma comprovação a partir de 

dados (“Isso pode ser comprovado a partir da percepção de que”, “Isto comprova que”). 

Na segunda parte do excerto, o PdV é o de que o tempo é um dos fatores influentes na 

relação entre planejamento e prática, evidente quando o autor do Ac06 diz ter observado “que 

os alunos precisariam de um trabalho mais longo” e despertado para uma “reflexão” motivada 

pelo “conhecimento dos conteúdos que foram trabalhados ‘apressadamente’”. Como se vê, 

são os dados de pesquisa a fonte que credita a “verdade” das afirmações feitas, mas é o campo 

de percepção particular do autor do Ac06 que confere o laço de responsabilidade em relação 

ao conteúdo proposicional do PdV. 

 

(57) 

Formulação dos PdV 

Localização espacial no 

artigo científico, conforme 

o plano de texto 

Nesse sentido, há algumas décadas, a partir do advento 

da Linguística Moderna, os estudos a respeito da produção de 
Introdução  
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textos na escola passaram a sofrer uma série de alterações em 

função da mudança dos paradigmas teóricos subjacentes ao ensino 

de língua. Os impactos dessa mudança foram grandes e os 

docentes desse campo vêm, paulatinamente, tentando 

acompanhar as novas perspectivas no que se refere à 

abordagem do texto e de sua produção no contexto escolar. 

(Ac07, 2012, p. 289) 

Enfim, essas práticas são um indício de que vivemos 

numa época híbrida, de desejável transição, no que diz respeito às 

concepções de linguagem dos professores de língua portuguesa. 

Essa evidência nos faz concluir que ainda há uma persistência do 

modelo tradicional de ensino de português ao lado de uma 

perspectiva que trata o trabalho com a língua em sala de aula nos 

seus aspectos sociodiscursivos.  

Por fim, é preciso que o tema do ensino da produção textual 

esteja fortemente presente na formação inicial e continuada dos 

professores de língua materna se quisermos reverter esse ensino 

tradicional que desabona a formação de leitores e produtores 

eficientes de diversos gêneros textuais. 

(Ac07, 2012, p. 304) 

Conclusões 

 

 

Esse trecho da introdução do A07 mostra que as informações estão creditadas a uma 

temporalidade específica (“há algumas décadas, a partir do advento da Linguística Moderna”). 

Com isso, L1/E1 faz saber que a este marco temporal se deve a mudança ocorrida nos 

“paradigmas teóricos subjacentes ao ensino de língua”, com impacto sobre os estudos da 

produção de textos e sua abordagem e produção no contexto escolar. Trata-se de um PdV 

próprio na medida em que, por trás dessa aparente objetividade, ressoa a voz de um autor que 

se mostra conhecedor da realidade em questão, justamente para poder justificar a necessidade 

de investigar as concepções teóricas de linguagem e de texto subjacentes a uma determinada 

prática de ensino. 

Conforme o trecho da conclusão, “as práticas” de ensino observadas pelo autor do 

Ac07 constituem o “indício”, a “evidência” do PdV de que “vivemos numa época híbrida, de 

desejável transição, no que diz respeito às concepções de linguagem dos professores de língua 

portuguesa” e de que “ainda há uma persistência do modelo tradicional de ensino de 

português ao lado de uma perspectiva que trata o trabalho com a língua em sala de aula nos 

seus aspectos sociodiscursivos”. Assim, o excerto evidencia um L1/E1 que assume pelas 

informações relatadas, dando o seu testemunho que há, ainda, a persistência do modelo 

tradicional de ensino. O engajamento em relação a essas informações atinge o pico mais alto 

quando o autor expressa o que pensa sobre tal modelo: “Por fim, é preciso que o tema do 

ensino da produção textual esteja fortemente presente na formação inicial e continuada dos 
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professores de língua materna se quisermos reverter esse ensino tradicional que desabona a 

formação de leitores e produtores eficientes de diversos gêneros textuais.”. 

 

(58) 

Formulação dos PdV 

Localização espacial no 

artigo científico, conforme 

o plano de texto 

Na nossa análise, também constatamos a evolução (ainda 

que gradual e parcial) do livro didático de língua portuguesa. 

Observamos que os autores acolheram de braços abertos a 

proposta dos PCN e dos documentos oficiais no que diz respeito ao 

trabalho com os gêneros textuais na sala de aula e, também, na 

produção contextualizada de textos (produzir na escola e não para a 

escola). 

No entanto, nossa investigação também revelou que as 

condições de produção oferecidas pelo livro didático para que o 

aluno produza um bom texto argumentativo são extremamente 

detalhadas, o que prejudica o desenvolvimento de uma série de 

outras habilidades, como a criatividade. 

(Ac08, 2013, p. 247) 

Conclusões 

 

 

No excerto (58), o autor do Ac08 expõe as constatações a que chegou após a pesquisa 

realizada. O laço de responsabilidade é bastante evidente, uma vez que se expressa em 

primeira pessoa do plural: “constatamos”, “observamos”, “nossa investigação também revelou 

que”. 

Por meio do quadro 12, apresentamos uma síntese das estratégias linguístico-textuais 

mobilizadas nos contextos de responsabilização, isto é, das situações em que o autor do artigo 

científico assume o conteúdo proposicional do PdV, ou porque se coloca como fonte 

enunciativa (em razão de saber/conhecer sobre o que diz), ou porque não o imputa a nenhum 

outro locutor-enunciador. 

 

Contextos de 

responsabilização 
Estratégias linguístico-textuais  

PdV próprios mediados por 

uma fonte segunda (e2) e 

integrados sintaticamente ao 

ato enunciativo de L1/E1 

- Recursos tipográficos sinalizando a modalização 

autonímica: aspas. (Excertos 40 a 45) 

PdV próprios mediados por 

conhecimentos teóricos 

(constatações de L1/E1) 

- Julgamentos apreciativos, em que algum aspecto do 

conteúdo proposicional do PdV (advindo da teoria 

adotada) é caracterizado como “interessante”, 

“importante”, “relevante”. (Excertos 47, 48, 50). 

- Retomada (evocação) de conceitos-chave da teoria 

adotada, na formulação de comentários que reproduzem 
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seus argumentos (Excertos 47, 49). 

PdV próprios mediados por 

dados de pesquisa 

- Utilização de formas verbais que indicam uma 

focalização perceptiva ou cognitiva, em que os dados 

analisados permitiram ao pesquisador iniciante verificar, 

notar, perceber, constatar, deparar-se com, concluir, 

comprovar, revelar... (Excertos 51 a 58). 
Quadro 12: Estratégias linguístico-textuais indicativas dos contextos de responsabilização nos artigos científicos  

 

Os dados do quadro foram organizados nas três categorias já analisadas 

qualitativamente: a primeira diz respeito aos PdV próprios mediados por uma fonte segunda 

(e2) e integrados sintaticamente ao ato enunciativo de L1/E1 (17 ocorrências); a segunda 

engloba as situações em que constatamos PdV próprios mediados por conhecimentos teóricos, 

sendo o resultado das constatações de L1/E1 (84 ocorrências); e a terceira reúne todos os 

casos em que observamos a formulação de PdV próprios mediados por dados de pesquisa 

(126 ocorrências).  

A principal característica da categoria 1 é apresentar o PdV próprio, mas com um grau 

de dependência do outro ainda forte e visível na tessitura textual, uma vez que as palavras de 

e2 são integradas sintaticamente para desenvolver, complementar ou concluir um dizer 

(responsabilização por palavras de outrem – e2 “fala” no lugar de L1/E1). Na categoria 2, o 

nível de dependência pode ser considerado mediano, no sentido de que os PdV são 

formulados a partir do esforço interpretativo de L1/E1, de suas próprias constatações teóricas 

(responsabilização pelo que diz sobre a teoria adotada – L1/E1 cometa, reproduz a teoria). Já 

na categoria 3, são os dados que fornecem as bases para L1/E1 formular PdV e assumi-los 

(responsabilização pela análise desenvolvida – L1/E1 elabora sua própria fala, com base nos 

dados).  

 

4.3 SÍNTESE ANALÍTICA: AS IMPLICAÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS PDV 

PARA A CONSTRUÇÃO DA AUTORIA 

 

Os dados que acabamos de descrever a respeito da responsabilidade enunciativa em 

artigos científicos de pesquisadores iniciantes permitem-nos extrair as seguintes 

considerações: 

a. Os contextos linguísticos em que L1/E1 imputa o PdV a e2 não significam, 

necessariamente, ocorrências de não assunção da RE, tendo em vista que os 
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posicionamentos de acordo atestam o seu comprometimento com o PdV alheio, 

criando em relação a este um laço de responsabilidade; 

b. Os contextos linguísticos em que L1/E1 profere o PdV de forma impessoal 

também não significam, genericamente, ocorrências de não assunção da RE, porque os 

exemplos analisados se mostram como situações provisórias de neutralidade; em 

algum ponto do texto fica evidente o que pensa L1/E1 a respeito do PdV imputado a 

uma fonte anônima; 

c. A predominância das ocorrências de imputação de PdV com a posterior 

manifestação de acordo tem consequência relevante sobre a construção da autoria no 

texto acadêmico-científico. Conforme a análise feita, a imputação se mostrou como 

um recurso recorrente para os autores que precisam dar credibilidade ao conteúdo 

abordado, visto que é sempre um outro mais autorizado que fala no lugar de L1/E1. 

Entretanto, precisamos destacar que, ao responsabilizar um segundo enunciador pelo 

PdV, dá-se o problema quando é pouco ou não se tem o que acrescentar em termos de 

contribuição pessoal ao campo científico. Se os PdV de L1/E1 são sempre aqueles que 

ele assumiu de outrem, sem o deslocamento que permita a construção de uma posição 

enunciativa própria, o trabalho de autoria fica comprometido, exatamente por limitar-

se ao nível da reprodução e assunção dos dizeres alheios.  

Feitas essas considerações, podemos afirmar que o modo como o pesquisador iniciante 

gerenciada as vozes nos artigos científicos analisados dá margem para a configuração da 

autoria como assunção de PdV alheios em superposição à autoria como formulação de PdV 

próprios. Trata-se de uma espécie de relação pendular estabelecida entre voz alheia e voz 

própria, em que o dizer do outro pesa mais, tanto em termos de ocupar largo espaço no artigo 

científico como de apoiar e creditar o dizer do pesquisador/autor.  

Mas é interessante destacar também que se houve o desempenho dos autores na 

construção de PdV próprios – e ainda que isto esteja aquém da expressão de uma contribuição 

relevante do pesquisador, configurando a chamada singularidade ou o ineditismo exigido no 

campo científico – o contexto de produção dos artigos científicos mostra-se como um 

importante fator a ser considerado. Basta levarmos em conta, por exemplo, que os autores 

desses artigos tiveram experiência na pesquisa não apenas na graduação, mas também em 

programas como o PIBIC, além de terem seu texto lido e avaliado por pareceristas antes da 

publicação na revista. A iniciação científica, aliada com a intervenção de um sujeito mais 

experiente (primeiro o professor/orientador, depois os avaliadores), certamente explica o fato 

de podermos falar de indícios de autoria nos textos analisados. De certo, em níveis ainda mais 
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iniciantes da escrita acadêmico-científica, nem todo autor consegue realizar operações de 

comentário diante dos PdV imputados a e2 (desenvolver, explicar, esclarecer, interrogar, 

apontar possíveis falhas etc.). O mais comum é vermos diariamente em textos de alunos da 

graduação a dificuldade de se desprender dos PdV alheios e mesmo das palavras alheias, 

como provam as muitas incidências de discurso relatado direto (o DD, o DD com “que”) 

ausentes de comentários críticos do locutor-enunciador. 

Outro aspecto que merece ressalva é que a formulação de PdV próprios pelos 

pesquisadores iniciantes parece se dá em continuum, no sentido de expressar o seu esforço de 

ir se mostrando, pouco a pouco, mais autônomo em relação aos PdV alheios. Aquilo que se 

aproxima de uma contribuição pessoal do pesquisador para a área torna-se mais visível a 

partir do manejo dos dados de pesquisa, os quais, por sua vez, reiteram os postulados teóricos 

adotados. Vimos, então, que não foi o caso de colocar em questionamento algum postulado 

teórico ou de chegar a novas conclusões sobre um fato observado. Conforme a figura abaixo, 

há dois polos da relação do autor do artigo científico com os PdV alheios, além de alguns 

pontos intermediários. 

 

Nível da dependência dos PdV de outrem...........................................Nível da autonomia relativa 

  

 

 

 

 

 

 

 

L1/E1 formula PdV próprios 

com base na teoria adotada – 

quando comenta, explica; 

são suas próprias 

constatações teóricas. 

 

L1/E1 formula PdV 

próprios com base em dados de 

pesquisa. 

 
L1/E1 reproduz e 

assume os PdV 

alheios, da teoria 

adotada. 

L1/E1 formula PdV 

próprios mediados 

por palavras alheias. 

  

Figura 5: O continuum da formulação de PdV próprios nos artigos científicos dos pesquisadores iniciantes 

 

No ponto que designamos como “Nível da dependência dos PdV de outrem”, o 

pesquisador iniciante mostra-se dependente da teoria adotada, não só em termos de 

fundamentação teórica revelada pelas operações de citação, mas também porque os autores 

citados lhe servem como fonte de palavras, seja a terminologia, sejam porções sintáticas que 
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expressam o todo ou parte de um PdV. Nesse aspecto, ele está em total consonância com as 

convenções e exigências do gênero de discurso, afinal não se concebe uma investigação 

científica que não esteja fundamentada em alguma abordagem teórica ou que não dialogue de 

algum modo com os autores que a ela se filia. Inclusive, o autor seria penalizado caso 

elaborasse o artigo científico sem deixar clara qual a abordagem teórico-metodológica 

adotada – o texto seria devolvido para reformulação ou mesmo rejeitado pelos pareceristas do 

periódico, que alegariam a ausência da fundamentação teórica.  

Em um nível mais intermediário, o pesquisador traz suas próprias constatações e se 

mostra autor dos PdV proferidos, com base na leitura particular que faz da teoria, da relação 

que estabelece entre as posições dos diversos autores consultados. Aqui, o esforço se 

apresenta adequado não só às convenções do gênero, mas também sinaliza uma direção rumo 

às normas específicas do periódico e às regras do campo científico de um modo mais amplo. 

Queremos dizer que, neste nível, o pesquisador tenta demonstrar, tanto quanto possível, sua 

maturidade, ao organizar, relacionar e interpretar as informações teóricas para, com isso, 

utilizar os PdV alheios em favor de um projeto de dizer que seja particular.  

Já no nível que chamamos de “autonomia relativa”, o pesquisador iniciante consegue 

formular seus próprios PdV com base nos dados de pesquisa e em sua capacidade de observar 

os fenômenos da realidade munido de uma teoria. Trata-se de um nível relativamente 

autônomo porque a dependência teórica e o apoio em PdV de outrem continuam sendo 

necessários para sustentar as afirmações feitas e assumidas pelo pesquisador por sua própria 

conta. A questão é que, se estabelecidos diferentes graus de autonomia, diríamos que ainda há 

outras etapas a percorrer no continuum (daí ser uma autonomia relativa), pois, como 

mostramos na análise qualitativa, esses PdV que consideramos próprios nos artigos científicos 

dos pesquisadores iniciantes ainda se situam na posição de reiterar os postulados da teoria 

adotada. Outras possibilidades seriam questioná-la, ou esclarecê-la, ou acrescentá-la, 

chegando a novas descobertas ou a re-significações etc., em função de contribuir 

decisivamente para a construção do conhecimento, tal como se exige no campo científico. 

É interessante salientar ainda que os pontos do continuum não se distribuem de 

maneira uniforme no plano de texto dos artigos científicos analisados. Constatamos que os 

movimentos de dependência e de autonomia variam conforme a seção do artigo científico, 

conforme o quadro 13 a seguir, sendo que esses dois movimentos certamente também podem 

variar no interior de uma mesma seção, a depender do esforço individual dos autores. 
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DESCRIÇÃO DOS CONTEXTOS DE DEPENDÊNCIA E DE AUTONOMIA NAS 

DIFERENTES PARTES DO ARTIGO CIENTÍFICO 

Localização 

no plano de 

texto 

Posição no continuum 
Descrição do contexto linguístico: as operações 

textuais realizadas por L1/E1 

Introdução 

Nível de dependência 

(assunção de PdV 

alheios), 

- Retoma e assume PdV de autores da área para 

delimitar o tema e formular a problemática investigada. 

 

 

com alguns indícios de 

autonomia (formulação de 

PdV próprios). 

- Formula PdV próprios nas situações de delimitação 

dos objetivos e da abordagem teórico-metodológica e 

quando da elaboração de uma justificativa, em defesa 

da relevância do trabalho. 

Seção 

teórica 

Nível de dependência 

(assunção de PdV 

alheios),  

- Retoma e assume PdV dos autores filiados à teoria 

adotada como fundamentação teórica; 

  
com poucos indícios de 

autonomia (formulação de 

PdV próprios). 

- Formula PdV próprios nas situações de comentários 

em relação aos PdV dos autores citados. 

Análise de 

dados 

Nível de autonomia 

relativa, com maior 

incidência de PdV 

próprios. 

- Formula PdV próprios nas situações de identificação, 

descrição e interpretação de dados.  

- Justifica os PdV próprios com base em PdV alheios 

(comprova com os dados os argumentos dos autores 

citados). 

Conclusão 

Nível de autonomia 

relativa, com incidência 

de PdV próprios. 

- Formula PdV próprios nas situações de retomar os 

resultados alcançados na pesquisa, de retomar a 

interpretação dada a eles e de apresentar as 

contribuições do trabalho. 
Quadro 13: Contextos de dependência de PdV alheios e de autonomia autoral nas diferentes partes do artigo 

científico  

 

Como demonstra o quadro, os autores dos artigos científicos se postam como mais 

relativamente autônomos (no sentido de elaborar e assumir sua própria fala) nas seções de 

introdução, análise de dados e considerações finais. Nestes pontos do texto, obviamente o 

locutor-enunciador não deixa de recorrer a PdV alheios como forma de garantir sustentação 

ao que se diz. Na seção teórica, são os PdV alheios que ganham maior evidência; o locutor-

enunciador expõe um leque de postulados teóricos que imputa a outrem, mas responsabiliza-

se também por eles, no instante em que manifesta uma posição de acordo. 

Olhando de um ângulo mais macro, o nível da dependência pode ser associado aos 

contextos de reconhecimento dos PdV de e2 e das diferentes formas de evidenciá-los na 

materialidade textual (seja a imputação com responsabilização compartilhada, seja a 

formulação de PdV resultantes da reprodução das informações e argumentos da teoria 

adotada), enquanto o da autonomia relativa aproxima-se um tanto do desempenho autoral, já 

que temos um sujeito-autor expressando uma forma particular de dar sentido a determinados 

fenômenos da realidade. Se considerado esse continuum, podemos afirmar, então, que as 
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ocorrências identificadas e analisadas como PdV próprios já são alguns indicativos da atuação 

do pesquisador iniciante no exercício de constituir-se autor do texto acadêmico-científico, 

trazendo sua contribuição pessoal, porém ainda embrionária, num contexto de inevitável 

dependência em relação aos dizeres de outros enunciadores. 
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5 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA PARA O ENSINO DE TEXTOS ACADÊMICO-

CIENTÍFICOS  

 

 
Ultrapassar o silenciamento da própria voz e a falta de 

assunção de uma posição enunciativa própria na escrita de um 

texto é uma primeira etapa para que o aluno venha a ocupar o 

lugar de autor após outros tantos deslocamentos. 

