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RESUMO 

 

Investigam-se, nesta pesquisa, diferentes formas de manifestação das múltiplas vozes existentes 

em um texto, ou seja, das formas da heterogeneidade mostrada, como deriva da negociação do 

sujeito enunciador com o outro, em dissertações de mestrado da área de Letras. Para tanto, 

buscou-se responder os seguintes questionamentos: que formas linguísticas demonstram os 

modos como os pesquisadores negociam com outras vozes na escrita das dissertações? Quais 

são as estratégias adotadas pelos pesquisadores na negociação com as vozes alheias inseridas 

em seu texto? Que efeitos de sentido podem ser construídos em decorrência dos modos como 

essas vozes são mobilizadas/gerenciadas pelos pesquisadores na produção acadêmico-

científica? Que formas de intervenção educativa podem advir desse descobrimento, colocando-

se em favor da melhoria do ensino da escrita de textos acadêmico-científicos? Tomando por 

base essas inquisições, traçaram-se os seguintes objetivos: identificar e descrever as formas 

linguísticas mais recorrentes, reveladoras do modo como os pesquisadores negociam com as 

vozes alheias em dissertações de mestrado; analisar as estratégias adotadas pelos pesquisadores 

na negociação com as vozes alheias inscritas em seus textos; interpretar os efeitos de sentido 

que o uso dessas formas linguísticas da enunciação provocam na escrita dos pesquisadores; e 

sugerir formas mais viáveis de intervenções educativas, a serem aplicadas no processo de 

produção de textos na graduação, com vistas à melhoria da qualidade destes. Esta investigação 

apoia-se em parâmetros da pesquisa qualitativa, assumindo um caráter descritivo e 

interpretativo, uma vez que a análise perpassa, primeiramente, pelo limite restrito das formas 

linguísticas para, então, abordar os modos de organização e funcionamento do texto acadêmico-

científico. Em sua fundamentação teórica, faz ancoragem em alguns postulados conceituais: 

heterogeneidade enunciativa (AUTHIER-REVUZ, 1990, 1998, 2004, 2011), dialogismo 

(BAKHTIN, 2000, 2009) e interdiscurso (PÊCHEUX, 1990, 1997). O corpus constitui-se de 

18 dissertações de mestrado, produzidas no período de 2006 a 2014, em universidades federais 

brasileiras nos Programas de Pós-graduação em Linguística. Nesse corpus, observa-se, 

prioritariamente, o capítulo de construção teórico-metodológica e o de análise dos dados das 

dissertações coletadas. Por meio das análises realizadas, chega-se à constatação conclusiva de 

que os pesquisadores se utilizam de diversas estratégias de escrita: seguem a mesma estrutura 

sintática de um texto fonte; constroem seu próprio enunciado com trechos do discurso do outro, 

operando pequenas modificações, devidas, quase sempre, a substituições de palavras, mudando 

apenas o seu invólucro semântico; e fazem uso de um texto fonte, alterando tão somente a 

ordem da sequência dos enunciados, mantendo as palavras alheias em sua integridade, 

chegando, por vezes, a uma total descaracterização de seu próprio discurso − do pesquisador. 

Por fim, os excertos analisados permitem visualizar uma tentativa de negociação do pesquisador 

com as vozes alheias mobilizadas como apoio teórico, em sua produção escrita, mas com uma 

ressalva para uma certa falta de maestria na utilização dessa estratégia. A pesquisa ainda revela 

que é possível alcançar uma melhoria na qualidade da produção do texto acadêmico-científico, 

em um contexto de ensino que dê atenção às formas de inserção das vozes alheias. 

 

Palavras-chave: Dissertação. Heterogeneidade enunciativa. Representação do discurso do 

outro. Negociação de vozes. Efeitos de sentido. 
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ABSTRACT 

 

 

This research investigates different forms of manifestation of the multiple voices existing in a 

text, that is to say, the forms of shown heterogeneity, as the drift of the subject enunciating’s 

negotiation with the other, in Master dissertations from the field of Languages and Literature. 

Thus, it aims to answer the following questions: Which linguistic forms demonstrate how the 

researchers negotiate with other voices during the dissertations writing process? What are the 

strategies chosen by the researchers in the negotiation with the others’ voices inserted in their 

texts? Which effects of meaning could be constructed as a result of the ways how those voices 

are managed by the researchers in the academic-scientific production? Which educational in-

tervention methods may arise from the research’s findings, concerning the improvement of the 

teaching of academic-scientific texts writing? On the basis of those enquiries, the following 

objectives were stablished: identify and describe the most recurrent linguistic forms, that reveal 

how the researchers negotiate with the others’ voices in Master’s dissertations; determine strat-

egies employed by the researchers when negotiating with the others’ voices inscribed in their 

texts; interpret the effects of meaning that the employment of those linguistic forms cause in 

the researchers’ writing; and, discover more efficient ways for educational intervention, to be 

applied in the process of writing production during undergraduate courses, in order to improve 

their quality. A qualitative research of descriptive and interpretative character was carried out, 

given that the analysis touches, firstly, the restricted limit of the linguistic forms to, secondly, 

approach the ways of organization and functioning of the academic-scientific text. The theoret-

ical basis rests on some conceptual postulates from enunciative heterogeneity (AUTHIER-RE-

VUZ, 1990, 1998, 2004, 2011), dialogism (BAKHTIN, 2000, 2009) and interdiscourse 

(PÊCHEUX, 1990, 1997). The corpus is composed of 18 dissertations, produced from 2006 to 