(GRIGOLETTO, 2013, p. 102) 

 

 

Retomando as postulações teóricas de Rabatel (2010b), assumimos neste trabalho a 

articulação entre responsabilidade enunciava e autoria, compreendendo que ser autor vai além 

da assunção da responsabilidade pelos PdV alheios, pois culmina na contribuição pessoal, na 

gestão das vozes citadas no texto, na singularidade do PdV, mesmo diante de um conjunto de 

trabalhos anteriores. No texto acadêmico-científico, sobretudo quando o autor/pesquisador 

ainda é inexperiente, isso não se faz sem dificuldades, uma vez que ele precisa saber dialogar 

com um número indefinido de fontes, de outros discursos (é o saber citar, explicar, estabelecer 

relações, comentar, posicionar-se etc.) e não incorrer no apagamento da voz autoral em meio a 

esse coletivo de vozes alheias.  

No contexto universitário, nem sempre as situações de ensino de textos acadêmico-

científicos conseguem abarcar os aspectos linguísticos, textuais e discursivos inerentes à 

produção de sentidos dos variados gêneros de discurso. Em geral, o foco recai sobre os 

aspectos organizacionais, estruturais e técnicos, em sintonia com os manuais de metodologia 

científica e/ou por eles influenciados. Assim, um elemento tão relevante e complexo, como é 

o caso da citação, não costuma receber o tratamento devido, de forma que abarque as sutilezas 

relativas ao uso de marcadores linguísticos, ao posicionamento do locutor-enunciador no 

discurso, ao gerenciamento das vozes, à construção de voz própria.  

Foi pensando nesta problemática que desenvolvemos este capítulo de desdobramento 

prático da nossa pesquisa. As reflexões aqui feitas e as sugestões didático-metodológicas 

direcionadas ao ensino de textos acadêmico-científicos na graduação colocam em cena a 

citação como um recurso que permite assinalar a responsabilidade enunciativa e 

evidenciar os posicionamentos do locutor-enunciador em relação aos discursos 

reportados. Isso porque, ao citar o discurso de outrem, o autor mobiliza diversos elementos 

linguísticos que dizem respeito ao fenômeno da responsabilidade enunciativa, sobretudo nos 
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contextos de imputação, isto é, a atribuição de um PdV a outrem, de que já tratamos neste 

trabalho. O direcionamento do capítulo para o ensino da produção textual no contexto 

universitário procura atender a dois objetivos específicos: 

1. Fornecer a professores da graduação, especialmente em disciplinas como Língua 

Portuguesa, Leitura e produção de textos, Metodologia do trabalho científico, entres outras 

com esse foco (presentes em variados cursos, de diferentes áreas do conhecimento), um 

material com uma proposta alternativa e/ou complementar em relação ao tratamento 

direcionado às operações de citação nos manuais de metodologia científica; 

2. Fornecer a pesquisadores iniciantes (estudantes de graduação, em especial) 

subsídios para ajudá-los a compreender diversos mecanismos linguísticos referentes à 

materialização da (não) assunção da responsabilidade enunciativa e à inscrição de pontos de 

vista próprios em gêneros acadêmico-científicos. 

Ao delimitar esses objetivos, nossa proposta pretende se somar à contribuição de 

outros autores a respeito do ensino da produção textual na universidade. No contexto da 

pesquisa no Brasil, a obra de Motta-Roth e Hendges (2010), por exemplo, já mencionada 

neste trabalho, traz informações sistematizadas para orientar a produção de gêneros 

acadêmico-científicos, como o resumo, a resenha e o artigo, tendo como aporte teórico a 

abordagem da Sociorretórica e visando ao desenvolvimento do letramento científico de 

pesquisadores iniciantes. Outro exemplo é a obra organizada por Silva (2012a), que apresenta 

um conjunto de trabalhos dedicados a discutir alternativas de didatização de gêneros 

produzidos na esfera acadêmica, especialmente o esquema, o resumo, o artigo científico e a 

resenha, sob o enfoque da Linguística Aplicada e da perspectiva de ensino de Língua 

Portuguesa para fins específicos. Entretanto, estas e as publicações existentes ainda são 

poucas para dar conta das muitas questões que recobrem a temática da produção textual no 

universo acadêmico-científico, especificamente em se tratando das dificuldades ligadas à 

citação. 

Não podemos deixar de destacar, também, que os propósitos deste capítulo 

concretizam um empreendimento ambicionado em parceria com outros pesquisadores em 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Textos 

(GPET/UERN), nos quais já apontávamos a necessidade de aprofundamento de questões 

como os modos de se fazer referência ao discurso de outrem, as formas introdução e de 

retomada desse discurso na materialidade textual, defendendo, também, a importância de 

aplicação didática dessas categorias linguísticas ao ensino de textos na graduação 

(NASCIMENTO, BESSA e BERNARDINO, 2014; BESSA, BERNARDINO e 
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NASCIMENTO, 2011, entre outros). Além do mais, este capítulo coloca-se como uma forma 

de dar retorno ao investimento recebido da CAPES, a partir da bolsa concedida pelo Programa 

Observatório da Educação (OBEDUC – CAPES/INEP – UFRN – 

PPGED/PPGEL/PPGECNM – 2011-14/CONTAR – Grupo de Estudos em Ensino da 

Matemática e da Língua Portuguesa), o que foi fundamental para o desenvolvimento desta 

pesquisa.  

O capítulo apresenta três partes: a primeira retoma discussões teóricas e dados de 

pesquisas sobre o ensino e a produção de textos acadêmico-científicos, elegendo como lugar 

de observação e reflexão o curso de Letras, com destaque para os principais problemas 

enfrentados pelos estudantes (seção 5.1); a segunda faz uma reflexão crítica sobre as 

orientações técnicas dos manuais de metodologia científica no tocante às operações de citação 

(seção 5.2), a partir da qual mostramos como eles poderiam envolver neste tipo de abordagem 

as questões de responsabilidade enunciativa; já a terceira destina-se a colocar em discussão as 

contribuições que esta pesquisa pode fornecer ao ensino da produção textual na graduação 

(seção 5.3).  

 

5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE PRODUÇÃO E ENSINO DE TEXTOS NA 

UNIVERSIDADE 

 

Se queremos propor um caminho alternativo direcionado a solucionar as dificuldades 

de pesquisadores iniciantes no tocante ao diálogo com o dizer do outro ou, mais 

especificamente, ao manejo de estratégias textual-discursivas para sinalizar a gestão das vozes 

e demarcar a responsabilidade enunciativa na produção de gêneros acadêmico-científicos, 

precisamos, de antemão, compreender o contexto em que se dá essa produção. Situar o 

contexto da produção escrita de estudantes universitários se impõe aqui, já que abordamos 

uma problemática a ele relacionada (RAMIRES, 2007). 

No contexto universitário, produzir textos acadêmicos é uma atividade rotineira para 

estudantes das mais diversas áreas do conhecimento e praticada com objetivos muito variados. 

Escreve-se para fixar o conteúdo de uma dada disciplina e atestar o seu domínio ao professor; 

para fichar, resumir, resenhar as ideias de um texto-fonte lido; para relatar os procedimentos 

metodológicos, resultados e conclusões de uma pesquisa; para socializar os resultados de 

pesquisas à comunidade científica, ente outros. Todavia, tão comum quanto escrever na 

graduação é escutarmos o depoimento de estudantes, iniciantes e veteranos, acerca das 

dificuldades de atender com êxito aos comandos de produção textual a eles dirigidos durante 
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as disciplinas. Seja por não conhecer ou não dominar o gênero solicitado (“Professora, nunca 

escrevi esse texto antes!”, “Como se faz?”, “Como você quer que eu faça?”), seja por não ter 

obtido orientações teórico-metodológicas suficientes sobre como produzi-lo (“Mas nós não 

estudamos esse gênero em ‘Metodologia’, em ‘Produção Textual’...”!) ou ainda por 

confrontar as convenções da escrita científica (“É muito difícil escrever como vocês exigem 

aqui na faculdade!”), os estudantes acabam reproduzindo a ideia de que escrever 

cientificamente é um privilégio para poucos, algo que caracteriza o “afunilamento 

universitário”, segundo o dizer de Oliveira (2012, p. 13). 

Essa ideia do “privilégio” assume a seguinte conotação no meio universitário: apenas 

em algumas disciplinas (geralmente a de Metodologia Científica ou outras de nomes 

similares) é preciso aprender “as regras” da escrita científica, nas demais o foco deve ser o 

conteúdo, assim facilmente se pode esquecer de aplicá-las mais tarde; apenas em alguns 

cursos de graduação, por exemplo, o de Letras, é preciso se preocupar com o saber escrever, 

nos outros a atenção não se desvia do conteúdo; apenas os professores e pesquisadores 

experientes têm condições de interagir com o meio científico, por saberem como produzir e 

divulgar o conhecimento; apenas alunos da iniciação científica é que verdadeiramente irão 

aprender a escrever “toda aquela gama de gêneros acadêmicos” e se aproximar do nível de 

competência de seus mestres; não é obrigação do curso X ou Y ensinar a escrever os gêneros 

acadêmico-científicos, pois acredita-se que o aluno de alguma forma já deveria ter 

informações prévias sobre isso ao ingressar no seu curso. 

Discursos como estes nos dão prova de que os cursos de graduação exibem uma 

grande lacuna quando deixam de assumir um ensino mais sistemático de gêneros acadêmico-

científicos como parte de seus conteúdos e de favorecer o letramento acadêmico no lugar 

social onde este se impõe: o nível superior. Ao ingressarem nesse nível de ensino, os 

estudantes logo se deparam com a situação de ter que produzir textos acadêmicos com os 

quais, por motivos óbvios, não tiveram contato na educação básica, portanto não receberam 

orientações sistemáticas sobre suas formas de organização, estruturação e funcionamento 

sociodiscursivo, muitas vezes “tendo de aprender por conta própria, intuitivamente, com 

muito esforço” (MACHADO, LOUSADA & ABREU-TARDELLI, 2004, p. 13). Nossa 

experiência com a orientação da produção de textos no curso de Letras tem confirmado essa 

realidade, pois muito facilmente chegamos à mesma constatação exposta por Ramires (2007, 

p. 70), ao observamos que os alunos demonstram “desconhecimento das convenções 

comunicativas/pragmáticas necessárias para a produção desses gêneros”. Este é um problema 

que ocorre inclusive na pós-graduação, como mostra o estudo de Figueiredo e Bonini (2006, 
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p. 417), ao relatar que alunos do curso de mestrado demonstram esse “desconhecimento da 

forma dos textos científicos”, sendo isso talvez em razão da “pouca familiaridade com a 

noção de discurso, mais especificamente com o que seja discurso científico ou acadêmico”. 

Da parte dos alunos, cria-se a expectativa de que seu curso ofereça aulas ou mesmo 

uma disciplina que os orientem no processo de escrita, contemplando todas as “peculiaridades 

e percursos” próprios dos gêneros acadêmicos. Mas nem sempre é o que ocorre, de fato. 

Como relata Oliveira (2012), referindo-se à sua experiência como aluna de Letras e de 

Pedagogia, faltou (e falta), a nível de graduação, uma disciplina com foco no letramento 

acadêmico, o que esta pesquisadora considera como fator necessário para garantir as 

competências de ler, escrever e reescrever os gêneros acadêmicos. Da parte dos professores, 

são muitas as exigências colocadas para os alunos em termos de produção textual (desde 

exercícios e provas a gêneros variados), mas a forma como tais exigências são explicitadas 

indica “não haver um esclarecimento formal” a respeito da metodologia a ser seguida pelos 

alunos nesses trabalhos (RAMIRES, 2007, p. 72). 

Outro problema é que o tipo de orientação da escrita acadêmica que poderia ser mais 

sistematizada e se estender durante toda a experiência do aluno na graduação, numa 

perspectiva interdisciplinar, acaba se limitando ao uma ou duas disciplinas isoladas (quando 

há), que por sua vez não dispõem de tempo suficiente para tratar de aspectos específicos dos 

gêneros acadêmicos. Desse modo, mesmo com a existência de disciplinas como Língua 

Portuguesa e Produção Textual (ou Produção de gêneros acadêmicos), comum aos cursos da 

área de Humanas, e que toca em questões de escrita acadêmica, não são suficientes para 

resolver as dificuldades dos estudantes na produção de gêneros como o resumo, a resenha, o 

fichamento, o relatório, o artigo científico, entre outros. Até porque, nestas disciplinas, a 

atenção que caberia também a outros aspectos ligados aos gêneros (nas dimensões linguística, 

textual, discursiva, enunciativa) acaba concorrendo com o tratamento de tópicos gramaticais e 

das questões de textualidade. Além disso, nem sempre se foca a variedade de gêneros 

acadêmicos com metodologia adequada, no sentido de atender às especificidades da área, do 

curso, do público a quem se dirige. Já na disciplina destinada a tratar de metodologia do 

trabalho científico, o aspecto técnico e formal, embasado nas normas da ABNT, é quase 

sempre o que ganha maior destaque quando nela se aborda alguns desses gêneros. 

Tendo em vista esse contexto, defendemos a necessidade de um trabalho centrado no 

“ensino sistemático de diferentes gêneros do domínio acadêmico”, como propõe Ramires 

(2007, p. 76), e que vise à formação do letramento acadêmico, nos termos como sugerem 

Oliveira (2012), Motta-Roth e Hendges (2010), entre outros autores, de forma que esse ensino 
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tenha alcance sobre o desenvolvimento de competências comunicativas dos pesquisadores 

iniciantes para melhor se apropriar do discurso científico e se integrar efetivamente naquele 

domínio. Entre tais competências, situa-se a de saber utilizar adequadamente as operações de 

citação do discurso de outrem e por meio destas sinalizar no fio textual-discursivo o diálogo 

com o conhecimento já produzido numa dada área. Em outros termos, implicaria ensinar o 

aluno a reconhecer as caraterísticas linguísticas, discursivas, enunciativas dos gêneros, 

favorecer o domínio de sua estrutura composicional, do estilo verbal, do conteúdo temático, 

da formatação técnica, da construção de posicionamento próprio etc., configurando a autoria 

científica. Pelo menos duas figuras podem exercer grande influência nesse processo: os 

materiais didáticos direcionados à redação científica e os professores/pesquisadores mais 

experientes.  

 

5.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL DOS MANUAIS QUE ORIENTAM AS 

OPERAÇÕES DE CITAÇÃO DO DISCURSO DE OUTREM 

 

Já deixamos explícito que a abordagem proposta aqui para as diferentes formas de 

fazer referência do discurso de outrem procura se distanciar da orientação técnica e normativa 

presente nos manuais de metodologia científica, que, muitas das vezes, constituem o principal 

suporte para os estudantes no momento de produzir textos acadêmicos solicitados nas diversas 

disciplinas da graduação. Na verdade, concordando com a posição discutida no trabalho de 

Bessa (2011), não propomos abandonar o uso dos manuais, mas sim complementar e 

enriquecer esse tipo de orientação com uma perspectiva que dê conta dos aspectos 

textuais/discursivos/enunciativos e, portanto, dos efeitos de sentido envolvidos na operação 

denominada citação. Nesse sentido, nossa proposta também segue na direção do “repensar a 

citação”, abrangendo outros elementos não incluídos na abordagem dos manuais de 

metodologia científica, nem na NBR 10520 da ABNT, de 2012.   

A fim de discutirmos sobre o papel dos manuais de metodologia científica e de outros 

materiais didáticos que circulam no mercado editorial brasileiro no tocante ao ensino da 

citação, fizemos um levantamento daqueles que abordam o referido mecanismo, como pode 

ser verificado no quadro 14, a seguir. Não se trata de uma lista completa e definitiva, mas de 

um conjunto de obras que nos permitem alcançar uma visão detalhada em relação ao 

tratamento dedicado à citação. Estruturamos o quadro em três colunas, nas quais constam a 

referência dos manuais consultados, a indicação do seu foco principal e uma síntese dos 

capítulos/seções que abordam a citação. 
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Nº. 
REFERÊNCIA DO MANUAL 

FOCO DO 

MANUAL 
OBSERVAÇÕES 

01 LIMA, Monolita Correia. Monografia: a 

engenharia da produção acadêmica.  2. ed. 

revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2008. 

Redação de 

monografia 

 

Da página 177 a 185, há um tópico intitulado “Inclusão de citações”, que se desdobra em 

mais dois “Como formular citações” e “Utilização de locuções e de palavras em língua 

estrangeira”. O tópico define o que é citação e enumera várias formas de se fazer citação.  

02 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos  

de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010 

Elaboração de Projeto 

 

 

No cap. 19, o último, no tópico “Aspectos gráficos do texto”, há um item de pouco mais de 

01 página dedicado a “Citações”. Distingue apenas citação longa e citação simples.  

03 CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro 

Alcino. Metodologia científica: para uso dos 

estudantes universitários. São Paulo: Editora 

McGRAW-HIL do Brasil, 1972. 

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro 

Alcino. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo: 

MAKRON Books, 1996. 

Metodologia científica 

 

 

 

 

 

 

 

No penúltimo capítulo, intitulado “Como transmitir os conhecimentos adquiridos”, no item 

“Redação”, focaliza-se uma distinção entre os tipos de citação: direta, indireta e mista e suas 

formas de apresentação: longa e curta. Como é um manual de 1972, pode-se entender a 

história da citação nos manuais. 

 

Na quarta edição do livro, cujo título muda, há sutis modificações apenas na forma de 

apresentar e definir os tipos de citações. 

04 GAIO, Roberta. (Org.) Metodologia de pesquisa 

e produção de conhecimento. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008.  

Metodologia científica 

 

 

 

Na terceira parte, no capítulo “Produção científica: toques e retoques”, de autoria de 

Roberta Gaio, Roberto Brito de Carvalho e Regina Simões, há um item sobre o artigo 

científico em que se apresenta uma definição de citação e se focaliza uma distinção entre 

tipos de citações: direta ou literal, indireta ou paráfrase e citação de citação 

05 SANTOS, João Almeida; FILHO, Domingos 

Parra. Metodologia científica. São Paulo: Futura, 

1998. 

Metodologia científica 

 

 

Na parte VIII, intitulada “Apresentação e aspectos gráficos do trabalho”, há um capítulo de 

04 páginas dedicado a “Citações”. Nele, os autores falam do objetivo de uma citação 

(“provar ou reforçar ideias defendidas pelo pesquisador”) e apresentam formas de citação 

com supressão, com destaque... Interessante que só menciona a citação literal. 

“As citações, quando de autores de renome, servem não somente para enriquecer o trabalho, 

mas principalmente para dar maior credibilidade aos argumentos do pesquisador.” (p. 258) 

06 BEAU, Michel. Arte da tese: como preparar e 

redigir uma tese de mestrado, uma monografia 

ou qualquer outro trabalho universitário. 

Tradução de Glória de Carvalho Lins. Rio de 

Redação de trabalhos 

científicos  

O livro é composto de breves 39 capítulos. Dois deles tratam de citações. O primeiro desses 

é intitulado “Citações de autores e de outras fontes” e o segundo “Uma outra maneira de 

citar?” Neles, o autor dá dicas sobre uso de citações longas, sobre o que evitar, etc. 
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Janeiro; Bertrand Brasil, 1996. 

07 GALLIANO, A. Guilherme. O método 

científico: teoria e prática. São Paulo: Harbra 

Harper & Row do Brasil, 1979. 

Metodologia científica O livro se divide em uma parte de teoria e outra de prática da pesquisa. Na parte prática, no 

capítulo 10, intitulado “A estrutura do material”, há um item sobre “Citações”, em que o 

autor apresenta e define três tipos de citações: citação textual, citação livre e citação mista 

(mistura dos dois tipos anteriores). 

08 REY, Luís. Como redigir trabalhos científicos.  

São Paulo: Edgard Blucher, 1972, 1978 

reimpressão. 

Redação de trabalhos 

científicos 

No capítulo 5, intitulado “Como preparar um original”, o tópico sobre citações aparece 

junto com rodapés. Consta da página 61 e 62, mas apenas 03 parágrafos tratam de citações. 