2014, in Brazilian federal universities’ graduate courses from the field of Linguistics. In this 

corpus, the primary observed chapters were the ones of theoretic-methodological construction 

and the ones of data analysis. By means of the analysis carried out, it is possible to conclude 

that the researchers use many writing strategies: they follow the same syntactical structure of a 

source-text; they construct their own utterances with parts of the other’s discourse, undergoing 

small modifications, caused, often, by the words’ substitutions, changing only the semantic 

structure; and, they rely on a source-text, changing only the sequence of the utterances, keeping 

the others’ words in integrity, even, sometimes, depriving their own discourse – the one of 

enunciator/ researcher –  from its characteristics. In conclusion, the excerpts analyzed allow the 

view of an attempt of the researcher’s negotiation with the others’ voices employed as theoret-

ical background, however there was also noticed a certain lack of mastership in the use of such 

strategy. The research also shows that it is possible to achieve an improvement in the quality of 

the academic-scientific text production, in a teaching context that focuses on the ways of the 

others’ voices insertion. 

 

Keywords: Dissertation. Enunciative heterogeneity. Representation of the other’s discourse. 

Negociation of the voices. Effects of meaning. 
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RÉSUMÉ 

 

Ils sont interrogés, à cette recherche, des formes différentes de manifestation des voix multiples 

qui existent dans un texte, cela veut dire, des formes d’hétérogénéité montrée tel que dérivées 

de la négociation du sujet énonciateur comme un autre, en dissertations de master en Lettres. 

Pour ce faire, on a cherché à répondre aux questions suivantes : quelles formes linguistiques 

ont démontré les modes dont les chercheurs négocient avec d’autres voix dans l’écriture des 

dissertations ? Quelles sont les stratégies adoptées par les chercheurs pour faire la négociation 

avec des voix d’autrui insérées dans son texte ? Quels sont les effets de sens qui peuvent être 

constitués à partir des moyens comme ces voix sont mobilisées/gérées par les chercheurs dans 

leurs productions académiques-scientifiques ? Quelles sont les formes d’intervention éducative 

qui peuvent se produire à partir de cette découverte pour améliorer l’enseignement de l’écriture 

des textes académiques-scientifiques ? À partir de ces questions, on a tracée les objectifs 

suivants : identifier et décrire les formes linguistiques les plus récurrentes, en considérant 

qu’elles révèlent la manière dont les chercheurs négocient avec les voix d’autrui en dissertations 

de master ; faire l’analyse des stratégies adoptées par des chercheurs dans la négociation avec 

les voix d’autrui inscrits dans leurs textes ; interpréter les effets de sens de l’usage de ces formes 

linguistiques d’énonciation provoquées dans l’écriture des chercheurs ; et suggérer des formes 

plus variables de faire des interventions éducatives pour le processus de production de textes 

dans les programmes de baccalauréat, en considérant la possibilité d’améliorer sa qualité. Cette 

investigation s’appuie en paramètres d’une recherche qualitative, avec un caractère descriptif 

et interprétatif, une fois que l’analyse se donne, premièrement, par les limites restreintes des 

formes linguistiques pour ensuite aborder les modes d’organisation et de fonctionnement du 

texte académique-scientifique. La fondation théorique de cette investigation est faite à partir de 

quelques postulés conceptuels, comme: l’hétérogénéité énonciative (AUTHIER-REVUZ, 

1990, 1998, 2004, 2011), le dialogisme (BAKHTIN, 2000, 2009) et l’interdiscours 

(PÊCHEUX, 1990, 1997). Le corpus est constitué de 18 dissertations de master produits entre 

2006 et 2014, à des universités publiques fédérales brésiliennes dans les Programmes des Cours 

Universitaires en Linguistique. Dans ce corpus il a été prioritairement observé le chapitre de 

constructions théorique-méthodologique et celui de l’analyse des données des dissertations 

collectées. À partir des analyses il a été possible de constater par fin que les chercheurs 

s’utilisent des stratégies diverses d’écriture: ils suivent la même structure syntactique d’un texte 

source ; ils construisent leur propre énoncé avec des parties du discours d’autrui en faisant de 

petites modifications donnés, presque toujours, à des substitutions des mots, ce qui change 

l’habillage sémantique ; et ils utilisent un texte source ne changeant que l’ordre de la séquence 

d’énoncés, de manière à maintenir les mots d’autrui intégralement et, comme effet, quelquefois 

il y a une perte de caractère de son propre discours – de l’énonciateur/chercheur. Enfin, les 

extraits analysés permettent de visualiser une tentative de négociation du chercheur avec les 

voix d’autrui mobilisées dans sa production écrite avec un appui théorique et, pourtant, avec un 

manque de maîtrise pour utiliser cette stratégie. La recherche révèle aussi qu’il est possible 

d’achever une amélioration dans la qualité de la production du texte académique-scientifique, 

dans un contexte d’enseignement, s’il y a une attention donnée à des formes d’insertion des 

voix d’autrui. 

Mots-clés: Dissertation. Hétérogénéité énonciative. Représentation du discours d’autrui. 

Négociation des voix. Effets du sens. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estar diante da necessidade de escrever implica estar diante de medos e 

incertezas inerentes à escrita de um texto.  

(BARZOTTO, 2013, p. 13) 

 

A citação em epígrafe induz-nos à compreensão de que o ato de escrever implica o 

enfrentamento de impasses inevitáveis, porque inerentes à própria situação da escrita de um 

texto: a incerteza do saber dizer – do que deve ser dito/não dito, o medo do que se diz, o medo 

do por dizer, o medo da vagueza de sentidos e/ou das redundâncias imperdoáveis; enfim o medo 

de se expor nas linhas e nas entrelinhas dos muitos ou dos poucos dizeres que se vão 

entrelaçando no processo da tessitura textual. Não por acaso, também traduz a inquietação que 

nos impulsiona ao desenvolvimento deste trabalho, que se alinha às pesquisas inscritas na área 

de estudos sobre a escrita acadêmica. 