Observa-se o tom bem prescritivo em passagem como: “As citações intercaladas no texto 

devem ser evitadas ao máximo, sendo preferível uma paráfrase resumida, feita pela pessoa 

que cita, a menos que a passagem referida seja breve e incisiva.” 

09 MARQUES, Mario Osório. Escrever é preciso: 

o princípio da pesquisa. 4. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 

2001. 

Redação de trabalhos 

científicos 

No IV capítulo, intitulado “Escrever, o princípio da pesquisa”, há um tópico “Andamento da 

pesquisa: o trabalho da citação”, da página 107 à página 114, em que o autor faz uma 

reflexão sobre a citação por uma perspectiva mais abrangente que aquela vista nos manuais 

em geral, focando também aspectos linguísticos e não somente o viés técnico.  

10 SPINA, Segismundo. Normas gerais para 

trabalhos de grau: um breviário para o estudante 

de Pós-Graduação. 2. ed. melhorada e ampliada. 

São Paulo: Ática, 1984. 

Organização do 

trabalho científico 

 

 

Há um capítulo intitulado “Normas para a citação e para a referência bibliográfica de 

rodapé”, em que se apresentam orientações sobre intercalações, uso de aspas, entre outros. 

Não há, por exemplo, distinção entre tipos de citação.  

11 

 

 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma 

monografia: elementos de Metodologia de 

Trabalho Científico. 6. ed. Belo Horizonte: 

Interlivros, 1979 

 

 

 

Redação de 

monografia e 

metodologia científica 

 

 

 

 

Há, no IV e último capítulo intitulado “Elaboração da monografia”, da terceira parte, um 

brevíssimo enfoque da citação. Consta no item “Alguns detalhes importantes” da parte 

“Redação”. Basicamente diz a função e indica a ABNT como lugar que “indica a técnica”. 

“Feitas com critério e como reforço a um ponto de vista ou aspecto abordado, enriquecem 

qualquer tipo de trabalho” (p. 285) 

Na 12ª edição do livro, datada de 2010, que saiu pela Martins Fontes, o enfoque sobre 

citação aparece na “terceira parte”, no capítulo XII intitulado “Como fazer uma 

monografia”. Consta do item “Alguns detalhes importantes”, em 7.5.2, na página 366. Aqui 

a questão é tratada como na edição anterior. Nos “Adendos”, porém, tem o “Adendo D” que 

trata de “Como fazer citação e nota de rodapé”, onde define citação como “a transcrição no 

próprio texto de informação extraída de outro documento (fonte ou bibliográfica), com o 

objetivo de esclarecer o assunto que está sendo exposto ou reforçar argumento quando se 

defende determinado ponto de vista ou simplesmente para ilustrar o que se afirma ou se 

coloca.” (p. 397). 
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OBS: interessante observar que uma função da citação é ilustrar. 

 

Faz distinção entre citação direta e indireta e as define. 

 

Chama atenção o entendimento de citação indireta: “como se consideram citações indiretas 

as paráfrases, as condensações ou resumos, elas são feitas como as diretas, porque o corpo 

do texto corresponde à transcrição da citação direta” (p. 403) 

- paráfrase - expressão da ideia do autor com palavras próprias, mantendo-se o sentido 

original: convém fazê-la em parágrafo próprio, isto é, em novo parágrafo destinado à 

citação indireta. (p. 403) 

- condensação ou resumo: proceder como na paráfrase (p. 403) 

 

Faz observações: 

1) Frequentemente a condensação é de um pensamento, de uma teoria, de uma 

abordagem teórica, e não de um documento inteiro; (p. 404) 

2 No caso de a condensação se referir a documento não referenciado no fim do trabalho, 

recomenda-se colocar o autor (não em caixa alta) e em seguida a condensação. [...] (p. 

404) 

 

O autor ilustra aspectos técnicos sobre aspectos gráficos, de tamanho de fonte, de acréscimo 

de comentários, de destaques, essas coisas. Fala também da citação de citação. 

12 ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 16. ed. 

São Paulo: Perspectiva, 1983. 

 

 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 22. ed. 

São Paulo: Perspectiva, 2009. 

 

 

Redação de tese 

 

Há, no quinto capítulo, intitulado “A redação”, dois tópicos que discutem a citação. 

Explicita função da citação e algumas regras sobre citação. Discute a relação citação, 

paráfrase e plágio. Bem extensa a discussão sobre citação. 

 

Parece ser a mesma discussão da edição anterior. 

Chamou nossa atenção o seguinte tópico: 

“Regra 3 – A citação pressupõe que a ideia do autor citado seja compartilhada, a menos que 

o trecho seja precedido e seguido de expressões críticas” (p. 124) 

13 ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à 

metodologia do trabalho científico: elaboração 

de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

Metodologia e 

elaboração de 

trabalhos científicos 

A discussão sobre citação aparece no 8º capítulo, dedicado a “Normas para redação dos 

trabalhos”, num tópico intitulado “Técnica de citações no corpo do trabalho”, que comporta 

algo em torno de 3 páginas e meia. A autora menciona as finalidades das citações são: 

“exemplificar, esclarecer, confirmar ou documentar a interpretação de ideias contidas no 
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texto; por isso, são também denominadas ‘testemunho de autoridade’” (p. 91). Faz também 

alguns apontamentos em relação à quantidade de citações e extensão delas num texto, e 

classifica as citações em dois tipos: textuais ou literal e conceitual ou indireta (ou ainda 

citação livre), essa última concebida como paráfrase ou resumo de um trecho de 

determinada obra. Por fim, apresenta alguns procedimentos de como citar, que foca, entre 

outras coisas, o uso de aspas, o afastamento em citações longas, o uso do apud em citação 

de citação. 

14 LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A 

construção do saber: manual de metodologia da 

pesquisa em ciências humanas. Tradução de 

Heloísa Monteiro e Francisco Settineri. Porto 

Alegre: Editora Artes Médicas Sul ltda. Porto 

Alegre: Editora UFMG, 1999. 

Metodologia científica O foco na citação aparece no capítulo 10, intitulado “A apresentação”. Consta do tópico 

“Citações e referências”. O enfoque é objetivo e breve. Não menciona a função da citação, 

limitando-se, pois, a classificá-la em dois tipos: citações literais (textuais) e citações livres 

(paráfrases), e a falar de aspectos técnicos como fonte, afastamento etc. 

15 LUDWIG, Antônio Carlos Will. Fundamentos e 

prática de metodologia científica. Petrópolis, 

RJ; Vozes, 2009. 

Metodologia científica O autor aborda a citação no capítulo 7, em que fala dos “Trabalhos Científicos”. Depois de 

falar das partes que constituem um trabalho científico, dedica um parágrafo a discutir a 

citação. Nele, o autor diz que “as citações são elementos de suma importância em um 

trabalho científico, porque elas revelam o domínio teórico do autor em relação ao assunto 

abordado, bem como conferem sustentação ao que ele diz.” (p. 87). Afirma ainda que 

“devem ser bastante utilizadas.” (p. 87). E define citação direta como sendo aquela em que 

“o autor copia para seu trabalho um trecho, entre aspas, de artigo ou livro”. E, por fim, 

apresenta modelo de citação literal curta e longa. Interessante notar que não fala de citação 

indireta. Interessante notar também que há um capítulo seguinte sobre a “Linguagem 

científica” e nele não aparece nada de citação. Fala apenas das características/qualidades da 

linguagem: impessoalidade, objetividade, modéstia, clareza. 

16 TACHIZAWA, Takeshy; MENDES, Gildásio. 

Como fazer monografia na prática. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999. 

Elaboração de 

monografia 

 

 

 

 

 

No capitulo 9, intitulado “Recomendação para redação, digitação e edição, há na página 83, 

um parágrafo que focalização citações. Os autores ressaltam que “as citações são os 

elementos retirados das obras (livros, revistas, artigos e outras fontes bibliográficas), muito 

importantes para fundamentar as ideias desenvolvidas pelo autor ao longo de sua 

monografia. As citações bem escolhidas ancoram conceitualmente o trabalho, razão pela 

qual sua utilização é recomendada” (p. 83). Não faz distinção entre tipos de citação. Fala de 

citação longa e curta, para mencionar o uso do aspecto gráfico. 

17 LAKATOS, E. M.; MARCONI, Marina de 

Andrade. Fundamentos de metodologia 

Metodologia científica Primeiramente, fala-se de citação no capitulo 2, que trata de “Pesquisa bibliográfica e 

resumos”, especificamente numa seção que orienta sobre como fazer fichas (de citações, de 
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científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. resumo, de esboço, de comentário ou analítica) para o estudo de determinado assunto (p 56-

59). Em outro capítulo da obra, intitulado “Referências bibliográficas”, as autoras trazem 

um item sobre como fazer “Citações no corpo do trabalho”, explicando as várias formas de 

acordo com as normas da ABNT: citações diretas (ou “transcrição literal das palavras do 

autor”), citações indiretas (“quando se comenta o conteúdo e as ideias do texto original”), 

citações de citações (“expressões usadas quando se transcrevem palavras textuais ou 

conceitos de autor sendo ditos por um segundo autor da fonte que se está consultando 

diretamente”) (p. 286-288). 

18 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do 

trabalho científico. 20. ed. revista e ampliada. 

São Paulo: Cortez, 1996. 

 

 

 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do 

trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Cortez, 2007. 

Metodologia científica No capítulo 5, intitulado “Diretrizes para a elaboração de uma monografia científica”, no 

tópico 2, “Aspectos técnicos da redação”, a citação aparece focalizada. O autor diz que as 

citações servem para “corroborar as ideias desenvolvidas pelo autor no decorrer do seu 

raciocínio” (p. 89) e que “as citações bem escolhidas apenas enriquecem o trabalho” (p. 89). 

Menciona citação literal e citação livre e os aspectos técnicos como aspas, afastamento, 

citação de trecho de outra língua etc. 

 

Nesta edição revisada e atualizada, “As citações” aparecem no Capítulo IV, intitulado “A 

pesquisa na dinâmica da vida universitária”, especificamente como no item 1.c (p. 174-176) 

da subseção “Aspectos técnicos da redação”, situada na seção “Relatando os resultados da 

pesquisa”. Não há modificações conceituais em relação a esse assunto. 

19 VIANNA, Ilca Oliveira de A. Metodologia do 

trabalho científico: um enfoque didático da 

produção científica. São Paulo: E.P.U., 2001. 

Metodologia científica No capítulo 1, intitulado “O processo de pesquisa científica”, no item “As citações no 

trabalho de pesquisa”, tem-se um breve enfoque da citação. Diz que as citações “poderão 

fundamentar melhor seus argumentos” (p. 46).  

20 KOCHE, José Carlos. Fundamentos de 

Metodologia científica: teoria da ciência e 

prática da pesquisa.  19. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2001. 

Metodologia científica No capítulo 6, intitulado “A estrutura e a apresentação dos relatórios de pesquisa”, o 

enfoque sobre citação aparece no tópico “Elementos textuais”, ao lado de partes como 

introdução, desenvolvimento e conclusão, bem como ao lado de notas e fontes 

bibliográficas. Há apenas um parágrafo, no qual o autor tenta definir citação e menciona a 

citação de transcrição ou paráfrase direta ou indireta. Retoma Eco para apontar a função da 

citação, dizendo que se cita “para ser interpretado ou para apoio a uma interpretação” (p. 

148). Acrescenta que elas servem para corroborar as afirmações feitas num trabalho. 

21 MEDEIROS, João Bosco Medeiros. Redação 

científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

Redação de trabalhos 

científicos 

 

 

Há um capítulo, o nono, intitulado “Paráfrases e citações diretas e indiretas. O autor divide 

em três tópicos: conceito de paráfrase, tipos de paráfrase e citações. No tópico de citação, o 

autor apresenta a definição da ABNT e em seguida apresenta uma outra definição em que 

explicita as finalidades da citação: “esclarecer, comentar, ou dar como prova uma 
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autoridade no assunto”. Fala que a citação se divide em dois tipos (diretas ou indiretas) e as 

define, acrescentando que a ABNT traz ainda a citação de citação. Digno de nota são duas 

afirmações: 

- “Autores experientes evitam transcrições de textos amplamente difundidos, bem como a 

composição de um novo texto com frequentes transcrições. Evitam o que popularmente se 

chama de ‘fazer colchas de retalhos’”. (p. 181). 

- “Ela [a citação] só se justifica quando o pensamento expresso é significativo, claro e 

necessário à exposição”. (p. 181). 

22 FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos 

científicos. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 1997. 

Redação de trabalhos 

científicos 

No capítulo 4, intitulado “A redação do texto”, a autora trata da citação, no tópico “Notas, 

referências e citações”. Em pouco mais de meia página (p. 69-70), apresenta uma definição 

de citação direta, como se fosse a definição do que seja citação, e, em seguida, fala dos 

aspectos gráficos da citação. Por fim, faz menção à existência de citações longas e curtas. 

23 CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo 

o saber: fundamentos e técnicas. 5. ed. 

Campinas, SP: Papirus, 1995. 

Metodologia científica O livro é uma coletânea de artigos. No último artigo, intitulado “O trabalho monográfico 

como iniciação à pesquisa científica”, assinado por Elisabeth Matallo Marchesini de Pádua, 

se aborda a citação. Basicamente menciona que se usa citação para sustentar a 

argumentação e desenvolvimento da pesquisa, e destaca a divisão da citação em: citação 

literal ou textual e citação conceitual. 

24 CHAROUX, Ofélia Maria Guazzelli. 

Metodologia: processo de produção, registro e 

relato de conhecimento. São Paulo: DVS 

Editora, 2004. 

Metodologia científica 

 

No capítulo 6, Intitulado “Apresentação gráfica do trabalho”, há um tópico sobre 

“Citações”. Merece nota a definição de citação atrelada à ideia de fundamentar a análise: 

“As citações são [...] utilizadas para dar fundamentação à análise desenvolvida pelos autores 

do trabalho.” (p. 78) 

“Não substituem a análise, mas reforçam ou dão maior consistência à discussão do assunto. 

Seu emprego deve ser equilibrado, mantendo-se coerência entre o que é citado e a ideia 

desenvolvida.” (p. 78) 

“Deve-se fazer uso das citações longas com cautela. É preferível que o aluno sintetize e 

escreva a ideia com suas próprias palavras e informe sua origem. O uso de citações é 

importante e adequado desde que não atribua ao trabalho o caráter de cópia ou mera 

colagem. Ao apoiar-se em uma citação literal para inserir no trabalho, o autor deve 

preocupar-se em transmitir sua interpretação sobre a referência e comentá-la para, desta 

forma, apropriar-se do pensamento em que se apoiou, ressaltá-lo e inseri-lo no novo 

contexto.” (p. 79). 

A autora divide as citações em: literais e paráfrases, definindo-as em seguida. Ela divide as 

citações literais em longas e curtas, bem como menciona a citação de citação e citação 



  236 

 
traduzida, para, por fim, se deter em várias formas de apresentação da citação. 

25 GARCIA, Eduardo Alfonso Cadavid. Manual de 

sistematização e normalização de documentos 

técnicos. São Paulo: Atlas, 1998. 

Metodologia científica 

 

O enfoque na citação aparece no capítulo 7, intitulado “Estrutura de um documento 

técnico”, no tópico “Elementos textuais de originais”. Sugere se orientar pela ABNT e 

destaca que a citação pode ser transcrição ou paráfrase, direta ou indireta, sem defini-las. 

Fala ainda dos aspectos gráficos como aspas para marcar as transcrições. É muito simplório 

o enfoque. 

26 TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: 

acadêmica, da ciência e da pesquisa.  7. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

Metodologia científica O enfoque se dá no item 1.6 “As 3 preocupações com os trabalhos acadêmicos” da seção 

nomeada de “Primeira metodologia”. No item, além do tópico “Como citar os autores”, 

temos também “Como organizar a bibliografia” e “Como apresentar os trabalhos”. No 

tópico sobre como citar, o que vemos são regras de como citar, tais como “sistema de autor-

data”, “sistema de chamada numérico, prescrevendo e apresentando exemplos em casos 

como os que se seguem: 

“Usar letras maiúsculas quando a citação estiver entre parênteses” 

“Usar aspas duplas nas transcrições de até 3 linhas” 

“Quando houver coincidência de sobrenomes ou de data” 

 

Cumpre observar que não aparece uma classificação sobre os tipos de citação. 

27 TOMASI, Carolina.; MEDEIROS, João. Bosco. 

Comunicação científica: normas técnicas para 

redação científica. São Paulo: Atlas, 2008. 

Redação de trabalhos 

científicos 

No capítulo 3, intitulado “Citações em trabalhos acadêmicos – NBR 10520: 2002” (p. 42-

56), os autores apresentam um tópico denominado “Definições”, em que conceituam a 

citação como “menção de uma informação extraída de uma fonte” (p. 42) e tratam dos tipos 

(citação de citação, citação direta, citação indireta). Definem também as notas de referência, 

notas de rodapé e notas explicativas. Na sequência do capítulo, tratam da localização das 

citações, das regras gerais de apresentação da citação direta e da indireta, do sistema de 

chamada (numérico, autor-data) e das regras para inserção das notas (de rodapé, de 

referência, explicativas). 

28 DIDIO, Lucie. Como produzir monografias, 

dissertações, teses, livros e outros trabalhos. 

São Paulo: Atlas, 2014.   

Redação de trabalhos 

científicos 

A autora trata das citações no capítulo 6, intitulado “Outros requisitos” que ela denomina 

ser “de ordem prática” e que “devem ser levados em consideração, ainda antes de iniciar a 

etapa da redação propriamente dita” (p. 65). No item 6.11, que trata da “transcrição de 

ideias alheias”, a autora afirma o seguinte: “Para transcrever no escrito científico as ideias 

de livros dos autores ou pesquisadas em outras fontes, existem basicamente três modos: 

citação direta, citação de citação ou paráfrase” (p. 69). Na sequência, ela expõe e 

exemplifica o “como e quando usar cada um deles”, conforme a ABNT (NBR 10520).  
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Interessante destacar que a citação aparece concebia como “transcrição de ideias alheias”. 

 

Ao conceituar a citação de citação, a autora reporta-se ao trabalho de Eco (2004, p. 40), para 

dizer que “um trabalho científico sério não deveria jamais citar uma citação, mesmo não se 

tratando do autor diretamente estudado. Contudo, existem certas exceções, especialmente 

para uma tese”. Depois, chama atenção para a questão ética e honesta: “citar uma citação e 

revelar-lhe a fonte, ao invés de citá-la diretamente, fingindo ter lido a obra original, à qual 

algumas vezes, por um motivo ou por outro, não se teve acesso” (p. 71).  

29 AQUINO, Italo de Souza. Como escrever 

artigos científicos: sem “arrodeio” e sem medo 

da ABNT. São Paulo: Saraiva, 2010.   

Redação de artigo 

científico 

“As citações” aparecem como um item inserido no capítulo 2, que trata da “ética na escrita”. 

Após tratar da questão ética, o autor conceitua a citação e trata dos tipos (citação formal 

direta ou transcrição; citação indireta ou paráfrase, citação incorporada; citação de citação). 

Toda a exposição sobre esse assunto é feita em pouco mais de duas páginas (p. 14-16). 

30 OLIVEIRA, Jorge Leite de. Texto acadêmico: 

técnicas de redação e de pesquisa científica. 5. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  

Metodologia e 

elaboração de 

trabalhos científicos 

O capítulo 8 (p. 139-148) dedica-se inteiramente a tratar das “citações em documentos”. 

Com base na ABNT (NBR 10520, 2002), o autor apresenta as “conceituações” (define a 

citação, a citação de citação, a citação direta, indireta, as notas de referência e de rodapé). 

Em seguida, apresenta as normas gerais quanto ao local das citações e ao sistema numérico 

autor-data. 

 

A CITAÇÃO EM OUTROS MATERIAIS50  

 

01 GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em 

prosa moderna. 22. ed. Rio de Janeiro:  Editora 

FGV, 2002. 

 

 

Interpretação de textos  O autor trata da citação numa perspectiva dos manuais de metodologia científica na 9ª parte 

do livro, intitulada “Preparação dos originais”, no item 1.2.9, Citações, onde se limita a 

fazer 03 afirmações: 

a) As citações devem ser exatas, textuais [...] 

b) Toda citação deve vir entre aspas duplas. [...] 

c) Citações incluídas em outras citações já aspeadas levam aspas simples. [...] (p.424) 

 

                                                 
50 Para ampliar o olhar, pode-se ver também materiais a nível internacional, por exemplo, o livro de Antoine Compagnon, intitulado “O trabalho da citação”, traduzido por 

Cleonice P. B. Mourão e publicado pela editora UFMG, em 1996. O livro faz uma interessante reflexão sobre várias questões envolvidas no ato de citar, entre as quais estão 

incluídas a relação da citação com a noção de trabalho e com a produção de texto, os sentidos da citação, sua pluralidade e deslocamentos no processo de escrita, o sujeito da 

citação, os sinais tipográficos da citação e as funções que cumprem no texto etc. Disponível em: <http://copyfight.me/Acervo/livros/COMPAGNON,%20Antoine%20-

%20O%20trabalho%20da%20citac%CC%A7a%CC%83o.pdf>.  

http://copyfight.me/Acervo/livros/COMPAGNON,%20Antoine%20-%20O%20trabalho%20da%20citac%CC%A7a%CC%83o.pdf
http://copyfight.me/Acervo/livros/COMPAGNON,%20Antoine%20-%20O%20trabalho%20da%20citac%CC%A7a%CC%83o.pdf
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Há também um enfoque estilístico das formas de discurso citado no texto literário, o que é 

feito no capítulo III, onde se abordam o discurso direto e indireto, e no capítulo IV, onde se 

aborda o discurso indireto livre ou semi indireto. No capítulo III é dada atenção aos verbos 

dicendi. 

02 MACHADO, Anna Raquel (coord.); 

LOUSADA, Eliane Gouvêa; ABREU-

TARDELLI, Lília Santos. Planejar gêneros 

acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 

2005.  

Escrita científica, 

elaboração de texto 

acadêmico e de diários 

de pesquisa, 

metodologia científica 

A obra divide-se em 13 seções. Na seção 10 (p. 89-94), as autoras apresentam “algumas 

dicas sobre bibliografia e citações”. O objetivo é apresentar, “de maneira breve, alguns 

procedimentos para fazer citações e para indicar a bibliografia ou referências bibliográficas 

usadas no seu trabalho” (p. 89). As dicas levam em conta as características dos gêneros em 

foco. São apresentadas na forma de exercícios, acompanhadas de exemplos e apoiadas nas 

normas da ABNT.  

03 MACHADO, Anna Raquel (coord.); 

LOUSADA, Eliane Gouvêa; ABREU-

TARDELLI, Lília Santos. Resenha. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2004.  

Elaboração de resenha 

acadêmica 

Entre as 10 seções que compõem a obra, uma delas (seção 6, p. 55-61) dedica-se ao estudo 

dos “Procedimentos de inserção de vozes: diferentes formas de menção ao dizer do autor do 

texto resenhado e de outros autores”. As autoras definem o gênero resenha e em seguida 

apresentam uma sequência de questões para estudo dos “procedimentos que devemos 

utilizar para mencionar o autor da obra e seus diferentes atos, distinguindo-os do que é dito 

pelo autor resenhista” (p. 55). São ao todo 16 questões, em que se tem como foco os verbos 

e expressões introdutoras de fala do autor da obra resenhada. Pede-se para identificar os 

verbos, classificá-los segundo o que eles indicam, observar a que tempo se referem, associá-

los em relação aos sujeitos, autor ou obra, dizer qual a função da inserção da voz de outros 

autores e como essas vozes são inseridas na resenha. No final da seção, o estudante é 

solicitado a escrever o que concluiu do estudo e a buscar outros exemplos dos 

procedimentos discutidos. 

04 MACHADO, Anna Raquel (coord.); 

LOUSADA, Eliane Gouvêa; ABREU-

TARDELLI, Lília Santos. Resumo. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2004.  

Elaboração de resumo 

acadêmico 

As autoras tratam das “diferentes maneiras de se referir ao autor” na seção 7, intitulada 

“Menção ao autor do texto resumido, e na seção 8, intitulada “Atribuição de atos ao autor 

do texto resumido” (p. 47-54). Assim como os demais volumes da coleção, a operação de 

citação é abordada de forma contextualizada, conforme o gênero em foco, e por meio de 

exercícios. As questões dos exercícios contemplam as formas de fazer menção ao autor do 

texto resumido (seção 7) e os verbos de atribuição de fala (seção 8).  

05 MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela 

Rabuske. Produção textual na universidade. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2010.  

Redação de textos 

acadêmicos (resumo, 

resenha, artigo) 

As autoras não dedicam um capítulo específico para tratar de citações, porém este 

mecanismo é abordado de forma contextualizada e diluída em todos os itens do capítulo 5, 

intitulado “Artigo acadêmico: revisão da literatura” (p. 89-110). No capítulo, as autoras 

dizem em que consiste e o que significa a revisão da literatura prévia. A discussão está 

organizada em três tópicos: 1) “Para que serve a revisão da literatura?”; 2) “Qual é a 
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estrutura retórica da seção de revisão da literatura?”; e 3) “Características linguísticas da 

revisão da literatura”. As questões debatidas dizem respeito às funções, à organização 

retórica e aos recursos linguísticos geralmente associados à revisão da literatura no artigo 

científico. Além disso, as autoras tratam da configuração técnica que as citações devem ter 

no corpo do texto, conforme a ABNT (NBR 10520). 

A fundamentação teórica adotada é a abordagem da Sociorretórica, levando em 

consideração a noção de gênero e a situações de interação. O que chama atenção é o 

ENFOQUE DISCURSIVO (as funções da revisão de literatura), TEXTUAL (a organização 

retórica) e LINGUÍSTICO (os marcadores linguísticos) no tratamento da atividade de se 

reportar/citar literatura prévia no trabalho acadêmico. 

06 KOCHE, José Carlos; BOFF, O. M. B; 

PAVANI, C. F. Prática textual: atividades de 

leitura e escrita. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2007. 

Questões de leitura e 

escrita 

A citação é um dos tópicos que compõem a obra (p. 111-1156), entre muitos outros, tais 

como os níveis de linguagem, a coerência e a coesão textual, os operadores argumentativos 

etc. As autoras definem a citação como “a menção no texto de uma informação oriunda de 

outra fonte consultada para dar apoio ou ilustrar o assunto apresentado” (p. 111). Quanto à 

função, “serve para reforçar as ideias expostas em um texto e constitui um tipo de 

argumento denominado argumento de autoridade” (p. 111, grifo no original). Elas destacam 

que a citação é um “elemento discursivo importante para a argumentação”, daí a 

necessidade de se atentar para a fonte, para sua confiabilidade em termos de autoria e 

autoridade. Em seguida, fazem uma exposição sobre as formas de citação (direta, indireta, 

citação de citação), conforme as normas da ABNT. Ao final, consta um exercício para 

aplicação do estudo. 

07 FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. 

Prática de texto para estudantes universitários. 

17. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  

Questões de uso da 

língua padrão no 

contexto da produção 

de textos acadêmicos 

Na parte intitulada “Tópicos de língua padrão”, entre os vários elementos estudados, por 

exemplo, os anafóricos, a concordância, a crase, o emprego do “cujo” etc., há um item 

dedicado à citação (p. 259-266). O objetivo é “observar como a língua escrita padroniza os 

modos de representação da palavra citada – isto é, como escrevemos o que os outros 

pensam, dizem, comentam...”. Este recurso é topicalizado como “A palavra dos outros” (p. 

259) e se mostra fundamentada em postulados bakhtinianos acerca do dialogismo como 

elemento constitutivo à linguagem humana. Os autores discutem sobre o papel do verbo 

dicendi enquanto elemento introdutor da fala do outro e como ele pode marcar uma opinião 

ou ponto de vista sobre as palavras citadas. Vários exemplos são apresentados de modo que 

se perceba os recursos linguísticos (verbos, palavras, expressões) e tipográficos (as aspas, 

por exemplo) que estabelecem a fronteira entre a fala alheia e a que cita.  

08 RODRIGUES, Maria das Graças Soares... [et Leitura e produção de A obra é destinada a estudantes do curso de Letras, na modalidade educação a distância 



  240 

 
al.]. Leitura e Produção de textos III. Natal: 

EDUFRN, 2014.  

textos acadêmicos  (EaD) – Secretaria de Educação a Distância (SEDIS/UFRN) – e constitui-se como um 

material didático para subsidiar as atividades da disciplina “Leitura e Produção de Textos 

III”, que focaliza os seguintes gêneros acadêmicos: resumo, resenha, projeto de pesquisa, 

relatório de pesquisa, artigo científico, memorial, banner, seminário. Não há exatamente um 

capítulo ou seção sobre citações, ao menos da forma como é abordada nos manuais de 

metodologia científica. As formas de se referir ao discurso de outrem são abordadas de 

forma contextualizada, em consonância com os gêneros em foco. Mais precisamente, o 

estudante pode se inteirar dessa operação textual na Aula 2, sobre a responsabilidade 

enunciativa (p. 31-43), e na Aula 3, sobre o discurso de outrem (p. 49-58). O tipo de 

orientação diferente muito da abordagem técnica dos manuais de metodologia, por se pautar 

no enfoque textual/discursivo, seguindo postulados da ATD e dos estudos do campo 

enunciativo. Entre os pontos abordados, destacam-se as estratégias para assinalar a 

assunção pelo conteúdo proposicional de um ponto de vista ou a atribuição (imputação) do 

PdV a outrem, por meio dos vários tipos de representação da fala (discurso direto, discurso 

indireto, discurso indireto livre) e do quadro mediativo (ou modalização em discurso 

segundo).  
Quadro 14: A abordagem da citação em manuais de metodologia científica e em outros materiais didáticos 
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A leitura do quadro permite verificar que não são poucos os manuais de metodologia 

científica que abordam os mecanismos ou “técnicas de citação” em textos acadêmicos. Na 

verdade, a lista poderia ser muito maior, considerando que o campo de produção nessa área é 

vasto. O aspecto comum entre os 30 manuais consultados diz respeito ao tratamento da 

citação pelo viés notadamente técnico e normativo (são os procedimentos técnicos do citar: o 

como se deve fazer, o que se deve evitar), além da orientação de natureza ética destacado em 

alguns deles (por exemplo, quando apontam a necessidade de manter fidelidade às fontes 

consultadas, de não omiti-las, de não se apropriar indevidamente de uma ideia alheia, sem dar 

o devido crédito ao autor, ou seja, de evitar o plágio). Percebe-se, também, que ainda é bem 

pouca no mercado acadêmico brasileiro a existência de outros materiais (entre os quais 

listamos 08), de caráter didático ou não, que se diferenciam de tais manuais em relação ao 

tipo de tratamento dedicado à citação e seus mecanismos.  

Como se vê no quadro, o foco mais recorrente consiste em conceituar a citação e em 

seguida classificar as formas de citar, com a explicação de seus respectivos procedimentos 

normativos. Entre um manual e outro, a distinção reside basicamente no espaço que ocupa (se 

é mais detalhada ou muito sintética), já que em termos conceituais todos caminham na mesma 

dimensão técnica, formal, prescritiva. Esses dados permitem corroborar a observação de Boch 

e Grossmann (2002) no tocante a “uma falta geral” de ancoragem teórica na apreensão da 

citação neste tipo de material e também a compreensão de Bessa (2011), que destaca o quão é, 

muitas vezes, “repetitiva e/ou inconsistente” esta “farta literatura” sobre o assunto. A seguir, 

trazemos alguns exemplos para uma análise qualitativa.  

 

Exemplo 1 

É fundamental a fidelidade na escrita científica (projeto, monografia, dissertação, tese ou 

artigo) e em qualquer escrita. Se alguém é ético em sua forma, tem tudo para ser ético na 

fala e vice-versa. 

 

PEQUENOS SÍMBOLOS DE GRANDE VALOR 

 

Há, na escrita, além de letras, palavras e sinais, símbolos importantes (caracteres 

especiais) que também aparecem em publicações: 

® Marca registrada 

© Copyright 

™ Marca  

Esses símbolos são de proteção da propriedade intelectual de uma marca ou produto 

de alguém que possui tal registro (pessoa física ou jurídica). É oportuno não omitir tais 

símbolos. 

 

CITAÇÕES  
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Ao usarmos um livro, uma fita cassete, uma fita de vídeo, um disquete, um CD, uma 

apostila, um panfleto ou qualquer outra forma de material publicado ou gravado, devemos 

ter o cuidado para não ‘roubar’ o material de outra pessoa. Há formas legais de fazer 

referência ao que outra pessoa descobriu, escreveu ou falou. Para se evitar ‘infrações’ na 

escrita, deve-se utilizar mecanismos legais de citações, tais como: 

 

1. Citação Formal, Direta ou Transcrição: É a citação onde você transcreve tudo 

do autor consultado, palavra por palavra. 

    Aquino (2006), esclarece: “bla, bla, bla, bla” (p. 5). 

Esta citação pode ser de dois tipos: 

a)  Até 3 linhas: utilizar aspas. 

Exemplo: Segundo Aquino (2006, p. 23): “As abelhas são criaturas fascinantes. Elas 

estão presentes na vida do homem desde a antiguidade até os dias modernos.” 

b) Mais de 3 linhas: não utilizar aspas; utiliza-se uma fonte menor (Tamanho 10), 

com espaçamento simples e justificado. 

Exemplo: Segundo Aquino (2006, p. 23): 

 
As abelhas são criaturas fascinantes. Elas estão presentes na vida do homem desde a 

antiguidade até os dias modernos. Hoje, mais do que nunca, os produtos das abelhas, 

especialmente do gênero Apis, fazem parte da dieta do homem. Mel, geleia real, pólen, 

são utilizados como alimento e complemento alimentar, enquanto a cera o é na indústria 

de cosméticos e a apitoxina (veneno) e própolis, na farmacologia, isto sem contar com o 

maior benefício das abelhas para a humanidade: a polinização. 

 

2.  Citação Indireta ou Paráfrase: Aqui não precisa de aspas. Você escreve a ideia 

do autor consultado com suas próprias palavras. Essa é a citação mais comum e o 

tipo de citação torna seu texto melhor de ler. 

 
    Aquino (2006) explica que a presença das abelhas na vida do homem atual se faz 

presente através dos vários produtos apícolas, tais como o mel, geleia real, pólen, entre 

outros (p. 23). 

 

Você pode dinamizar ainda mais o parágrafo utilizando a Paráfrase numa forma de 

Citação Incorporada: 

 
    Aquino (2006) disse que dos produtos apícolas a polinização é “o maior benefício das 

abelhas para a humanidade” (p. 5), algo verdadeiro e que aumenta mais a 

responsabilidade de todos em relação à preservação desses animais.  

 

Na citação Indireta, a paginação, para artigos científicos, pode ser omitida, o que 

melhora a leitura. 

 

3. Citação de Citação: Este modo de citação é utilizado quando você não tem o 

artigo em suas mãos. Você menciona determinado autor só pelo fato de tê-lo 

encontrado em uma referência que está utilizando, então você cita ‘José, citado por 

João’. Utiliza-se a expressão em latim apud para indicar ‘citado por’.  

 
     Segundo Kerr (1996) apud Aquino (2006), há quatorze motivos para se implantar a 

meliponicultura.  

 

Este exemplo indica que você está consultando Aquino (2006) e que não dispõe da 

referência Kerr (1996). Ao utilizar este tipo de citação, deve-se colocar a primeira citação 
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no rodapé da página e a segunda nas Referências Bibliográficas. Não fica elegante um 

artigo com mais de um caso desses.  

Quando há mais de um apud, as pessoas (leitores de seu trabalho) podem ter a 

impressão de que houve ‘preguiça’ de sua parte em buscar outras citações. Em relação às 

normas adotadas para citações em documentos, adota-se a norma padrão NBR 10520 

(ABNT, 2002). 

 

AQUINO, I. S. Como escrever artigos científicos: sem “arrodeio” e sem medo da ABNT. 

São Paulo: Saraiva, 2010. (p. 14-16)  

 

 

No exemplo acima, é inegável a relevância da orientação voltada para construir o 

caráter ético do pesquisador, ao ressaltar “o cuidado para não ‘roubar’ o material de outra 

pessoa” e ao demonstrar os “mecanismos legais de citações”. O foco, como se vê, concentra-

se sobre a formação da consciência honesta do pesquisador, já que as orientações procuram 

evitar que se cometa “infrações” na escrita.  

O problema é que a classificação dos tipos de citação (“Formal, Direta ou 

Transcrição”; “Indireta ou Paráfrase”, “Citação Incorporada”; “Citação de Citação”) não 

recobre os mecanismos linguísticos e textuais/discursivos que são necessários quando se 

mobiliza o discurso de outra pessoa. Assim, por exemplo, ao denominar o primeiro tipo como 

“a citação onde você transcreve tudo do autor consultado, palavra por palavra”, o manual 

limita esta operação à mera transcrição das palavras alheias. Como mostra o quadro 3 (situado 

na seção 2.2.5 deste trabalho), há diferentes formas de relatar um discurso segundo (DD, DI, 

MDS, evocação, ilhota textual em DI, entre outras) e cada uma delas apresenta características 

que dizem respeito ao papel do locutor-enunciador (se este faz somente menção ou menção e 

uso da palavra alheia; se concorda, discorda ou se mantém neutro), à mensagem (se esta se 

mantém preservada ou reformulada em relação a sua materialidade significante), e ao segundo 

locutor-enunciador (se ele falou, de fato, ou foi dado a falar, segundo a subjetividade do 

primeiro locutor-enunciador; ou se teria falado, hipoteticamente etc.). 

Conforme o aporte teórico aqui adotado, as aspas é um entre os recursos que sinalizam 

a heterogeneidade enunciativa. No excerto em apreciação, tal recurso é denominado apenas 

em termos de precisar ou não ser utilizado, como está posto no item 2, da “Citação Indireta ou 

Paráfrase: Aqui não precisa de aspas”. Desse modo, uma reflexão sobre a função das aspas 

como recurso tipográfico que evidencia, por exemplo, o fenômeno da modalização autonímica 

não só é importante, mas também necessária, inclusive para compreender isto que o manual 

designa de “Citação Incorporada”. Vejamos que, no exemplo 1, este tipo de citação foi 

concebido como algo que resulta da dinamização do parágrafo ao se realizar a paráfrase, o 
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que nos parece bastante vago, além de não fazer qualquer observação sobre o papel das aspas 

para delimitar as fronteiras entre o discurso citante e o discurso citado e sinalizar o 

distanciamento enunciativo.  

 

Exemplo 2 

8 CITAÇÕES EM DOCUMENTOS 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT elaborou a NBR 10520, de 

ago. 2002, sob o título: Informação e documentação – Citações em documentos – 

Apresentação, que entrou em vigor a partir de 29 set. 2002, em todo o Brasil. Em atenção ao 

disposto na citada NBR, é necessário dominar as informações e procedimentos dispostos no 

presente capítulo. 

 

8.1 Citações 

Citação: referência a texto retirado de outra fonte. 

Citação de citação: menção direta ou indireta de um texto cujo original foi citado por 

outrem. 

Citação direta: referência direta de um texto ou parte de obra de outro autor. 

Citação indireta: reescrita de texto com base nas informações de outro autor. 

[...] 