Esta pesquisa propõe-se investigar o modo como o pesquisador (aluno/mestre) da área 

de Letras mobiliza as formas de heterogeneidade mostrada – termo postulado por Authier-

Revuz (2004) –, isto é, o conjunto de formas linguísticas que inscrevem o outro na linearidade 

do discurso. Partimos da hipótese de que o modo como o pesquisador (autor de uma dissertação) 

negocia com as vozes alheias, convocadas como apoio teórico − ou a maneira como as gerencia 

−, no interior dos textos, define, por exemplo, o posicionamento do pesquisador em relação a 

essas vozes, com as quais pode vir a beneficiar o seu discurso, quer acolhendo-as em regime de 

concordância, quer refutando-as em regime de discordância, mas sempre tomando-as em 

favorecimento de seu dizer, o que, em consequência, pode denunciar o modo como será 

construído o conhecimento no decurso de sua pesquisa. 

Interessa-nos, em particular, analisar o estabelecimento do diálogo que se formaliza na 

produção acadêmica, especificamente aquela produção escrita desenvolvida por um 

pesquisador em fase de mestrado. A pretensão é investigar justamente os modos como os 

pesquisadores lançam mão das estratégias de escrita para negociar com as diferentes vozes que 

atravessam seu dizer, no processo de construção do texto escrito, e, para além, avaliar o 

resultado desse processo, podendo, a partir dessa averiguação, oferecer sugestões para a 

melhoria do trabalho de produção textual na universidade. 

Neste ponto da abordagem, vale o esclarecimento de que denominamos como sendo 

estratégias de escrita os diversos procedimentos mobilizados pelos pesquisadores ao instaurar 

o diálogo com os textos-fonte (as teorias e os autores citados) em seus textos. O termo 
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“negociação de vozes”, no título da pesquisa, evidencia a relação de negociação dos 

pesquisadores com outras vozes, que naturalmente são convocadas a fazer parte de seu dizer e, 

assim, auxiliá-lo na lida com seu objeto de pesquisa, resultando numa inusitada interação do 

um com o outro na construção de sentido do texto.  

De modo geral, espera-se que os pesquisadores de pós-graduação saibam utilizar, na 

escrita, diferentes estratégias linguísticas no processo de construção de seus textos; entre tantas, 

que saibam lidar com os muitos já-ditos e, mais ainda, que saibam gerenciar com maestria a 

orquestração de vozes que ecoam em seu discurso, sintonizando-as com o seu próprio dizer.  

Mas o domínio desses saberes não parece ainda um fato consumado. Afinal, a qualidade 

da produção acadêmica, notadamente a dos gêneros artigo, relatório, projeto de pesquisa, 

monografia, dissertação e tese − os que mais circulam nas Universidades − tem sido alvo de 

acirradas críticas, dirigidas, mais particularmente, ao ensino superior, responsável, em última 

instância, pelo aprimoramento da habilidade de escrever. Pelo que consta, esse ensino não vem 

alcançando o objetivo que se propõe. Alguns estudiosos veem como solução um maior 

empenho no ensino da escrita. Alegam, em favor dessa propositura, que as dificuldades dos 

alunos em suas produções escritas devem-se a causas de vária natureza, tais como: uma certa 

“acomodação intelectual”, que inibe a construção de raciocinio próprio, induzindo à reprodução 

dos muitos já ditos (BARZOTTO, 2007, 2011); uma certa inadequação das formas de 

apropriação do conhecimento (FABIANO-CAMPOS, 2004, 2007); uma certa propensão a 

repetir a “cartilha do mestre”, o que impede a realização de ultrapassagens em prol de um 

crescimento individual (GRIGOLETTO, 2011); uma certa tendência a promover determinado 

autor, determinada teoria ou conceitos teóricos, a partir das formas de marcação de outros 

discursos (VIEIRA, 2013); uma preferência pela articulação parafrástica entre os textos fonte e 

o texto em construção (MIRANDA, 2013); a grande incidência das marcas de utilização e de 

apropriação do discurso do outro em sua produção escrita (do pesquisador, por exemplo) 

(ALVES, 2013); a produção de dissertações pautadas em resenha teórica, repetidora de estudos 

já realizados (ALMEIDA, 2011), entre muitos outros fatores.  

Problemas dessa ordem revelam a falta de experiência dos alunos do ensino superior no 

processo de apropriação de saberes necessários à produção escrita. E a maior dessas 

dificuldades consiste justamente no fato de não saber dialogar/negociar com as vozes alheias 

inseridas no texto, o que implica o desconhecimento da dimensão dialógica de que se pode 

revestir o discurso em construção/ato. Essa “inabilidade” para lidar com as vozes concorrentes 

pode dificultar um maior engajamento no processo de escrita da pesquisa, o que, em deriva, 

criará impedimentos, a partir do próprio confronto com a linguagem, dado o receio de não saber 
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como resolver os impasses no âmbito das relações interlocutivas configuradas no 

entrelaçamento dos discursos já ditos com os discursos em construção, podendo mesmo isso 

influenciar, de tal modo, a produção acadêmica, a ponto de comprometê-la em seu próprio 

nascedouro.  

Como é possível perceber, o aprendizado da escrita, em especial no ensino superior, 

vem despertando a atenção de muitos estudiosos. Ensinar a escrever não é nada fácil; implica 

tempo e dedicação da parte de quem ensina e de quem aprende. Apesar de tudo, há soluções 

viáveis. Somente se faz necessário enfrentar ainda alguns desafios, que serão certamente 

vencidos pela implementação de práticas sociais de leitura, de produção escrita e de reescrita, 

mediadas por atividades de ensino, relacionadas com as muitas implicações do “saber-fazer”, 

do “saber como” − vale reeditar o dito?  