 

OLIVEIRA, J. L. Texto acadêmico: técnicas de redação e de pesquisa científica. 5. ed. 

Pretrópolis, RJ: Vozes, 2008. (p. 139) 

 

 

Conforme o exemplo 2, o manual se prende apenas a conceituar os tipos de citação 

com base na ABNT. A conceituação é genérica (o ato de referir-se direta ou indiretamente a 

uma outra fonte) e só dá conta mesmo de ensinar os procedimentos normativos. No manual, 

os demais subtópicos da seção 8.1 dedicam-se a explicar detalhadamente o “local das 

citações” e o “sistema numérico ou autor-data” (p. 139-148).  

 

Exemplo 3 

1.c. As citações 

 

As citações são os elementos retirados dos documentos pesquisados durante a leitura de 

documentação e que se revelam úteis para corroborar as ideias desenvolvidas pelo autor no 

decorrer do seu raciocínio. Tais citações são transcritas a partir das fichas de documentação, 

podendo ser transcrições literais ou então apenas alguma síntese do trecho que se quer citar. 

Em ambos os casos, é necessário indicar a fonte, transpondo os dados já presentes na ficha. 

Note-se que as citações bem escolhidas apenas enriquecem o trabalho; o que não se pode 

admitir em hipótese alguma é a transcrição literal de uma passagem de outro autor sem se 
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fazer a devida referência. 

Como no caso da ficha, a citação, quando literal, deve ser copiada ao pé da letra e 

colocada entre aspas. Caso haja no texto citado algo que se julgue dever ser corrigido, algo 

que cause estranheza, coloca-se logo em seguida à palavra um (cic!), entre parênteses, para 

indicar que estava assim mesmo no texto de origem. 

Quando no corpo de uma passagem citada literalmente já se encontram trechos entre 

aspas, estas se transformam em apóstrofos; para indicar a omissão de trechos inclusos na 

passagem citada, mas que não interessam à transcrição, usam-se reticências: entre espaços 

duplos, no início e no final das passagens citadas e entre parênteses quando o trecho a omitir 

se encontrar no meio da passagem citada: “... na casa onde morava aquele pensador, (...) 

faltavam as condições necessárias para que realizasse a sua missão...”. 

Quando se pretende dar ênfase a alguma passagem de uma citação literal, costuma-

se grifá-la, sublinhá-la. Essa alteração deve ser assinalada com a expressão o grifo é meu ou 

o grifo é nosso – seja colocada entre parênteses no próprio texto, seja em nota de rodapé, 

referida por chamada posta logo após a passagem grifada. 

No caso de síntese das ideias, a transcrição é livre, devendo, contudo, traduzir 

fielmente o sentido do texto original. A indicação das fontes, nesse caso, vem em seguida a 

um Cf., confira. Ex. Cf. SILVA, Pedro A. A descoberta científica, p. 15. 

Regra geral, os textos em uma língua estrangeira que aparecem no texto são 

traduzidos no corpo do trabalho. Em casos especiais, podem ser mantidos no original, como 

nos estudos linguísticos especializados. Porém, é bom ter presente que uma tese, uma 

dissertação, uma monografia devem ser escritas numa única língua. Assim sendo, ainda 

quando a versão original tenha algum particular interesse, ela pode muito bem figurar em 

nota de rodapé. 

Alguns autores recomendam que a citação que ultrapassar três linhas seja colocada 

em parágrafo especial, dispensando-se as aspas, já que, colocada recuada e em corpo menor, 

teria maior realce. 

Terminada a citação, coloca-se o número de chamada, indicativo da nota de 

referência do rodapé. O número virá após os sinais de pontuação, acima da metade da linha. 

Os números de chamada seguem a ordem crescente no interior de cada capítulo, 

evitando-se asteriscos e a repetição de numeração em cada página, ou uma numeração só 

para todo o trabalho. 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Cortez, 2007. (p. 174-176) 

 

 

O conjunto de orientações contemplado no tópico As citações, conforme o exemplo 3, 

toma como respaldo exclusivamente a ABNT. Na forma de síntese, o autor apresenta o 

conceito de citação (“são os elementos retirados dos documentos pesquisados durante a leitura 

de documentação e que se revelam úteis para corroborar as ideias desenvolvidas pelo autor no 

decorrer do seu raciocínio”), os principais tipos (transcrições literais ou síntese) e os 

procedimentos gerais para efetuá-la no texto (indicar a fonte, escolher bem o trecho a ser 

citado, não omitir referência, manter fidelidade ao original nos casos de transcrição literal e 

usar as aspas, entre outros). Assim como no exemplo 1, há a preocupação ética e moralizante 

no tratamento da citação, evidente na seguinte passagem: “o que não se pode admitir em 
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hipótese alguma é a transcrição literal de uma passagem de outro autor sem se fazer a devida 

referência. ” 

 

Exemplo 4 

Algumas dicas sobre bibliografia e citações 

 

PARA COMEÇAR A CONVERSA... 

 

Nesta seção, veremos, de maneira breve, alguns procedimentos para fazer citações e para 

indicar a bibliografia ou referências bibliográficas usadas no seu trabalho. 

 

1. Leia mais baixo trechos1 do projeto que você leu na seção 6. Observe como os 

autores são citados no corpo do texto e assinale as opções corretas. 

(  ) os nomes das obras aparecem nas citações. 

(  ) alguns verbos (colocar, por exemplo) ou palavras introdutórias (segundo) são usados 

para introduzir a voz de outros autores. 

(  ) todas as citações são copiadas da obra de base. 

(  ) quando o autor citado vem ao longo do texto, o ano da obra citada vem entre parênteses. 

(  ) várias obras são citadas no mesmo parênteses. 

(  ) o autor citado e o ano da obra vêm entre parênteses. 

(  ) poucas citações são cópias da obra de base e, quando é o caso, elas vêm entre aspas, com 

a página em que podem ser encontradas. 

 

a) Segundo Saujat (2004, 2003), existe uma tradição de pesquisa sobre o professor, mas não 

sobre o seu trabalho. 

b) Entretanto, nos últimos anos, têm aparecido estudos que colocam que é preciso “construir 

um ponto de vista mais integrativo, interacionista, capaz de melhor empreender a 

complexidade e a multidimensionalidade das práticas educacionais” (Saujat, 2004: 19). 

c) Fazendo uma análise de base ergonômica, mas já aliado a profissionais de diferentes 

áreas, Amigues (2002, 2004) mostra que o trabalho do professor é bem mais complexo, indo 

além de uma mera relação só com o aluno ou só com um conteúdo a ser transmitido. 

d) Ao verificarmos as teorias que subjazem aos estudos que consideram a relação linguagem 

e trabalho, notamos que existe uma boa discussão sobre o contexto de trabalho e suas 

prescrições (Amigues, 2002, 2004), sobre os gêneros profissionais/da atividade que são 

gerados em cada situação de trabalho (Faita, 2004) ou sobre o desenvolvimento do 

trabalhador durante o trabalho (Clot, 2004b). 

[...] 

 

CONLUINDO... 

 

Complete o quadro abaixo com o que você aprendeu nesta seção. 

 

Na seção de Referências Bibliográficas devemos 

mencionar_________________________. 

 

Já na bibliografia, podemos_______________________________________________. 

Para fazer citações no corpo do texto, 

devemos_______________________________________. 
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A ordem dos conteúdos nas Referências Bibliográficas segundo a ABNT 

é_______________________________________________________________________. 

 
  

 1. Bueno, L. 2005. Projeto para pesquisa de doutorado. 

 

MACHADO, A. R. (coord.); LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar gêneros 

acadêmicos. São Paulo: Parábola Editorial, 2005. (p. 89-93) 

 

 

Neste caso, há uma sutil distinção em relação aos exemplos 1, 2 e 3, pelo fato de 

permitir ao pesquisador iniciante compreender os mecanismos de citação na materialidade dos 

gêneros acadêmico-científicos, sendo isto a partir da realização de exercício. Todos os 

aspectos da produção dos gêneros abordados na obra seguem a proposta de levar o estudante a 

construir os conceitos à medida que pratica a análise de fragmentos de textos e responde a 

diversas questões. Esse caráter mais interativo pode se mostrar bem mais atraente para o 

estudante, já que o coloca diante de situações de análise de fragmentos do texto acadêmico. 

Em contrapartida, no caso específico da citação, tratam-se apenas de “algumas dicas” e que 

figuram em uma única questão do exercício proposto. Das cinco questões acerca dos 

“procedimentos para fazer citações e para indicar a bibliografia ou referências bibliográficas”, 

somente a que mostramos no exemplo acima contempla a citação, enquanto as demais 

exploram com mais detalhes as normas para montar as referências no trabalho acadêmico.  

No excerto, merece destaque uma das alternativas da questão 1, em que o estudante 

tem a oportunidade de observar, nos exemplos fornecidos pelo manual, que (ou se) “alguns 

verbos (colocar, por exemplo) ou palavras introdutórias (segundo) são usadas para introduzir 

a voz de outros autores”. Vemos aí uma ligeira investida no estudo de marcas linguísticas que 

sinalizam a introdução da voz alheia no texto acadêmico. Entretanto, é muito pouca a atenção 

destinada a esse aspecto, pois todos os outros itens exploram questões meramente técnicas, e 

assim acabam exibindo o mesmo tipo de tratamento dos exemplos 1, 2 e 3. 

Essas observações nos levam a reiterar que a conceituação e o tratamento propostos 

por muitos manuais de metodologia científica (para não dizermos todos eles) acerca dos 

mecanismos de citações ainda se mostra limitada, ou por abordar somente o aspecto ético e 

legal (é o ter que citar para evitar infrações na escrita), ou apenas o aspecto técnico e 

normativo (as regras do citar). Revela-se também um tanto superficial, por não dar crédito a 

outras possibilidades de fundamentação teórica, de modo que pudesse ir além da orientação 

prescritiva da ABNT.  
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Na contramão desse tipo de enfoque, já há alguns esforços para traçar contribuições 

assentadas sob outras perspectivas, como vem sendo demonstrado por autores de materiais 

que se afastam dessa linha normativa. Entre as 08 obras rotuladas como “A citação em outros 

materiais”, pode-se apontar como distinção e avanço relevante as que se apoiam não somente 

nas normas da ABNT, mas também em perspectivas teóricas de abordagem do gênero, do 

texto e do discurso, ou do enunciado. É o caso, por exemplo, daquelas que discutem a 

organização retórica dos gêneros acadêmicos e consideram os postulados teóricos do campo 

enunciativo sobre as formas de representação da palavra do outro. Os excertos abaixo são 

ilustrativos desse fato. 

 

Exemplo 5 

5.2 Para que serve a revisão da literatura? 

 

Revisar a literatura significa fazer referência à literatura prévia e tem sido um “traço 

definidor” (Feak, Swales, 2009, p. 2) da pesquisa e da redação acadêmica desde os 

primórdios da ciência. Feak, Swales (2009, p. 2), invocando escritos de Isaac Newton e 

John of Salisburg, comparam a referência à literatura prévia com anões nos ombros de 

gigantes: os anões só conseguem “enxergar mais longe” por estarem apoiados nos ombros 

dos gigantes. Essa é uma das várias funções da revisão da literatura: utilizar, reconhecer e 

dar crédito à criação intelectual de outra(os) autoras(es); uma questão básica de ética 

acadêmica e de consciência sobre o grau de ineditismo da nossa pesquisa, pois demostramos 

saber que não estamos “reinventando a roda”. 

Outras funções essenciais da revisão da literatura são: 

 indicar que nos qualificamos com membros de determinada cultura disciplinar por 

meio da familiaridade com a produção de conhecimento prévia na área; 

 evidenciar que nosso campo de conhecimento já está estabelecido, mas pode e 

deve receber novas pesquisas; 

 emprestar uma voz de autoridade e posicionamento intelectual ao texto; 

 demonstrar que nossa pesquisa se situa na nossa área de conhecimento (indicando 

onde e como isso ocorre) e que ela se fundamenta em e estende publicações 

prévias (explicando onde e como isso se dá) (Feak, Swales, 2009, p. 2). 

Situar o estudo reportado dentro da grande área é fundamental tanto no processo de 

pesquisa quanto no de redação do artigo, porque nos ajuda a delimitar os estudos seminais 

para o desenvolvimento do nosso trabalho. [...]. 

Assim, a revisão da literatura pode ser vista como o momento em que situamos 

nosso trabalho, pois ao citar uma série de estudos prévios que servirão como ponto de 

partida para nossa pesquisa, estaremos “afunilando” a discussão, até chegar ao tópico 

específico que vamos investigar. Por meio da revisão da literatura, reportamos e avaliamos 

o conhecimento produzido em pesquisas prévias, destacando conceitos, procedimentos, 

resultados, discussões e conclusões relevantes para o trabalho. Discutimos, portanto, as 

questões relacionadas ao estado da arte da área em que nossa pesquisa se insere. No entanto, 

dar crédito aos estudos citados, mostrar familiaridade com o conhecimento produzido na sua 

área, indicar pertinência do seu trabalho dentro dessa área e autoridade intelectual em um 

texto escrito não é uma tarefa fácil. 

A experiência de ensino da disciplina e de cursos de redação acadêmica na UFSM e 
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em outras instituições tem mostrado que, para alunos de pós-graduação em diferentes 

disciplinas, a elaboração da revisão da literatura é uma questão problemática, pois é difícil 

encontrar o tom certo para reportar e criticar pesquisas prévias. Para tanto, uma leitura 

aprofundada e intensa dos textos a serem usados como referência será fundamental, uma 

vez que poderá contribuir para que 

(1) identifiquemos e mostremos a relação existente entre as pesquisas citadas 

(Sobrepõem-se? Contrastam-se? Complementam-se?); 

(2) justifiquemos a presença dos estudos citados no nosso texto, sinalizando a 

relevância dos mesmos para o tópico do nosso trabalho; 

(3) selecionemos o tempo verbal e os verbos de citação adequados ao reportar a 

literatura; 

(4) indiquemos claramente a fonte das ideias/informações de que nos apropriamos 

em nosso texto. 

Em relação ao último aspecto mencionado, há necessidade de mostrar autoria, 

posicionamento no nosso texto que diz respeito ao cuidado que precisamos ter para que 

nossa revisão da literatura não pareça uma “lista de supermercado”, em que apenas listamos 

uma série e “itens soltos”, sem sinalizar a explicar ao leitor como eles se inter-relacionam. 

Devemos tomar cuidado, portanto, para que nossa revisão da literatura não seja apenas uma 

listagem de estudos prévios: 

 

                    Segundo A,... 

                    Consoante B,... 

                    De acordo com C,... 

                    Para D,... 

                    Conforme E,... 

                    Com base em F,... 

 

É necessário fazer com que os autores citados dialoguem entre si, mediados por nós, 

já que todas as pesquisas prévias reportadas na revisão da literatura devem ter sido 

selecionadas porque, por alguma razão, são relevantes para o nosso trabalho. Em função 

disso, nessa mediação, explicaremos mais ou menos explicitamente porque os citamos, em 

que medida contribuem para nossa pesquisa, se representam estudos prévios centrais em 

termos conceituais e/ou metodológicos, se apresentam lacunas que pretendemos preencher 

com nosso trabalho, e assim por diante. [...] 

 

MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2010. (p. 89-93)  

 

 

O exemplo acima foi recortado do capítulo 5, onde Motta-Roth e Hendges (2010, p. 

89-110) tratam de várias questões relacionadas à revisão da literatura no artigo acadêmico, 

contemplando, especialmente, as funções, a organização retórica e os recursos linguísticos. 

Percebemos que, ao discutir sobre esses três elementos, as autoras fornecem 

encaminhamentos metodológicos sobre como citar fontes prévias. Assim, pode-se entender 

que as citações estão relacionadas a um dos passos específicas da pesquisa científica e da 

produção do trabalho acadêmico, que é o de fazer referência à literatura prévia.  
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A discussão das autoras ganha um tom bem distinto dos demais manuais de 

metodologia aqui analisados, por tratar a citação de forma situada (ao invés de fornecer 

somente conceitos técnicos sobre os mecanismos de citação e as regras para inseri-las no 

texto); por contemplar as funções que a revisão/citação de fontes prévias cumprem no texto 

acadêmico; por relacionar a revisão/citação com a construção da autoria, dada a necessidade 

de se estabelecer um diálogo entre as fontes citadas e emitir um posicionamento. Como se vê, 

a abordagem não é normativa, mas não sugere em momento algum que a adequação do texto 

acadêmico às normas técnicas sobre citação e referências deixe de ser relevante e necessária. 

Na sequência, no tópico 5.3, intitulado “Qual é a estrutura retórica da seção de revisão 

da literatura”, Motta-Roth e Hendges (2010, p. 93-98) analisam o movimento de situar a 

pesquisa por meio da revisão da literatura. A partir de dados reportados de um estudo próprio 

– Motta-Roth e Hendges (1996, p. 68) – e “com base em Bittencourt (1995, p. 485)”, as 

autoras fornecem exemplos e descrevem detalhadamente as subseções que integram esse 

movimento, quais sejam: 1A - Estabelecer interesse profissional no tópico ou; 1B - fazer 

generalizações do tópico; e/ou 2A - citar pesquisas prévias; ou 2B - entender pesquisas 

prévias; ou 2C – contra-argumentar pesquisas prévias; ou 2D - indicar lacunas em pesquisas 

prévias. Nos exemplos usados para descrever cada uma dessas subseções, são destacados os 

marcadores linguísticos (tempos verbais, advérbios, asserções, conectivos, verbos, entre 

outros) frequentemente usados para expressá-las. A discussão permite compreender que citar 

a literatura prévia requer o esforço de entender, avaliar, contra-argumentar, criticar.  

O último tópico do capítulo dedica-se às “Características linguísticas da revisão da 

literatura” (p. 98-110), em que mais uma vez as autoras fazem referência às operações de 

citação de forma situada. O foco da discussão volta-se para as diferentes orientações 

temporais que as citações podem ter (passado, pretérito perfeito composto, presente); a 

função dos verbos de citação quanto ao grau de avaliatividade em relação às fontes citadas (se 

são mais objetivos/neutros, avaliativos/subjetivos) e quais são os mais usados por área do 

conhecimento; a atenção na escolha dos verbos de citação, para que não se atribua uma 

intenção ao autor citado que não corresponda ao original; a posição gramatical onde se situa 

os verbos de citação (“com o nome do autor na posição de sujeito gramatical”, “com o nome 

do autor como agente do verbo na voz passiva”, “com um termo que designa uma classe”, 

com termos referentes ao processo ou produtor da pesquisa que substituem o agente”, p. 101); 

os formatos das citações conforme o critério de integralidade (citações integrais e não 

integrais) e uma demonstração das diversas maneiras de fazê-las; a tipologia de verbos de 
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citação quanto à atividade que realizam (“verbos de atividade do mundo real ou mundo 

experimental”, “verbos de atividade descritiva”, “verbos de atividade cognitiva”, p. 103). 

Após discutir sobre as funções, a estrutura retórica e as características linguísticas da 

revisão da literatura, as autoras ainda fazem considerações sobre o aspecto técnico-normativo 

das citações (sua configuração como literal e não literal, e o que recomenda a ABNT para 

cada caso), com exemplos, além de dados de pesquisa que indicam qual a forma mais usada 

nos trabalhos acadêmicos, por área do conhecimento. Ao final, apresentam uma sugestão de 

atividade com nove questões para praticar e aprofundar o estudo.  

Considerando essa discussão de Motta-Roth e Hendges (2010) acerca da revisão de 

literatura prévia e, portanto, das citações no artigo científico, podemos dizer que a abordagem 

apresentada por elas tem alcance sobre os aspectos discursivos (por considerar as funções, 

entre elas a de emprestar uma voz de autoridade), estruturais (por descrever as subseções que 

compõem a organização retórica da seção de revisão, entre elas a de citar pesquisas prévias, 

bem como entender, contra-argumentar, criticar), linguísticos (por discutir sobre o papel de 

diferentes marcadores, entre eles os verbos, os conectivos, etc.), normativos (por considerar a 

configuração técnica das citações e suas formas de inserção no texto, conforme a ABNT) e 

éticos (por recomendar que se tome “cuidado para não plagiar a ideia dos textos consultados, 

‘esquecendo’ de fazer a devida referência” (p. 109).  

 

Exemplo 6 

Língua Padrão 

 

Neste item, vamos observar como a língua escrita padroniza os modos de 

representação da palavra citada – isto é, como escrevemos o que os outros pensam, dizem, 

comentam... 

 

A palavra dos outros 

 

O verbo dicendi é tão importante que, ao trocá-lo, você pode virar uma declaração 

pelo avesso. Por exemplo: 

  

“Sou inocente”, disse. 

“Sou inocente”, esclareceu. 

“Sou inocente”, insistiu. 

“Sou inocente”, alegou. 

“Sou inocente”, mentiu. 

Manual de Estilo, Editora Abril. 

 

Representar a palavra alheia é uma atividade que dominamos com perfeição desde 

nossos primeiros balbucios... de tal forma que é muito difícil estabelecer a separação, em 
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nossa linguagem, entre o que é nosso e o que é dos outros. Podemos mesmo dizer que a 

nossa linguagem é um fruto (único) de uma colcha de retalhos de milhares de linguagens 

que passaram – e continuam passando – pela nossa vida. 

A representação da palavra do outro tem uma importância especial, porque 

transmitir as palavras de alguém é também marcar uma opinião sobe as palavras que 

transmitimos. Basta ler as cinco ocorrências de “Sou inocente” acima para perceber isso. Na 

linguagem oral, a simples entonação da voz pode marca nosso ponto de vista sobre o que 

transmitimos: ironia, desconfiança, certeza, dúvida... Mas, na escrita, sãos outros os 

recursos, que vão desde a escolha do verbo (exemplo citado) até a seleção de palavras ou 

expressões que queremos transmitir. 

[...] 

 

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes 

universitários. 17. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. (p. 259) 

 

 

No exemplo 6, contam as palavras que introduzem o estudo dos “modos de 

representação da palavra citada” na obra referenciada. Como se pode verificar, a 

fundamentação teórica pressuposta diz respeito ao dialogismo como elemento constitutivo à 

linguagem humana. É com esse tratamento teórico que os autores abordam, nas páginas 

seguintes (p. 260-266), os mecanismos de citação, trazendo exemplos concretos de textos 

jornalísticos, literários, entre outros. A discussão feita permite que se pense sobre o papel dos 

verbos dicendi na atividade de representar a palavra alheia, a relação entre palavra própria e a 

palavra dos outros, a importância desse tipo de atividade e sobre os recursos linguísticos 

necessários para realizá-la. 

Tendo em vista o quadro 14 e os exemplos de 1 a 4, observamos, então, que há a 

necessidade de se investir em um tipo de tratamento da citação que caminhe na direção dos 

exemplos 5 e 6. Portanto, que seja condizente com a natureza dos gêneros acadêmicos, em 

seus aspectos linguísticos, textuais, discursivos e enunciativos. Nesse sentido, os manuais 

poderiam se revestir, também, de uma abordagem teórica advinda do campo dos estudos 

linguísticos do texto, do discurso, dos gêneros e que, ao serem mediados pela análise de 

exemplares concretos de gêneros acadêmicos, possibilitem tratar de aspectos como: 

- os diferentes tipos de representação de fala (cf. ADAM, 2011), ou formas de referir-

se ao discurso do outro, ou formas de discurso citado, de discurso relatado/representado, de 

heterogeneidade mostrada (cf. BAKHTIN, 2006; MAINGUENEAU, 1996; AUTHIER-

REVUZ, 1990, 1998, 2004, 2008), o que caberia tratar das diferentes operações ou estratégias 

linguísticas (recursos tipográficos, verbos dicendi, elementos introdutores, entre outros). Por 

meio dessa categoria, é possível colocar em destaque, para o pesquisador iniciante, o como 

relatar a fala do outro. 
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- o fenômeno do mediativo (cf. GUENTCHÉVA, 1994). Já que é tão comum na escrita 

acadêmica, as formas como segundo, de acordo com, conforme, para, entre outras, poderiam 

figurar nos manuais como marcas linguísticas que imputam o conteúdo relatado a uma 

determinada fonte do saber, a outro locutor-enunciador ou a uma fonte anônima. Essa 

categoria oferece meios para se discutir como falar segundo o outro. 

- os fenômenos de modalização autonímica (cf. AUTHIER-REVUZ, 1990, 1998). 

Mesmo sem empregar a terminologia mais densa dos estudos enunciativos, é possível 

assimilar e contemplar ao menos o papel dos principais recursos tipográficos (as aspas, por 

exemplo) e das marcas linguísticas que atestam o descentramento do sujeito-autor, de sua voz, 

e que revelam a reflexividade metaenunciativa. Os pontos de não coincidência do dizer 

analisados no capítulo 4 podem ser abordados, por exemplo, como maneiras de sinalizar a 

heterogeneidade do dizer, sendo possível conduzir o pesquisador iniciante a pensar sobre 

como comentar reflexivamente sua própria fala. 

- os tipos de posicionamento passíveis de serem emitidos pelo locutor-enunciador (cf. 

RABATEL, 2009). Se as demais categorias acima mencionadas permitem construir contextos 

de imputação no texto acadêmico-científico, ou seja, atribuir a responsabilidade pelo conteúdo 

de um PdV a outros locutores-enunciadores, é preciso que o pesquisador iniciante saiba como 

tomar uma posição no discurso (seja de acordo, de desacordo ou a “neutralidade”) e ter 

consciência sobre o que isso implica para os sentidos do texto, para a construção da autoria e, 

consequentemente, para a produção do conhecimento científico.  

Essas categorias linguísticas, entre muitas outras funções, servem de base para os 

manuais de metodologia científica auxiliarem o pesquisador iniciante na atividade de citar, de 

gerenciar as vozes no texto, de posicionar-se em relação ao conhecimento já produzido e de se 

constituir como autor de uma voz própria. Além disso, podem ancorar uma discussão sobre a 

ética na pesquisa científica, especialmente sobre o problema do plágio em textos acadêmicos, 

sendo isto por um viés menos punitivo e mais pedagógico, como sugere Bessa (2014, p. 116), 

ao argumentar em favor de “cultura de ética e de integridade do pesquisador em formação 

inicial”. 

Defendemos, então, a necessidade de ampliação das bases conceituais para um 

tratamento mais adequado da citação. Além do respaldo ético, moral, legal e de considerar as 

normas da ABNT, os manuais poderiam assimilar postulados teóricos das abordagens textual, 

discursiva e enunciativa. As consequências dessa abertura resultariam em orientações mais 

pontuais para os estudantes, de todas as áreas do conhecimento, e em suporte teórico-
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pedagógico para os professores da graduação também poderem contribuir ainda mais com a 

formação desses pesquisadores.  

 

5.3 SUGESTÕES DE TRATAMENTO DIDÁTICO DA CITAÇÃO ENVOLVENDO 

CATEGORIAS LINGUÍSTICAS DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA 

 

Enquanto aprendem o conteúdo de uma disciplina, os estudantes podem ser expostos a 

situações didáticas em que as convenções dos gêneros acadêmicos são, também, parte 

importante daquele processo, como afirma Carlino (2010), referindo-se ao contexto 

universitário, no nível de graduação. Concordamos com essa posição, entretanto somos mais 

específicos ao defendermos que, além das convenções dos gêneros, em geral abordadas na 

universidade por um viés técnico e prescritivo, as operações linguísticas, textuais e 

discursivas realizadas sobre os enunciados podem e devem fazer parte das discussões e 

orientações relativas aos textos/gêneros solicitados durante ou ao final das disciplinas na 

graduação.  

As três sugestões didáticas que apresentamos e descrevemos a seguir mostram-se, 

pois, como estratégias ou procedimentos à disposição do professor para ajudar os estudantes a 

melhorarem o desempenho na produção de uma variedade de gêneros acadêmicos (resumos, 

resenhas, artigos científicos, relatórios, projetos de pesquisa, monografias), especialmente no 

que se refere ao gerenciamento de PdV, por meio do manejo dos mecanismos de citação. Para 

a concretização desta proposta, está implicado um conjunto de saberes que articula texto, 

discurso e gênero, responsabilidade enunciativa e autoria, conforme os postulados teóricos 

adotados nesta pesquisa.  

Embora apresentadas separadamente, as questões que elencamos para cada sugestão 

didática podem e devem ser trabalhadas de forma integrada, mais precisamente como pontos 

norteadores nas atividades acadêmicas em que o professor esteja envolvido com:  

- ensino de disciplinas na graduação, especialmente as que se destinam a tratar da 

produção de textos acadêmicos, da metodologia da pesquisa científica, da elaboração de 

trabalho de conclusão de curso; 

- orientação de projetos de pesquisa na Iniciação Científica (IC); 

- orientação de trabalhos de conclusão de curso (relatório de pesquisa, monografia, 

entre outros);  
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- orientação da produção de gêneros acadêmicos em disciplinas ministradas ao longo 

da graduação: relatórios de pesquisa, relatórios de atividade prática, relatórios de estágio 

supervisionado, artigos científicos, resumos e resenhas; 

- a avaliação da produção de qualquer um dos gêneros mencionados, ao serem 

solicitados como requisito para obtenção de nota nas disciplinas da graduação51. 

Todos esses gêneros têm em comum o fato de estabelecer diálogo com o discurso de 

outros autores pertencentes ao campo científico, portanto exibem o fenômeno da 

responsabilidade enunciativa. Nesse sentido, estamos entendendo que ensinar conteúdos, 

orientar a pesquisa científica e a produção de textos/gêneros que dela resulta, bem como 

avaliar o desempenho do estudante ao mobilizar marcadores linguísticos podem se constituir 

como oportunidades para o professor criar situações em que estejam em pauta: a) as 

características dos gêneros acadêmico-científicos – os traços gerais em comum e as 

especificidades de cada gênero; b) as formas de mobilizar o discurso de outrem e assinalar a 

responsabilidade enunciativa e c) as formas de assinalar uma posição no discurso e estratégias 

de construir voz própria. Acreditamos, pois, que tudo isso tem impacto sobre a emergência da 

autoria e sobre a construção do conhecimento científico. 

 

5.3.1 Sugestão didática I: ensino das características dos gêneros acadêmico-científicos 

 

Começar pelo estudo e ensino das características dos gêneros acadêmico-científicos é 

apenas uma hipótese de trabalho, não significa que este aspecto deva ser colocado em 

primeiro plano. Sendo assim, a Sugestão didática I mostra-se relevante quando tais 

características ainda não são bem conhecidas pelos estudantes, em função da pouca 

familiaridade com a leitura e a produção dessa especificidade de gênero, justamente por se 

tratar de nível de graduação, ainda mais nos períodos iniciais do curso. De todo modo, essa é 

uma tarefa necessária, principalmente se pensamos que dominar e produzir os gêneros dessa 

natureza é uma forma de inserção e de engajamento do aluno na comunidade acadêmica. A 

esse respeito, concordamos com Ramires (2007, p. 66), quando afirma que: 

 

O conhecimento de diferentes gêneros textuais produzidos e divulgados 

nesse contexto está associado ao conhecimento das normas e convenções 

desses discursos, os quais não são apropriados por todos os membros dessa 

comunidade. É assim que o aluno representa um papel secundário nesse 

cenário. Desconhecendo total ou parcialmente as convenções 

                                                 
51 Embora pensadas para a graduação, as sugestões apresentadas aqui podem ser utilizadas na pós-graduação.  
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comunicativas/pragmáticas da produção dos discursos da comunidade 

acadêmica, nem sempre o aluno consegue se engajar nesse contexto de 

produção e isso explica o fato de a relação entre produção acadêmica de 

professores e alunos, no que diz respeito ao texto escrito, ser tão 

desproporcional.  

 

As ancoragens teóricas que utilizamos para caracterizar o artigo científico no capítulo 

metodológico deste trabalho, entre outras possíveis, aplicam-se com este mesmo propósito a 

qualquer outro gênero acadêmico-científico. O ideal é que o tópico sobre as características 

dos gêneros próprios do campo científico possa fazer parte do conteúdo programático das 

disciplinas da graduação que tratem de redação acadêmica e de metodologia da pesquisa, 

constituindo-se como fundamentação teórica para o estudante obter conhecimentos sobre: 

 O funcionamento dos gêneros acadêmicos no campo científico, compreendendo 

os traços mais gerais que os caracterizam e as especificidades de cada um em 

particular; 

 As finalidades (ou ações de linguagem visadas/objetivos) que norteiam esses 

gêneros; 

 As convenções e normas que determinam suas características estruturais, 

estilísticas e de desenvolvimento temático (ou de conteúdo); 

 Os mecanismos linguísticos (suas formas e funções) e as estratégias 

textuais/discursivas mobilizadas no plano do texto e do discurso, responsáveis 

pela produção de sentidos. 

Em relação a este último item, pode-se tratar de uma variedade de elementos, sob 

perspectivas teóricas de abordagem do texto/discurso e dos gêneros. Sob o enfoque da ATD, 

por exemplo, é possível se praticar a análise de gêneros acadêmicos em todos os seus níveis 

de complexidade: textura (proposições-enunciados e períodos), estrutura composicional 

(sequências e planos de texto), semântica (representação discursiva), enunciação 

(responsabilidade enunciativa e coesão polifônica) e atos de discurso ilocucionários 

(orientação argumentação). As sugestões apresentadas nas subseções a seguir focalizam 

especificamente o nível da enunciação, por colocar em evidência a categoria da 

responsabilidade enunciativa, desta vez em um contexto de possível aplicação didática. Em 

razão da ancoragem teórica aqui utilizada, destacamos que esse nível ou plano de análise não 

se desarticula da estrutura composicional, da textura, nem de qualquer outro. 

A título de demonstração de uma atividade com foco nas características dos gêneros 

acadêmico-científicos, mesclamos no quadro 15, a seguir, elementos ou questões que podem 
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ser amplamente explorados no ensino, explícito ou não, do gênero52 (viés teórico) e permitem 

auxiliar o professor na orientação, nos comandos de produção, de reescrita, e na delimitação 

de critérios avaliativos (viés prático). Os aspectos destacados no quadro foram assimilados da 

teoria de gênero bakhtiniana, dos postulados de Adam (2011, p. 61), em seu Esquema 4, sobre 

os planos ou níveis da ATD, das discussões de Maingueneau (2008a) acerca dos gêneros de 

texto e de algumas reflexões teóricas de Bourdieu (2003) sobre o campo científico. Além 

disso, levamos em conta as discussões sobre práticas de leitura e produção de textos 

acadêmicos na área de humanas (ALZARI et al., 2014). Muitas outras perspectivas teóricas 

podem fundamentar aulas expositivo-dialogadas sobre a temática em questão, como a 

Sociorretórica, que, como já mostramos ao relatarmos a obra de Motta-Roth e Hendges 

(2010), permite compreender a organização retórica dos gêneros, as funções e características 

linguísticas de cada parte que o constitui.  

 

Elementos que 

caracterizam o gênero 

Questões para nortear o ensino do gênero, a produção, a 

reescrita e estabelecer critérios avaliativos 

Contexto de produção, 

recepção e circulação 

 

A apropriação das formas de dizer típicas do gênero e do discurso 

científico permite avaliar a competência do pesquisador/autor de 

produzir e compreendê-lo. Um dos requisitos para se obter essa 

competência é se inteirar do contexto de produção, recepção e 

circulação dos gêneros acadêmico-científicos. Quanto a isso, 

diversos aspectos podem ser discutidos em sala de aula, por 

exemplo: 

- as vinculações ideológicas e finalidades do gênero decorrentes 

da relação com o campo científico; 

- as relações hierárquicas engendradas pelo campo quanto à 

posição ocupada pelos sujeitos pesquisadores que produzem o 

gênero; 

- os desníveis entre as posições (mais prestigiosas ou menos 

prestigiosas) ocupadas por aquele que cita e por quem é citado; 

- a adequação da linguagem ao tipo de discurso científico; 

- a incorporação de métodos e procedimentos científicos como 

forma de inserção em uma determinada área do saber.  

Ainda neste tópico, se considerarmos que a posição assumida no 

texto acadêmico-científico não pode ser apenas a de um aluno de 

graduação que escreve para o professor, mas também, e 

                                                 
52 É importante destacar, com base em Bezerra (2012), que, embora seja cobrado ao aluno universitário ler e 

produzir diferentes gêneros, os cursos de graduação e de pós-graduação não lhe garantem (ou ao menos nem 

sempre) o ensino explícito das questões relativas aos letramentos acadêmicos, o que incluiria saber escrever 

cientificamente. Nesta perspectiva dos letramentos acadêmicos, a que o autor se filia, os gêneros ocupam um 

lugar de destaque, sendo compreendidos como práticas sociais complexas, cujo domínio deveria ser facilitado 

pelas atividades de ensino na universidade. Sendo assim, entendemos que, seja qual for a filiação teórica 

adotada, encarar o ensino explícito de gêneros próprios do meio acadêmico pode se constituir como uma 

importante ferramenta para ajudar os estudantes universitários em sua formação científica, ainda mais se tal 

ensino não ficar limitado ao contexto de uma ou duas disciplinas do curso. 
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principalmente, a de um sujeito pesquisador que se inicia na 

tarefa de (re)produzir o saber em uma dada área, impõe-se, então, 

tratar dos espaços de circulação desse saber. No campo ou esfera 

científica, o texto tende a ter diferentes configurações conforme 

seja publicado num evento X ou Y, num periódico X ou Y, e isso 

traz determinações marcantes sobre o modo como se cita. Assim, 

cabe abordar também sobre:  

- os desníveis entre as posições (mais prestigiosas ou menos 

prestigiosas) ocupadas pelos diferentes suportes materiais e 

meios de circulação que divulgam o texto/gênero/discurso 

(periódicos, livros, anais de eventos etc.); 

- os desníveis entre os diferentes interlocutores a quem se destina 

o gênero (já que quem vai ler o texto do pesquisador iniciante 

depende em grande parte do seu espaço de circulação). 

Ação de linguagem 

visada (objetivos) 

Reconhecer os objetivos de cada gênero de discurso científico 

também faz parte da apreensão de suas características 

fundamentais. Este é um critério importante para avaliar a 

competência de produzir o gênero: Sendo assim, pode-se abordar 

em sala de aula: 

- a orientação comunicacional ou função da linguagem científica; 

- a distinção dos gêneros acadêmico-científicos (resumo, resenha, 

relatório, artigo científico, projeto de pesquisa, monografia, 

dissertação, tese) quanto aos objetivos visados no e pelo discurso. 

Conteúdo temático 

Os temas ou assuntos abordados nos gêneros acadêmico-

científicos são infinitos e relacionam-se com as diversas áreas do 

saber e também com a especificidade disciplinar. Considerando 

as particularidades da área, do curso, da disciplina e do gênero 

solicitado, várias questões permitem caracterizar o gênero quanto 

ao conteúdo e nortear o professor a avaliar os diferentes níveis de 

domínio, pelo aluno, de um determinado tema, tais como: 

- o tratamento científico atribuído ao tema, assegurado a partir da 

fundamentação em teorias, autores, dados; 

- a exposição, explicação, discussão, interpretação de conceitos; 

- a apropriação de terminologia científica, conforme a área do 

conhecimento a que se filia o trabalho; 

- a apropriação de categorias de análise e aplicação para elucidar 

determinado objeto de estudo; 

- a apropriação de conceitos teóricos para retomar e analisar uma 

prática pedagógica alheia ou própria (no caso dos cursos de 

licenciatura); 

- a apropriação de conceitos teóricos para construir uma 

argumentação e reflexão pessoal. 