Foi justamente essa preocupação que vivenciamos há um certo tempo. Antes mesmo de 

enxergar a importância de se compreender os processos de escrita no ensino superior, já 

experimentamos nossa cota de inquietação pessoal, despertada na pesquisa de mestrado1, que 

se inscreveu em um movimento de reflexão sobre o ensino da escrita, por meio do Livro 

Didático de Português (LDP), na Escola Básica, com o intuito de verificar se esse material 

apresentava exercícios de escrita apropriados para formar alunos produtores proficientes de 

textos. Nessa pesquisa, detectamos que o trabalho de produção escrita na Escola Básica, muitas 

vezes, tem-se limitado às propostas oferecidas pelo LDP, que, no geral, apresenta fórmulas, 

roteiros de instrução, indicando os passos para que o aluno siga o modelo dos textos dados, 

num processo de imitação, ou seja, de homogeneização, o que terminará por cecear um 

consequente, porque proveitoso, aprendizado da escrita.  

Reinserir essa temática na pós-graduação, em especial no trabalho com a escrita de 

dissertação de mestrado, é um sinal de nossa renovada preocupação com a qualidade das 

produções textuais, mormente na esfera acadêmico-científica, lócus de (re)produção de 

conhecimentos, ainda mais no contexto vigente em que a produção e a divulgação de sabe-

res/informações conta com meios/espaços de circulação cada vez mais adequados (em seus 

vários suportes) e mais acessíveis em seu acolhimento.  

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

professores universitários são cada vez mais impelidos a produzir e publicar em verdadeira 

profusão, muitas vezes tão somente para satisfazer exigências do sistema universitário 

                                                 
1Intitulada “Mecanismos de controle do trabalho escolar em propostas de escrita narrativa em livros didáticos 
de português” (1974-2009), defendida em 2013, no programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação da Profa. Dra. Sulemi Fabiano Campos. 



15 

 

brasileiro, sem mesmo se imporem o trabalho de avaliar a qualidade do texto ou mesmo o efeito 

de sentido que este venha a produzir nos virtuais leitores.  

É pensando na problemática da divulgação dos saberes construídos na universidade que 

delimitamos o foco deste trabalho para o texto produzido em contexto acadêmico-científico, no 

intuito de investigar a presença efetiva de formas linguísticas, assinaladoras da heterogeneidade 

enunciativa (AUTHIER-REVUZ, 1990, 1998, 2004, 2011), engendrada pelos pesquisadores, 

quando procedem à negociação com as vozes alheias (convocadas), numa situação de 

processamento textual.   

No curso desta investigação, orientamo-nos pelas seguintes questões de pesquisa: que 

formas linguísticas da enunciação demonstram os modos como os pesquisadores negociam com 

outras vozes na escrita das dissertações? Quais são as estratégias adotadas pelos pesquisadores 

no processo de negociação com as diversas vozes inscritas em seu texto? Que efeitos de sentido 

podem ser construídos a partir do modo como essas vozes são mobilizadas (e inscritas) pelos 

pesquisadores na produção acadêmico-científica? Que formas de intervenção educativa podem 

ser sugeridas, a partir dessa deriva, como sendo proficientes para a melhoria da qualidade do 

ensino da escrita do texto acadêmico-científico? 

Em busca de respostas deveras apropriadas e, por certo, bem mais definitivas para tais 

questionamentos, propusemo-nos a regência dos seguintes objetivos: 

 

 identificar e descrever as formas linguísticas mais recorrentes, reveladoras do 

modo como os pesquisadores negociam com as vozes alheias em dissertações 

de mestrado;  

 analisar as estratégias adotadas pelos pesquisadores na negociação com as 

vozes alheias inscritas em seus textos;  

 interpretar os efeitos de sentido que o uso dessas formas linguísticas da 

enunciação provocam na escrita dos pesquisadores;  

 sugerir formas mais viáveis de intervenções educativas, a serem aplicadas no 

processo de produção de textos na graduação, com vistas à melhoria da 

qualidade destes.  

 

Considerando nossas proposições e visando aos alcances pretendidos, tomamos, como 

objeto de análise, 18 (dezoito) dissertações produzidas no período de 2006 a 2014, em 

universidades federais brasileiras, e defendidas em Programas de Pós-graduação em 
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Linguística, que foram coletadas do Portal de Domínio Público da CAPES, uma biblioteca 

digital do Ministério da Educação do Brasil, constituída por obras que se encontram em domínio 

público e cedidas pelos titulares dos direitos autorais. Um dos pontos que singularizam o corpus 

selecionado é o fato de se tratar de dissertações defendidas e postas em circulação nesse período. 

Em nosso recorte analítico, priorizamos o capítulo de construção teórico-metodológica e o de 

análise dos dados das dissertações, por acreditar que nos entremeios desse tecido textual 

deverão manifestar-se, em maior quantidade, as formas linguísticas que assinalam os modos de 

inserção de outras vozes no texto acadêmico, o que, por consequência, favorecerá a percepção 

dos efeitos de sentido produzidos pelos pesquisadores no processo de negociação com essas 

vozes alheias, bem como sua maestria em gerenciá-las na escrita das dissertações. 

Para o desenvolvimento das análises, ancoramo-nos, principalmente, nos estudos 

enunciativos de Authier-Revuz (1990, 1998, 2004, 2011), a propósito da heterogeneidade 

enunciativa e da representação do discurso do outro. Mas também, de modo específico, fizemos 

ancoragem na concepção de dialogismo de Bakhtin (1990, 2000, 2009); de interdiscurso e de 

efeitos de sentido, propostas por Pêcheux (1997), entre outras de contribuição subsidiária à 

nossa abordagem.  

As categorias de análise foram perfiladas a partir dos postulados de Authier-Revuz sobre 

a heterogeneidade mostrada, principalmente no tocante à representação do discurso do outro 

(RDO), por se fazer este, visível na materialidade linguística, no plano dos fatos observáveis, 

deixando transparecer, no jogo interlocutivo, as formas de negociação do sujeito 

enunciador/pesquisador com o outro. No interesse desta investigação, categorizamos, mais 

particularmente, aquelas formas que se materializam no modo de construção do discurso direto, 

do discurso direto com “que”, do discurso indireto, da modalização em discurso segundo e da 

ilha textual (fenômenos linguísticos representativos da heterogeneidade mostrada). É 

observando tais manifestações que poderemos determinar as estratégias utilizadas pelo 

pesquisador para recorrer à voz alheia, bem como interpretar quais os efeitos de sentido que 

essas vozes produzem em seu texto. 

Para satisfazer, nos termos em que delineamos nossa pretensão de descobrimento de 

respostas pertinentes às demandas que nos propusemos neste percurso investigativo, 

organizamos o texto em 6 (seis) capítulos, tendo por abertura esta introdução. No primeiro 

capítulo, que se subdivide em três partes, tratamos de nossa filiação teórica e apresentamos 

nosso objeto de pesquisa. Na primeira parte deste capítulo, retomamos os resultados de um 

conjunto de pesquisas desenvolvidas por Barzotto (2007, 2011, 2013, 2014), que fazem um 

registro significativo das várias configurações/características da escrita na contemporaneidade 
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– da Educação Básica à Pós-Graduação. Na segunda parte, contemplamos os resultados de 

nossa pesquisa de mestrado, em que se focalizam os mecanismos de controle presentes nas 

atividades de escrita dos Livros Didáticos de Português do Ensino Fundamental (1974 a 2009). 

Na terceira e última parte, registramos um conjunto de pesquisas sobre a escrita, realizadas na 

universidade, em nível de Graduação e de Pós-Graduação. Fazem parte desse acervo trabalhos 

desenvolvidos pelos pesquisadores brasileiros, integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisa 

Produção Escrita e Psicanálise (GEPPEP/USP)2, que analisa o movimento de produção e 

circulação do conhecimento na Universidade, e trabalhos do Grupo de Pesquisa em Estudo do 

Texto e do Discurso (GETED/UFRN)3, que versam – em suas mais variadas formas − sobre a 

escrita na universidade. A título de ilustração, recorremos a alguns trabalhos desenvolvidos nos 

dois grupos, especificamente, àqueles que tratam da escrita, por ser esse o nosso objeto de 

investigação e também pelo fato de os pesquisadores brasileiros situarem a escrita em um 

processo que consiste na relação entre o sujeito e a linguagem representada na escrita. 

No segundo capítulo, tratamos de questões referentes à Universidade, que se mostram 

relevantes para nossa abordagem, tendo por embasamento as postulações de Santos (1999) e de 

Chauí (2001). Na sequência, referenciamos os estudos de Bachelard (1996 [1938]), dando 

ênfase à sua concepção de espírito científico, atrelado, em primeira instância, ao fazer 

científico, refletindo, em particular, sobre os fatores que se colocam como obstáculos a esse 

fazer.  

No terceiro capítulo, apresentamos a perspectiva teórica desta pesquisa, que se ancora, 

predominantemente, nos estudos concernentes à enunciação. Tratamos acerca de conceitos 

basilares à pesquisa, como a noção de subjetividade (BENVENISTE, 2005, 2006); de 

dialogismo (BAKHTIN, 1990, 2000, 2009); de heterogeneidade enunciativa e a de 

representação do discurso do outro (AUTHIER-REVUZ, 1990, 1998, 2004, 2011); de 

interdiscurso e de efeitos de sentido (PÊCHEUX, 1990, 1997) entre outras, mas visando a situar 

sempre a investigação sobre heterogeneidade enunciativa nas postulações de Authier-Revuz, 

que constitui a lente para se interpretar, na escrita das dissertações, os modos de negociação do 

pesquisador com outras vozes na lida com seu objeto de pesquisa. Em acréscimo, e por débito 

                                                 
2
O Grupo de Estudos e Pesquisa Produção Escrita e Psicanálise (GEPPEP) surgiu em 2004, na Universidade de 

São Paulo, na Faculdade de Educação, sob a coordenação dos Professores Livres Docentes, Valdir Heitor Barzotto 

e Claudia Rosa Riolfi. O GEPPEP é constituído por pesquisadores que se encontram em diferentes momentos de 

seus percursos acadêmicos e se têm sistematicamente interrogado acerca das características da escrita na 

contemporaneidade.   
3
O Grupo de Estudos do Texto e do Discurso (GETED) surgiu em 2010, na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Seus pesquisadores visam aos estudos e às pesquisas que permeiam o ensino e a aprendizagem da escrita 

em ambiente escolar/acadêmico. O GETED é coordenado pela professora Dr.ª Sulemi Fabiano Campos (UFRN). 
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à semântica, explicitamos o significado da expressão negociação de vozes a partir dos 

embasamentos dos conceitos anteriormente mencionados.  