A forma como os temas ou assuntos são abordados em gêneros 

acadêmico-científicos também revela diversas capacidades do 

autor, tais como: 

- a capacidade de estabelecer relações entre abordagens teóricas, 

conceitos, pontos de vista de outros autores; 

- a capacidade de abstração e de síntese; 

- a capacidade de contra-argumentar; 

- a capacidade de apontar lacunas e suscitar questionamentos em 
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uma dada abordagem teórica, em uma dada pesquisa ou em 

pontos de vista de determinado autor. 

Estrutura 

composicional 

Os gêneros acadêmico-científicos apresentam uma forma de 

estruturação previamente estabelecida e reconhecida por aqueles 

que já apresentam experiência na esfera ou campo científico, mas 

isso não os tornam isentos de sofrer modificações e variações, daí 

ser a estrutura também um elemento relativamente estável. Nesse 

sentido, o conteúdo científico a ser abordado no gênero deve se 

ajustar a uma especificidade de estrutura composicional (cf. 

BAKHTIN, 2011). Na ATD, esse elemento está relacionado ao 

nível 4 da análise textual e inclui as sequências e planos de texto 

(cf. ADAM, 2011). Ao se abordar essa questão em sala de aula, 

podem ser contempladas: 

- as sequências textuais adequadas para compor o gênero 

(explicação, descrição, dissertação, argumentação) e as 

possibilidades de interação entre duas ou mais no mesmo plano 

de texto; 

- as formas de estruturar as sequências dentro de um plano de 

texto particular ao gênero.  

Estilo verbal 

- Os gêneros acadêmico-científicos são menos abertos às 

investidas da criatividade estética e estilística por parte do autor, 

mas isso não significa ficar preso a modelos fixos. Os recursos 

lexicais, as escolhas fraseológicas e gramaticais devem refletir o 

estilo do gênero, mas também a capacidade do autor de gerenciar 

essas escolhas e dar o acabamento ao texto. Nesse item, pode-se 

colocar em discussão elementos como: 

- objetividade vs. subjetividade; 

- impessoalidade, distanciamento enunciativo; 

- posicionamento enunciativo (neutralidade sempre?);  

- clareza e precisão; 

- estilo individual e estilo do gênero.  
Quadro 15: Sugestão didática I: ensino das características dos gêneros acadêmico-científicos 

 

 

Os elementos do quadro não constituem propriamente uma hierarquia no ensino das 

características dos gêneros acadêmico-científicos, mas apontam um direcionamento que 

abrange desde o reconhecimento do contexto de produção, recepção e circulação de um tipo 

particular de discurso, o científico, até as possibilidades de investimento na formação do 

sujeito/autor e na criação de um estilo individual na escrita científica, sem necessariamente ter 

que fugir às convenções e estilo próprios do gênero. As palavras de Riolfi e Andrade (2009, p. 

104), amparadas numa perspectiva discursiva e na psicanálise lacaniana, ajudam a expressar o 

nosso ponto de vista em defesa de um trabalho que ajude o aluno a compreender as 

convenções dos gêneros acadêmicos: “na construção do texto acadêmico, portanto, o iniciante 

no processo de escrita precisa, necessariamente, se submeter às leis da linguagem e demais 

convenções estabelecidas socialmente para poder ser reconhecido num ambiente acadêmico”.  
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5.3.2 Sugestão didática II: ensino das formas de mobilizar o discurso de outrem e assinalar a 

responsabilidade enunciativa 

 

Assim como defendemos a ampliação das bases conceituais dos manuais de 

metodologia científica no tocante à abordagem da citação, sugerimos que disciplinas 

específicas sobre a produção de textos acadêmicos também possam tratar desse mecanismo de 

maneira mais sistematizada. Na realidade, a ausência de algum tipo de abordagem sobre a 

temática da citação na graduação já se estabeleceu como uma queixa comum nas pesquisas da 

área, sobretudo por pesquisadores que fazem crítica ao viés puramente normativo e 

instrumental. Citemos, como exemplo, o trabalho de Macedo e Pagano (2011), que, ao 

comparar o uso da citação na escrita acadêmica de membros novatos e membros expertos, sob 

a perspectiva teórica de estudos dos gêneros de discurso, conclui que, majoritariamente, o 

papel da citação nos corpora analisados “é o de corroborar e fundamentar a ideia/informação 

do escritor de maneira positiva, de modo a evitar o confronto com a autoridade – com o autor 

citado” (p. 283). Discutindo sobre o impacto desse resultado para a área da Linguística e da 

Linguística Aplicada, as autoras sugerem que seja levando em consideração o fato de as 

citações negativas (o autor coloca em xeque a obra citada) e as citações justapostas (o texto 

que cita apresenta uma alternativa à obra citada) serem pouco recorrentes nesses corpora. 

Ao final de suas reflexões, elas lançam mão do argumento que aqui nos interessa: 

 

Disciplinas sobre escrita acadêmica baseadas na abordagem de gêneros do 

discurso poderiam auxiliar o aluno a compreender como os textos escritos 

são construídos, produzidos e legitimados em sua comunidade discursiva. A 

análise de citações, que poderia fazer parte das discussões ocorridas nessas 

disciplinas, precisa ter como elemento norteador o fato de as citações 

estarem presentes em gêneros do discurso amplamente utilizados na 

comunidade acadêmica. As características específicas desses gêneros e as 

relações sociais envolvidas na sua produção e utilização acabam por definir 

o papel das citações presentes nos diversos gêneros do discurso. (MACEDO 

e PAGANO, 2011, p. 285). 

 

Trazendo essa questão para o contexto da Sugestão didática II, cumpre destacar como 

observação relevante no que se refere ao manejo de PdV alheios, e à assunção, ou não, do 

conteúdo proposicional desses PdV por parte daquele que os cita, a necessidade de articulação 

entre a abordagem das formas de discurso citado e o gênero acadêmico que se pretende 

trabalhar. Esse cuidado se impõe porque o modo como o autor dialoga com os autores citados 

não é necessariamente idêntico em todos os gêneros acadêmico-científicos. O papel que o 

autor de um texto-fonte resumido ocupa é distinto, por exemplo, do papel ocupado por um 
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conjunto de autores citado na revisão de literatura presente no artigo científico, na 

monografia, na dissertação, na tese etc. No primeiro caso, se se trata de um resumo 

acadêmico, do tipo informativo (SILVA, 2012b), as ideias do autor-fonte são relatadas para 

compor a síntese, sem que precise ficar evidenciado o posicionamento do autor do resumo (a 

este cabe selecionar e articular as informações principais de forma que permita a compreensão 

global do texto-fonte). Logo, o autor-fonte ocupa toda a cena do texto, pois suas ideias são o 

foco. Já no segundo caso, há muito mais que o ato de relatar/sintetizar informações de outrem: 

é preciso selecionar, relacionar, articular, posicionar-se, contra-argumentar, apontar lacunas e 

propor soluções, quando for conveniente, ou seja, aquele que gerencia as vozes alheias 

também precisa evidenciar seu próprio posicionamento.  

É por essa razão que insistimos na importância de se conhecer as características e 

convenções dos gêneros acadêmicos, incluindo aí os efeitos de regulação que estes exercem 

sobre a construção dos enunciados (cf. ADAM, 2011) e as imposições do próprio campo 

científico em relação aos padrões já legitimados, às condições e critérios de êxito, ao discurso 

autorizado, entre outros aspectos (cf. BAKHTIN, 2011; MAINGUENEAU, 2008a; 

BOURDIEU, 2003). Tendo isto em conta, o professor pode partir para a exploração das 

características linguísticas das formas de citação (verbos introdutores, recursos tipográficos, 

grupos preposicionais, modalizadores e muitos outros), seja como conteúdo programático de 

alguma disciplina específica da graduação, seja como aspecto a ser observado e destacado 

durante o processo de orientação e avaliação da produção de textos/gêneros.  

No quadro a seguir, retomarmos alguns elementos do quadro 3, situado no capítulo 

teórico deste trabalho, para, desta vez, propormos uma articulação com outros aspectos que 

também se relacionam diretamente com gerenciamento de PdV alheios no texto acadêmico-

científico e que, portanto, recobrem algumas das diversas possibilidades de materialização da 

responsabilidade enunciativa. Para a composição do quadro, focalizamos as categorias 

estudadas nesta pesquisa de doutorado, mas também dialogamos com os resultados de outros 

estudos que tomam o texto acadêmico como objeto de análise (BOCH e GROSSMANN, 

2002; MARCUSCHI, 2007; PEREIRA, 2007; MOTTA-ROTH e HENDGES, 2010; 

NASCIMENTO, BESSA e BERNARDINO, 2014; BESSA, BERNARDINO e 

NASCIMENTO, 2011). 
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CARACTERÍSTICAS LINGUÍSTICAS DAS FORMAS DE SE REFERIR AO DISCURSO DE 

OUTREM NO TEXTO ACADÊMICO-CIENTÍFICO 

Marcadores 

linguísticos 
Formas de introdução Formas de retomada  Funções 

DI Verbo dicendi + que (X afirma que p). 

O autor que cita um 

discurso alheio pode 

retomá-lo de diferentes 

maneiras no fio textual: 

 

- realizar a paráfrase do 

conteúdo do discurso 

citado; 

 

- relacionar o conteúdo 

do discurso citado com 

experiência prática; 

 

- inserir um discurso 

citado para reforçar o 

conteúdo de um outro 

discurso citado; 

 

 - expor um comentário 

ou ponto de vista 

pessoal acerca do 

discurso citado. 

- Fundamentar 

teoricamente o 

discurso citante; 

 

- Confirmar ou 

reafirmar um 

discurso de 

autoridade. 

 

 

DD 

Verbo dicendi seguido ou não de dois pontos (X 

afirma: “p”);  

Recursos tipográficos (aspas, itálico, dois 

pontos, recuo e diminuição da fonte) – (Neste 

caso, o conteúdo da mensagem “p” é integrada 

sintaticamente ao discurso que o cita; 

Grupos preposicionais (Conforme X afirma, 

“p”.). 

DD com “que” 

Verbo dicendi com “que” (é uma forma híbrida, 

pois se trata de um DD com introdutor de DI) – 

(X afirma que “p”). 

Evocação 

Presença de informações sobre autor, data e 

página, sendo somente isto o que permite 

recuperar a fonte do dizer. 

Ilha textual em 

DI 

Recursos tipográficos (aspas, itálico) no interior 

de um DI. 

Resumo com 

citações 

Pode conter todas as formas de introdução: 

verbo dicendi, verbo dicendi + que, recursos 

tipográficos, grupos preposicionais etc. 

Quadro 

mediativo ou 

modalização 

em discurso 

segundo 

(MDS) 

Marcadores como segundo, de acordo com e 

para. 

Modalização por um tempo verbal como o 

futuro do pretérito. 

Escolha de um verbo de atribuição de fala como 

afirmam, parece. 

Reformulações do tipo é, de fato, na verdade, e 

mesmo em todo caso. 

Oposição do tipo alguns pensam (ou dizem) que 

X, nós pensamos 

(dizemos) que Y etc. 

Fenômenos de 

modalização 

autonímica 

(MA) 

São introduzidos por comentários 

metaenunciativos ou, em termos mais simples, 

por expressões linguísticas que tentam 

reformular o sentido de uma palavra, de um 

dizer afirmado pelo próprio locutor-enunciador. 

Tais expressões configuram quatro pontos de 

não coincidência do dizer (NCD): 

1. Não coincidência do discurso consigo 

mesmo (como se diz, para empregar um termo 

filosófico) 

2. Não coincidência entre as palavras e as 

coisas (por assim dizer, melhor dizendo, não 

encontro a palavra) 

3. Não coincidência das palavras com elas 

mesmas (no sentido etimológico, nos dois 

sentidos do termo) 

4. Não coincidência interlocutiva (como é a 

expressão? Como você costuma dizer?) 

- O locutor-enunciador 

volta-se para seu 

próprio dizer (de forma 

consciente ou não) e 

tece sobre ele 

comentários 

metaenunciativos, 

pondo em evidência 

(de forma explícita ou 

não) o discurso do 

outro que lhe atravessa 

constitutivamente.  

- Atestar a 

relação do 

sujeito com a 

linguagem. 

Quadro 16: Sugestão didática II – aplicação didática de categorias da responsabilidade enunciativa 

 

Os elementos que constam no quadro 16 são decorrentes de contextos de observação 

real, pois denotam as diferentes estratégias linguísticas utilizadas por pesquisadores iniciantes 
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(e também especialistas) para mobilizar o discurso do outro na produção de relatórios de 

estágios, monografias, artigos científicos, conforme dados das pesquisas referenciadas 

anteriormente. Mesmo assim, não devem ser compreendidos como padrões fixos ou fórmulas 

a serem preenchidas. O papel do quadro consiste em demonstrar, para fins didáticos, como se 

pode sinalizar com marcas linguísticas a inserção de um discurso alheio e retomá-lo no fio 

textual, para então desenvolver o conteúdo temático de que trata esse discurso e com ele 

estabelecer um diálogo, tomando uma posição enunciativa. 

Conforme a orientação teórica adotada nesta pesquisa e considerando o corpus 

analisado, os tipos de representação da fala situam-se entre uma das oito categorias que 

assinalam a responsabilidade enunciativa. Como vimos na análise, as marcas linguísticas 

utilizadas para empregar cada tipo sugerem que o locutor-enunciador não é a fonte do PdV e 

por isso atribui a responsabilidade enunciativa a um segundo enunciador. Quando considerada 

a relação com o co(n)texto, percebemos que há, entre outras, a possibilidade de retomada do 

conteúdo do PdV com expressão de um posicionamento favorável pelo L1/E1, o que 

configura a responsabilização compartilhada e institui a afirmação/reafirmação da autoridade 

do discurso citado. Este é um dos aspectos que podem ser discutidos em sala de aula e nortear 

a orientação e avaliação de textos acadêmicos, se o objetivo for abordar a citação para além 

dos modelos padronizadores apresentados nos manuais de metodologia científica. Assim, 

supõe-se que o pesquisador experiente, materializado na figura do professor que conduz, 

orienta e avalia a produção do aluno ainda iniciante na pesquisa científica, possa ter condições 

de atentar para as estratégias textuais/discursivas empregadas, com vistas a auxiliar na 

resolução das dificuldades ou problemas mais comuns, tais como: 

- o desconhecimento da variedade de formas de se reportar ao discurso alheio ou o 

manejo inapropriado delas. Isso é visível, por exemplo, quando o aluno emprega um 

introdutor de discurso indireto (X afirma que...) ou de modalização em discurso 

segundo/mediativo (Segundo X, ...), mas não pratica adequadamente a paráfrase das 

informações relatadas, fazendo reformulações mínimas no texto-fonte (apenas a substituição 

de um termo ou outro), o que pode se configurar como uma “paráfrase quase textual que evita 

o plágio”, como demonstramos em Bessa, Bernardino e Nascimento (2012), tendo como o 

apoio as reflexões de Eco (1991). Casos assim são bem frequentes na graduação, quando o 

aluno ainda está iniciando sua experiência no meio acadêmico; 

- O não reconhecimento dos efeitos de sentido suscitados por determinadas marcas 

linguísticas, quando estas são utilizadas para delimitar as fronteiras entre o discurso citante e o 

discurso citado. Nos excertos 4 (Ac01), 8 (Ac02), 16 (Ac04) e 29 (Ac08) do capítulo de 
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análise de dados, por exemplo, observamos que os autores parecem não saber manipular 

conscientemente algumas marcas linguísticas, pois fica em evidência que nem sempre 

distinguem os introdutores típicos de representação de fala (discurso relatado) do fenômeno 

do mediativo (que ancora o dizer numa mediação epistêmica ou perceptiva) e menos ainda 

dos fenômenos de modalização autonímica (discurso auto-representado, metaenunciação); 

- a atribuição equivocada de certas palavras ou intenções a autores, sem que isto diga 

respeito ao conteúdo do texto-fonte citado, que, de certo, foi mal compreendido no ato da 

leitura. Neste caso, atribui-se indevidamente, por falha de interpretação, a responsabilidade 

enunciativa pelo conteúdo de um PdV a uma dada fonte ou autor; 

- o apagamento da voz autoral, devido a uma listagem de discursos citados, sem que se 

evidenciem indícios de um posicionamento enunciativo que culmine na contribuição pessoal 

para a área a que se insere o autor do texto. Incluem-se nesse tipo de problema ocorrências 

como os excertos 21 e 22 (Ac05), sendo mais agravadas quando a listagem de citações ocupa 

não só a maior parte do artigo científico (e de outro gênero) como também se sobressai em 

relação à própria argumentação do autor; 

- a apropriação indevida do discurso alheio sem a menção da fonte, sem a indicação de 

aspas, ou por desconhecimento das convenções da escrita acadêmica e, consequentemente, 

das formas de citação, ou por desconhecimento das regulamentações de natureza ética 

relativas à prática da pesquisa científica, ou por outras razões que motivam o plágio53. Em 

relação ao manejo de certas marcas linguísticas da responsabilidade enunciativa, falamos em 

uso desonesto de um PdV alheio, quando, por exemplo, um pesquisador que já não 

desconhece as formas de citar introduz no seu texto um elemento linguístico indicador de DI 

ou de MDS para camuflar, intencionalmente, a colagem do conteúdo e driblar o leitor. 

É em razão destas e de outras questões problemáticas concernentes à prática do citar 

no texto acadêmico-científico que apostamos na utilidade prática da noção de 

responsabilidade enunciativa, pois nos parece ser bastante benéfico instruir os alunos, tão logo 

iniciem sua trajetória acadêmica, a saber dialogar com o conhecimento científico já 

produzido. Nesse sentido, os movimentos da assunção e da não assunção pelo conteúdo de 

determinado PdV, a imputação de PdV a outrem, a possibilidade de “neutralização” do dizer, 

                                                 
53 A obra de Krokoscz (2012), dedicada inteiramente a discutir autoria e plágio no meio acadêmico, aponta seis 

motivos pelos quais o plágio acontece: 1) razão acidental (desconhecimento técnico); 2) facilidade de acesso à 

informação eletrônica (Internet) e de uso de recursos de edição de texto; 3) falta de tempo; 4) dificuldade de 

escrita acadêmica e hábito de reprodução textual; 5) interesse em aumentar o número de publicação; 6) falta de 

ética (ver p. 22-32). 
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a tomada de posição no discurso etc. são elementos que podem ser ricamente explorados com 

a finalidade de orientar o uso dos diversos mecanismos linguísticos de citação.   

Ainda retomando os itens do quadro 16, a coluna referente às formas de introdução do 

discurso citado pode ganhar um tratamento mais detalhado, numa abordagem em sala de aula, 

no ensino superior. Para tanto, o professor pode atentar para muitos outros aspectos, como 

exemplo, citemos os que apontam Motta-Roth e Hendges (2010, p. 98-99): 

- as orientações temporais expressas pelos verbos de citação: passado (X afirmou), 

pretérito prefeito composto (p tem sido investigado por X), presente (X afirma); 

- as funções desempenhadas pelos verbos de citação: os verbos usados podem avaliar 

negativa ou positivamente o discurso citado, ou serem “neutros”; 

- a escolha adequada do verbos de citação: se mal empregado, o verbo pode não ser 

fiel ao que se diz no discurso citado. 

A coluna sobre as formas de retomada diz respeito a uma das dimensões da coerência 

textual, pois tem a ver com as relações de sentido que se deve estabelecer entre o discurso 

citante e o discurso citado (BESSA, 2007). Se compreendido que o texto acadêmico-científico 

não pode se configurar como uma listagem de discurso reportado, é preciso, então, que os 

PdV alheios sejam não apenas introduzidos e reproduzidos, mas também retomados no fio 

textual, desenvolvidos tematicamente, parafraseados, comentados, inclusive julgados e 

confrontados com outros, sejam estes próprios ou também alheios.  