No quarto capítulo, reconstituímos o percurso metodológico da pesquisa, 

caracterizamos o objeto de análise e definimos os procedimentos para a constituição e seleção 

do corpus. É também, neste capítulo, que apresentamos os excertos de textos fonte (teorias e 

autores citados), que correspondem ao capítulo de construção teórica e de análise dos dados das 

dissertações selecionadas. Metodologicamente, recortamos trechos representativos dos textos 

fonte (teorias e autores citados) e, em seguida, os trechos correspondentes produzidos pelos 

pesquisadores, fazendo coincidir um com o outro (grifos nossos na amostra), para as posteriores 

comparações que pretendemos efetuar, de acordo com os propósitos da pesquisa. 

No quinto capítulo, descrevemos e interpretamos os dados relativos ao modo como os 

pesquisadores (mestres) mobilizam outras vozes, como apoio teórico, em seus textos. Além 

disso, analisamos a produção resultante desse processo, o que se realiza em duas etapas: em 

primeiro lugar, analisamos o capítulo de fundamentação teórica; em segundo lugar, o capítulo 

de fundamentação teórica e o capítulo de análise dos dados. Nessa busca às fontes teóricas, 

visamos às informações fornecidas pelo pesquisador ao citar o nome dos autores, o ano das 

referências bibliográficas e até mesmo a página, para podermos compreender/descobrir como 

as vozes alheias são inseridas nos textos. Em ambas as situações de análise, identificamos, 

inicialmente, as formas linguísticas de RDO utilizadas pelos pesquisadores no processo de 

negociação com as vozes mobilizadas em suas dissertações de mestrado; além disso, 

descrevemos e interpretamos os efeitos de sentido que o uso dessas formas linguísticas da 

enunciação provocam na escrita dos pesquisadores. Por fim, em cada uma dessas etapas, 

fazemos uma síntese analítico-interpretativa dos principais resultados desta pesquisa, com o 

intuito de focalizar as dificuldades suscitadas no processo da produção de textos escritos na 

universidade. 

No sexto capítulo, oferecemos sugestões para que se possa melhorar a qualidade da 

produção de textos em nível de graduação, diminuindo as dificuldades dos pesquisadores no 

tocante ao diálogo com o dizer do outro ou, mais especificamente, ao manejo das estratégias de 

inserção das formas de representação do discurso do outro, dando margem a uma produção 

escrita mais autoral. Por fim, desenvolvemos as considerações finais do que foi possível analisar 

no curso da investigação, ressaltando algumas reflexões sobre a produção de textos acadêmico-

científicos. 
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1 A FILIAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 
 

 
[...] tanto ler como escrever numa instituição, cuja essência está na produção 

de conhecimento, precisam ser atividades movidas pelo compromisso e pela 

necessidade de se produzir algo novo. 

(BARZOTTO, 2013, p. 15) 

 

Neste capítulo, tratamos sobre a nossa filiação teórica e definimos o nosso objeto de 

pesquisa. Em termos de sua organização, o capítulo subdivide-se em três partes. Na primeira 

parte, apresentamos os resultados de um conjunto de pesquisas desenvolvidas por Barzotto 

(2007, 2011, 2013, 2014), em que se contemplam as várias configurações/características da 

escrita na contemporaneidade – da Educação Básica à Pós-Graduação. Na segunda parte, 

apresentamos os resultados de nossa pesquisa de mestrado, que focalizou os mecanismos de 

controle presentes nas atividades de escrita dos Livros Didáticos de Português do Ensino 

Fundamental (1974 a 2009). Na terceira e última parte, registramos um conjunto de pesquisas 

sobre a escrita, realizadas na universidade, em nível de Graduação e de Pós-Graduação. Fazem 

parte desse acervo trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores brasileiros, integrantes do 

Grupo de Estudos e Pesquisa Produção Escrita e Psicanálise (GEPPEP/USP), que analisa o 

movimento de produção e circulação do conhecimento na Universidade, e trabalhos do Grupo 

de Pesquisa em Estudo do Texto e do Discurso (GETED/UFRN), que versam – em suas mais 

variadas formas − sobre a escrita na universidade. A título de ilustração, recorremos a alguns 

trabalhos desenvolvidos nos dois grupos, especificamente, àqueles que tratam da escrita, por 

ser esse o nosso objeto de investigação e também pelo fato de os pesquisadores brasileiros 

situarem a escrita em um processo que consiste na relação entre o sujeito e a linguagem 

representada na escrita. 

 

1.1 Características da escrita na contemporaneidade: da Educação Básica à Pós-

Graduação 

 

Tendo sob enfoque o diálogo com o discurso do outro na escrita acadêmica, em especial 

aquele diálogo que se constrói nas produções desenvolvidas por pesquisadores em sua fase de 

mestrado, objetivamos, neste estudo, investigar o modo como esses pesquisadores mobilizam 

as vozes alheias, no texto por eles produzidos, e determinar em que medida o uso das estratégias 
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de gerenciamento dessas vozes “convocadas” ou inscritas em seu discurso definem 

determinados efeitos de sentido.  

Como nossa pesquisa trata de uma escrita realizada na universidade, cumpre informar, 

preliminarmente, que essa escolha recebe influências do grupo GEPPEP (USP), em particular 

das pesquisas desenvolvidas por Barzotto, que, há mais de duas décadas, trabalha com a 

formação de professores de Língua Portuguesa, dedicando-se, ao estudo da leitura, da escrita e 

da relação do sujeito com o conhecimento.  

Barzotto (2013) tem se dedicado à discussão do ensino da escrita nos diversos níveis, 

da escola básica à pós-graduação. Das produções do autor no âmbito do GEPPEP (USP), prio-

rizamos esses dois eixos, com vistas a: 1) analisar a produção de textos na escola básica; 2) 

analisar a produção de textos na universidade, enquanto produção de conhecimento. A partir 

dos questionamentos em relação a esses dois eixos, de modo geral, Barzotto apresenta contri-

buições ao ensino da escrita na atualidade, enfatizando os muitos desafios que esta prática en-

volve, entre os quais está a produção de uma escrita própria que possa resultar na produção de 

conhecimento, ação que consiste na entrada do sujeito num campo privilegiado do saber cien-

tifico. Em outras palavras, que o sujeito em formação se comprometa com a construção de um 

texto que lhe seja próprio. Como condição, Barzotto (2013, p. 166) sugere: “o enfrentamento 

deste com os próprios medos e na construção de uma disposição para escrever”. Isso não se faz 

sem o trabalho constante do professor/mediador. 

A fim de melhor entender nossa filiação, partimos de algumas reflexões do autor, 

focalizando especialmente aquelas que contemplam suas muitas indagações a propósito das 

produções escritas, para as quais volta sua atenção, pondo acento na análise de versões de textos 

produzidos em situação escolar e/ou no âmbito da academia, visando às características que 

essas escritas assumem na contemporaneidade, desde a educação básica até a pós-graduação 

(BARZOTTO, 2007, 2011, 2013, 2014).  

Na retomada desses estudos e materializando as reflexões de Barzotto, apresentamos 

fragmentos de textos de sua autoria, não sob a forma de citações padronizadas (em alguns casos 

específicos), já que não é esta a finalidade, mas para, uma vez mais, reiterar nossa filiação e dar 

ciência sobre a problematização que nos instigou − por uma consequente inquietação − a 

realizar este percurso investigativo.  
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Barzotto (2013)4 revela um notável desconforto em sua prática profissional, atuando 

como formador de professores; aliás, um padecimento bem antigo, resultante de insatisfações 

que já experimentara quando ainda recém-saído da graduação, cheio de dúvidas e de 

questionamentos sobre os imperativos categóricos que se apregoavam nos cursos: “atualize-se, 

recicle-se, esteja aberto para as inovações" – quisesse mesmo mudar, deveria ignorar o que seus 

alunos já sabiam? – Indagava-se. E "o que dizer a um professor que viesse para um curso e se 

convencesse da importância de mudar, mas, ao retornar para a escola, se deparasse com uma 

turma habituada a escrever textos imitando o modelo fornecido pela cartilha. Nesse caso, o que 

eu tinha a dizer para ele?" (BARZOTTO, 2013, p. 20). 

Tantas dúvidas, tantos questionamentos não o detiveram; ao contrário, instigaram-no a 

pensar/descobrir maneiras que o pudessem levar a contribuir para mudar significativamente o 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Em suas próprias palavras, rememora suas 

experiências/suas preocupações:  

 

A década de 80 era marcada pela crença na possibilidade da reconstrução da 

democracia. Na disciplina de Língua Portuguesa, essa reconstrução da democracia 

passava, entre outras coisas, pelo descolamento da gramática do centro da aula e 

pela colocação do texto em seu lugar. Então, era dito ao professor, nos cursos de 

formação, que ele precisava mudar, que deveria romper com os modelos da cartilha, 

da gramática, de tudo o que era considerado fator de limitação às possibilidades de 

ler e produzir textos mais criativos e com mais validade nos embates ideológicos. 

[...] No meu contato com os estudos de Linguística Textual, nos quais encontrava 

afirmações de que o termo texto pode ser entendido como uma passagem falada ou 

escrita, de qualquer tamanho, que forma um todo unificado (HALLIDAY E HASAN, 

1976, p.1). Portanto, havia a possibilidade de um texto ser composto de frases ou 

mesmo de uma só frase.  Era a época em que passei a pensar nas contribuições 

dessa área para o ensino de Língua Portuguesa. Se um texto pode ser composto de 

uma frase só, ou de uma justaposição, então, onde estava o problema de uma 

criança fazer redações compostas por frases? Por que alunos deveriam escrever 

diferente do modelo que as cartilhas lhes apresentavam? Além disso, - eu continuava 

minhas ponderações -, ainda que suas produções fossem compostas por um 

aglomerado de frases, que nem sempre formava um todo significativo, podendo, por 

isso, serem criticadas, elas encontravam sua validade em alguns contextos, entre 

eles o escolar, tendo, portanto, sua validade para a vida prática de uma criança. 

(BARZOTTO, 2013, p. 20-21). 

 

 

Já se percebe, bem claramente, na linha desse discurso, uma preocupação inicial com os 

textos escritos na escola básica, que tem como principal recurso didático/meta de ensino a 

                                                 
4
Trata-se de um texto que foi escrito em 1989; a princípio, como trabalho final de uma disciplina de curso de 

especialização lato sensu, tornando-se, posteriormente, um artigo para entrada no mestrado, sendo, mais tarde, 

apresentado em evento e depois, em sua versão completa, em uma revista. A última versão foi reapresentada na 

tese de livre-docência (2013), que reúne artigos publicados ao longo de um período da carreira, retomados aqui, 

em partes.  
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“cartilha”, e o professor como mediador e preferencial interlocutor dos textos escritos pelos 

alunos. E é justamente a partir da análise de alguns textos escritos pelos aprendizes que o autor 

propõe encaminhamentos em resposta às próprias questões que se colocava (já em 1989) ao 

encontrar, no contexto escolar, produções escritas constituídas de frases, e que vinham sendo 

ora consideradas “corretas”, ora aceitáveis, ora um tanto relegadas, dependendo da concepção 

de textos em que se baseava o professor. É ainda ponderando sobre situações de tal modo 

instituídas que o autor assim se posiciona: 

 

A primeira atitude encontra respaldo em cartilhas [...] em que aprender a escrever 

consiste num treinamento com as estruturas sintáticas canonizadas da escrita para 

posteriormente passar à produção. Já a segunda postura se apoia em certas definições 

de texto, nas quais essas produções não se encaixam por não apresentarem as 

características exigidas por estas definições para que uma produção escrita se 

constitua em texto [...] Até que ponto essas duas posições antagônicas podem 

contribuir para o aprendizado da escrita, tendo em vista que estas produções não 

passam de mera reprodução dos modelos apresentados pelas cartilhas e cristalizados 

pelo contexto escolar, e que a validade dessas produções se dá apenas no contexto 

restrito da escola? (BARZOTTO, 2013, p. 22-23). 