Se as formas de introduzir o dizer do outro já podem antecipar alguma avaliação do 

autor acerca do conteúdo que ele cita no texto acadêmico-científico (por exemplo, pela 

simples escolha de um verbo), as formas de retomada explicitam ainda mais qual o seu 

posicionamento enunciativo. Em outros termos, o autor cria um contexto linguístico passível 

de evidenciar seu grau de adesão em relação ao conteúdo citado (se concorda ou não, se 

assume ou não). Tendo isso em conta, pode ser bastante instrutivo para contribuir com a 

construção da argumentação pessoal do pesquisador iniciante, se o professor observar os 

contextos linguísticos em que o discurso do outro é mobilizado. Observar, por exemplo: 

- Como o discurso do outro é introduzido na materialidade textual? As formas de 

introdução utilizadas estão adequadas à construção de sentidos? 

- Após citar o discurso do outro, há retomada do conteúdo? Na sequência do texto, há 

uma sucessão de outras citações, também sem retomadas? 

- A ausência de retomada do discurso citado prejudicou a construção de sentidos do 

texto? Houve apagamento da voz autoral?  
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- Se houve retomada do conteúdo do discurso citado, como foi realizada? As formas 

de retomadas utilizadas estabelecem uma relação de sentido entre discurso citante e discurso 

citado de forma adequada? 

A última coluna do quadro compete às funções que o discurso alheio desempenha na 

construção do texto acadêmico-científico (BOCH e GROSSMANN, 2002). Podem ser 

variadas tais funções, mas as duas relacionadas no quadro estão na base de todos os gêneros 

produzidos nesse campo ou esfera da atividade humana54. Além destas, o trabalho de Pereira 

(2007, p. 34) constatou em textos monográficos as seguintes: complementar um dizer, definir 

um conceito, finalizar uma ideia.  

Como sugere o quadro, as formas de retomada e as funções do discurso citado podem 

ser compreendidas como pontos de intersecção em relação aos diferentes tipos de 

representação da fala e as indicações de quadros mediadores. Isto significa que ao usarmos 

um ou outro tipo para relatar o conteúdo de um PdV alheio (DD, DI, DD com “que” etc.) e 

para indicar a ancoragem em uma outra fonte do saber (MDS ou mediativo), podemos retomá-

lo de diferentes maneiras na sequência do texto, em função da orientação argumentativa 

pretendida.  

Quanto aos fenômenos de modalização autonímica, as estratégias linguísticas 

assumem a dimensão da metadiscursividade, isso porque não se trata de citação em sentido 

estrito, representação ou relato de um discurso alheio, mas sim de uma auto-representação do 

próprio discurso, é o comentário reflexivo de si mesmo, revelando a relação do sujeito com a 

linguagem (AUTHIER-REVUZ, 1998). Por terem essa característica e se inscrever no campo 

da alteridade enunciativa, os fenômenos de MA também são passíveis de contribuir para as 

atividades de ensino de textos acadêmico-científicos, especialmente quando se pretende 

desenvolver a consciência metalinguística e metaenunciativa daquele que gerencia as vozes 

no texto. 

Como discutido no aporte teórico deste trabalho e demonstrado pelos dados 

analisados, as aspas e o itálico são alguns dos sinais tipográficos indicadores do 

desdobramento metaenunciativo. Na materialidade do texto acadêmico-científico, muitas 

outras marcas linguísticas assinalam esse fenômeno e evidenciam a adesão ou o 

distanciamento do locutor-enunciador em relação ao conteúdo do PdV. Assim, é sugestivo 

para o trabalho didático a abordagem teórica do apanhado de formas de manifestação do fato 

                                                 
54Não estamos nos referindo aos textos institucionais e documentos oficiais produzidos nos espaços físicos da 

universidade (reitoria, direção, departamentos, grupos de pesquisa etc.), mas ao conhecimento científico 

produzido no âmbito da academia, em suas diversificadas áreas. 
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autonímico, abrangendo suas características formais e os efeitos de sentido que suscitam em 

termos de demarcar a (não) assunção da responsabilidade enunciativa em textos acadêmico-

científicos55.  

A função prática da abordagem dos fenômenos de MA na graduação é instruir o 

pesquisador iniciante para o saber (ou tentar) manipular o sentido de suas próprias palavras, 

seja colocando estas palavras na relação com o outro para quem o dizer se dirige (não 

coincidência interlocutiva), com o outro que lhe atravessa constitutivamente (não coincidência 

do discurso consigo mesmo), com o real a ser capturado, nomeado (não coincidência entre a 

palavras e as coisas), com o seu próprio sentido (não coincidência das palavras com elas 

mesmas).  

 

 

5.3.3 Sugestão didática III: ensino das formas de assinalar uma posição no discurso e de 

estratégias de construir voz própria 

 

Esta última sugestão didática mostra-se como um desdobramento das anteriores, uma 

vez que culmina na contribuição pessoal do pesquisador iniciante para determinada área do 

conhecimento, após ser instruído, por um professor/pesquisador mais experiente, a reconhecer 

e dominar as características do gêneros acadêmico-científicos variados e a saber mobilizar 

neles o discurso do outro, ou seja, dialogar com o conhecimento já produzido. De forma 

esquemática e sintetizadora, demonstramos a seguir o raciocínio que ancora a ideia de que é 

possível ensinar/orientar, em nível de graduação, os diferentes e diversificados mecanismos 

linguísticos e estratégias passíveis de serem mobilizados para sinalizar o gerenciamento das 

vozes no texto acadêmico-científico, em função de um projeto autoral.  

 

Contextos de imputação de PdV a 

enunciadores segundos 

Contextos de desenvolvimento temático do PdV 

alheio nas formas de retomada 

Contextos de formulação de PdV 

próprios  

Por 
diferentes 

tipos de 

representação 
de fala. 

Por 
indicações 

de quadros 

mediadores. 

Por 
fenômenos 

de 

modalização 
autonímica. 

Com 
engajamento 

do L1/E1 

(acordo). 

Com 
desengajamento 

do L1/E1 

(desacordo). 

Com 
distanciamento 

enunciativo do 

L1/E1 
(neutralidade). 

Com apoio 
na palavra 

de outro 

locutor-
enunciador. 

Com 
apoio 

em 

uma 
teoria. 

Com 
apoio em 

dados de 

pesquisa. 

Quadro 17: Sugestão didática III – orientação de mecanismos linguísticos visando ao saber gerenciar PdV 

alheios e formular PdV próprios 

  

Pautados nos dados analisados no capítulo anterior desta tese, podemos assegurar que 

o plano de texto do artigo científico (e de outros gêneros acadêmicos que a ele se 

                                                 
55  Sugerimos rever o quadro 6, situado no capítulo teórico desta tese, na seção 2.2.5, onde consta o item (7), que 

trata “Sobre dos fenômenos de modalização autonímica”. 
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assemelham) encena pelos menos três contextos linguísticos específicos: 1) Imputação de 

PdV a enunciadores segundos; 2) Desenvolvimento temático do PdV alheio nas formas de 

retomada (revelando assunção ou não assunção); e 3) Formulação de PdV próprios.  

O primeiro ocorre porque, inevitavelmente, o autor precisa de apoio teórico para tratar 

de um tema científico, isto é, precisa mobilizar discursos de autoridade da área, e, mais que 

isso, necessita demarcar linguisticamente as fronteiras entre seu dizer e o dizer do outro. É 

neste ponto onde reside o papel dos diferentes tipos de representação de fala, das indicações 

de quadros mediadores e dos fenômenos de modalização autonímica. O segundo contexto diz 

respeito aos tipos de posicionamento que o autor pode assumir ao manejar um PdV alheio no 

texto acadêmico-científico, já que não lhe é possível ficar absolutamente neutro. Neste 

contexto, supõe-se que o conteúdo do discurso citado seja retomado e desenvolvido na 

sequência do texto, momento oportuno para o professor/orientador observar como o diálogo 

com as fontes é instaurado. Já o terceiro contexto apresenta-se como decisivo para a 

construção do conhecimento em uma dada área, tendo em vista que o pesquisador iniciante 

precisa ultrapassar, tanto quando possível, o nível da reprodução. Assim, ele pode se apoiar 

em outros autores, em teorias, em dados empíricos. 

É interessante destacar que, para fins didáticos, os itens do quadro 17 devem ser 

devidamente relacionados ao gênero que se quer ensinar/orientar. Assim, por exemplo, a 

elaboração de um artigo científico, de um relatório, de uma resenha crítica, de uma 

monografia certamente nos impõe que citemos os PdV de outrem, mas não apenas isso; 

precisamos desenvolvê-los tematicamente (explicar, comentar, relacionar etc.), sinalizando 

alguma posição enunciativa (de acordo ou não), e, sobretudo, necessitamos construir um 

ponto de vista próprio. Se ficarmos limitados exclusivamente ao primeiro contexto 

mencionado no quadro, o qual também pode ser entendido como o da citação, é possível falar 

de autoria nesses gêneros? Pensamos que, para o empreendimento autoral, é necessário que o 

aluno produtor do texto demonstre ser capaz de atingir o tipo de deslocamento a que se refere 

Grigoletto (3013, p. 102), ou seja, conseguir se distanciar dos autores citados e tomar uma 

posição enunciativa própria, o que se constitui por meio da criação de uma rede de novas 

relações, de re-significação dos dizeres anteriores.  

Em resumo, a integração dos três contextos linguísticos dá conta da dimensão da 

autoria, que, no texto acadêmico-científico, se constrói em meio a um constante e necessário 

diálogo com o dizer do outro, sem, no entanto, se reduzir à mera reprodução. Em termos 

didáticos, o quadro 17 serve como apoio para um tratamento discursivo dos mecanismos de 

citação no texto acadêmico-científico, em que se pode abordar, de forma articulada, as 
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diversas marcas linguísticas indicadoras de imputação de PdV, de posicionamento enunciativo 

acerca do PdV imputado e as estratégias para formulação de PdV próprios. Com base no 

quadro, várias questões podem guiar o olhar do professor sobre os textos/gêneros produzidos 

por seus alunos de graduação. Além das que já foram formuladas, podemos acrescentar: 

- O autor evidencia algum posicionamento enunciativo após criar contextos de 

imputação de PdV a outrem no texto acadêmico-científico? – Ele manifesta o acordo, o 

desacordo, a “neutralidade”?  

- O autor consegue formular PdV próprios ou limita-se a concordar sempre com os 

PdV alheios? 

- O autor coloca em questão (confronta) PdV alheios? Se sim, ele apresenta alternativa 

(própria ou alheia)? Em que fontes (autores, teorias, dados) esses PdV se apoiam? 

As três sugestões didáticas apresentadas neste capítulo não esgotam as possibilidades 

de exploração das inúmeras marcas linguísticas indicadoras da responsabilidade enunciativa 

em atividades de ensino de textos acadêmico-científicos. De certo, as categorias elencadas 

para demonstração de uma possível aplicação didática podem enriquecer o trabalho dos 

professores da graduação no tocante ao ensino dos mecanismos de citação e a fortalecer ainda 

mais o seu comprometimento com a formação do pesquisador iniciante, apostando-se na 

perspectiva de que o domínio da escrita científica e, portanto, a construção da autoria perpassa 

pelo diálogo incessante com o dizer do outro. Compreendendo que isso demanda um processo 

longo, ficou evidente neste trabalho o quão é relevante auxiliar o aluno, desde sua trajetória 

inicial na graduação, a passar cada vez mais cedo do estágio em que assimila e apenas 

reproduz/assume os discursos de determinada área do saber a outro estágio mais avançado, a 

partir do qual já se mostra capaz de comentar criticamente esses discursos e produzir pontos 

de vista próprios.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O modo como o autor-citado é convocado nas produções 

universitárias é indício de como o pesquisador se posiciona 

frente a essa presença responsabilizada. Ou ele cita para dizer 

de novo o que o autor-citado disse, ou ele cita para o autor-

citado especificar o que ele quer dizer. 

(BARZOTTO & ALMEIDA, 2013, p. 75) 

 

 

Esta tese elegeu como objeto de análise um fenômeno indiscutivelmente relevante 

para o discurso da Linguística Teórica e Descritiva e da Linguíatica Aplicada. Com base no 

aporte teórico mobilizado, mostramos que o termo responsabilidade enunciativa (ou 

responsabilização, responsabilizar-se) já aparece no campo enunciativo desde os estudos de 

Culioli, de 1971 a 2005, mas, nessa época, seu tratamento esteve subordinado à investigação 

de outros fenômenos, como a asserção, a modalidade, entre outros. Recentemente, com a 

publicação do número 162 da revista Langue Française, em 2009, a RE veio ganhar um 

tratamento mais específico na literatura especializada, em trabalhos exclusivamente voltados 

para discuti-la.  

No contexto brasileiro, foi a tradução e publicação da obra de Adam (2008/2011) que 

veio difundir a ATD e impulsionar o desenvolvimento de diversas pesquisas focalizando a 

RE, de forma mais intensa no PPgEL/UFRN. Até então, as análises textuais têm se 

concentrado em gêneros pertencentes ao discurso político, didático, acadêmico e jurídico. 

Entre as pesquisas que se situam com foco no texto acadêmico-científico, a nossa teve a 

particularidade de investigar a RE relacionando-a com a noção de autoria em uma 

materialidade textual que ainda requer muito a nossa atenção: a escrita do pesquisador 

iniciante. Além disso, apresentou como uma de suas preocupações específicas a aplicação dos 

resultados, no sentido de discutir as contribuições para o ensino do texto acadêmico-científico 

na graduação. 

No corpus analisado, o exame das marcas linguísticas que materializam a RE 

evidencia aspectos relacionados ao gerenciamento de PdV, ao posicionamento enunciativo, à 

formulação de PdV próprios e, em decorrência disso, ao domínio do gênero. Os obtidos 

demonstram também que há certa variabilidade de estratégias para assinalar a RE conforme a 

seção do artigo científico. 
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Verificamos que as vozes que “falam” nos artigos científicos dos pesquisadores 

iniciantes provêm de pelo menos duas fontes enunciativas principais: a teoria adotada e os 

dados de pesquisa. Linguisticamente, o locutor-enunciador do artigo demarca as fronteiras 

entre os PdV reconhecidos como pertencendo a um segundo enunciador (e2) e os que são 

assumidos por conta própria (seja porque estes resultam de suas próprias constatações 

teóricas, seja porque foram obtidos pelos dados, a partir de uma interpretação também 

particular). Para sinalizar que o PdV é alheio, os mecanismos linguísticos mais mobilizados 

foram: o DD, o DI, o DD com “que” e o MED ou MDS, em enunciados com “conforme”, “de 

acordo com”, “para”, além de certos pontos de não-coincidências do dizer, em especial a não-

coincidência do discurso consigo mesmo e a não-coincidência das palavras com elas mesmas. 

Já as marcas linguísticas menos utilizadas foram a ilha textual em DI, a evocação, o resumo 

com citações, as demais formas de manifestar o MED (modalização por um tempo verbal 

como o futuro do pretérito; reformulações do tipo é, de fato, na verdade, e mesmo em todo 

caso; oposição do tipo alguns pensam (ou dizem) que X, nós pensamos (dizemos) que Y etc.) e 

as demais formas de NCD (a não-coincidência entre as palavras e as coisas; a não-

coincidência interlocutiva). 

Ao observarmos como esses mecanismos aparecem nos textos, constatamos que 

muitos deles funcionam como procedimento de imputação de PdV (foi o caso dos diferentes 

tipos de representação de fala, das indicações de quadros mediadores), atestando que há 

outros enunciadores como fontes e como responsáveis pelo conteúdo proposicional declarado, 

mas também como desdobramento metaenunciativo, em que vemos um sujeito comentando 

reflexivamente sua própria fala, ora demarcando distanciamento enunciativo (com ponto de 

não-coincidência do discurso consigo mesmo) ora engajamento (com pontos de não-

coincidência das palavras com elas mesmas).  

 Quanto à imputação, o interessante foi perceber que, na maior parte das vezes, tal 

recurso vem seguido de um posicionamento de acordo (explícito ou não) por parte de L1/E1, 

isso porque o autor do artigo cria um contexto de responsabilização compartilhada que coloca 

as vozes em favor do seu próprio dizer. O laço de responsabilização evidencia-se em 

diferentes partes do artigo científico: na introdução, quando o L1/E1 apresenta qual a filiação 

teórica do trabalho e anuncia quais os autores que seguirá; na seção teórica, quando se verifica 

que é feita uma síntese dos conceitos teóricos utilizados para fundamentar a análise de dados 

e, nos comentários acerca desses conceitos, L1/E1 reafirma os argumentos da teoria adotada 

(reproduz parafrasticamnete o que ela diz, lhe dá validade e até enaltece, no sentido de torná-

la importante). Mostrou-se praticamente inexistente o questionamento ou refutação da teoria e 
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também foi pouco relevante o posicionamento neutro, afinal este se deu em pontos muito 

específicos, a maior parte das vezes em função de uma palavra demarcada com aspas ou 

itálico sinalizando terminologia adotada por determinado autor, palavras de outra língua, ou 

palavras usadas por informantes da pesquisa.    

Os artigos dos pesquisadores iniciantes também evidenciam contextos de 

responsabilização, entendidos como indícios da formulação de PdV próprios – L1/E1 

apresentando-se como o responsável pelo conteúdo sobre o qual discorre. Quando não 

imputados, os PdV resultaram de constatações teóricas assumidas pelo pesquisador/autor, 

revelando o como ele interpretou conceitos da teoria, ou procederam dos dados de sua 

pesquisa, o que lhe permitiram falar com mais autonomia, sem a mediação das palavras de um 

segundo enunciador. Nesse ponto, verificamos que o pesquisador iniciante trabalha muito 

mais em função de formular um dizer próprio a partir dos dados do que propriamente 

apresentar uma interpretação diferente da teoria, por exemplo em relação ao que os autores 

citados já disseram. Em outras palavras, o diálogo com a teoria se deu no âmbito da 

reprodução positiva (no sentido de assimilar, confirmar e, no final das contas, 

concordar/assumir) enquanto que, no olhar sobre os dados, o pesquisador iniciante se 

empenha para trazer alguma contribuição pessoal, rumo a conquistar espaço e prestígio no 

campo científico (afinal de contas isto está incluído para aqueles que conseguem publicar 

artigos em revista especializada). 

Em decorrência desses dados, podemos dizer que os textos dos pesquisadores 

iniciantes configuram uma autoria dependente do dizer do outro (da teoria, de outros autores), 

tendo em vista os muitos contextos de imputação com acordo, os PdV formulados com 

palavras importadas de e2 e assumidos como próprios por integração sintática, as poucas 

constatações e comentários críticos particulares sobre o que esse outro diz, a ausência de 

explicações e acréscimos, e uma análise de dados que também vai ao encontro da validade da 

teoria adotada.  

Porém, é preciso dizer que esses resultados não são fixos, nem categóricos. Trata-se de 

posição relativa assumida por esses pesquisadores no campo científico e que por isso mesmo 

está sujeita a mudar, positivamente ou não, a depender da experiência vivenciada ao longo da 

jornada acadêmica, das intervenções recebidas durante o processo de escrita de textos e 

também das investidas individuais de sucesso e progresso.  

Como contribuição para uma experiência produtiva com o ensino de gêneros na 

graduação que vise ao desenvolvimento de habilidades comunicativas do pesquisador 

iniciante no campo científico, especialmente o saber dialogar com o discurso do outro e 
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assumir uma posião enunciativa própria, a pesquisa apresentou sugestões de aplicação 

didática de categorias linguísticas da responsabilidade enunciativa, a partir de um tratamento 

textual-discurcivo das operações de citação no texto acadêmico. 
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