 

 

Todas essas reflexões vêm ao encontro de nossas preocupações; por isso mesmo nos 

valem de estímulo para ir além, em nossa pretensão investigativa. E ao contrário dessa “atitude 

passiva”, de submissão à cartilha, entendemos, como o autor, ser necessária a assunção de uma 

“atitude responsivo ativa”, o que, certamente, trará implicações para o ensino, na medida em 

que exigirá do professor uma tomada de consciência sobre sua prática pedagógica. Isso, por 

certo, lhe favorecerá uma reflexão em ação e um consequente despertar para a necessidade de 

mudanças, que se poderão concretizar a partir de seu investimento em um novo modo de 

atuação docente – um modo próprio de fazer em seu cotidiano escolar, começando, quem sabe, 

por transformar as produções dos alunos de meros textos escritos na/para a escola/para o 

professor em textos, que − para além desse contexto programático, artificioso − sejam 

produzidos para o mundo da vida, onde possam fazer mais sentido. 

Em seu artigo intitulado “De redação ao texto: uma contribuição da Linguística 

Textual”, Barzotto (1989, 1992)5 analisa produções escolares com o intuito de demonstrar que 

a Linguística Textual “pode contribuir para transformar essas produções em textos, sem 

desprezá-las nem considerá-las ‘corretas’, mas partindo delas e operando com os chamados 

mecanismos de coesão” (BARZOTTO, 2013, p. 23, grifo do autor). Ainda nesse mesmo artigo, 

o autor analisa duas produções escritas nas séries iniciais e uma produção realizada na oitava 

                                                 
5Reapresentado em Barzotto (2013, p. 23) para livre-docência.  
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série, focalizando o uso de mecanismos coesivos naquelas produções realizadas no período 

inicial do ensino de Língua Portuguesa. O propósito era “verificar porque essas produções são 

em alguns momentos aceitas como textos” para então tentar entender a instituição de um 

conflito, “não muito claro à época, comportando alguma confusão entre frases que podem ser 

consideradas textos e a escrita escolar de textos compostos de frases” (BARZOTTO, 2013, p. 

21), que [encontravam] respaldos nos modelos dos livros didáticos.   

Transcrevemos a seguir, uma parte (representativa) de resultados dessa análise dos 

mecanismos de coesão, em uma produção denominada “Redação livre”, supostamente 

resultante de uma reprodução de modelo presente em cartilhas, por apresentar frases com a 

mesma estrutura sintática (sujeito, verbo/complemento). Por um lado, os resultados de análise 

das produções das séries iniciais do ensino fundamental caracterizam como: Modelo que lhe é 

apresentado pela cartilha e que é reconhecido pelo(a) professor(a) no momento de  verificação 

da aprendizagem; [...] é possível produzir um texto sem que haja um controle; [...]  a produção 

é constituída apenas por dois elementos que contribuem para o estabelecimento da coesão: a 

referência e a estrutura sintática das frases (ex.: 1.“O cachorro é diferente”; 2.“O cachorro 

mora na floresta”). Que pode ser acrescentada outros mecanismos coesivos na tentativa de 

organizar melhor as afirmações (ex.: 1. “O cachorro é diferente, ora” – acréscimo‘ora’ ex.: 

2.“Mora na floresta” − eliminação da palavra cachorro. Como resultado, esta a versão 

“melhorada” deixa agora de ser uma sequência de frases independentes e passa a ser uma 

sequência de frases relacionadas, muito embora continuem desconexas. A coesão não é 

suficiente para que uma produção escrita constitua um texto, etc. (BARZOTTO, 2013, p.24-

25). Por outro lado, na oitava série, os resultados de análise de textos caracterizam como: Uso 

consistente de referências exofóricas e endofóricas na retomada de um termo do texto etc.; [...] 

o autor, embora não consegue empregar elementos coesivos na superfície textual com 

propriedade. Além disso aparecem elementos coesivos no interior dos parágrafos. Porém, essa 

produção, apesar de ter sido ̀ aperfeiçoada´ durante o processo escolar, ainda não possui uma 

`progressão temática´, sendo que em cada parágrafo independente constitui uma mensagem 

completa (BARZOTTO, 2013, p.31-32). Talvez, devido a um “roteiro” fornecido pelo 

professor ao aluno, que produz por meio de controle. 

Como é possível constatar, tanto a produção realizada na oitava série quanto aquelas 

produções realizadas nas séries iniciais sofrem o controle das exigências da escola, que regula 

o comportamento do educando diante dos conteúdos apresentados, cerceando de tal forma sua 

produção que o impede de construir, de fato, um texto. A partir das análises das produções dos 

alunos, Barzotto (2013) conclui ser inevitável – e até mesmo urgente – empreender mudanças, 
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mas fazendo ressalvas quanto ao fato de não se desconsiderar o que foi construído; isso no 

sentido de não se descartar os conhecimentos “acumulados” pelos alunos e pelo professor. O 

que ele propõe é um “trabalho de acolhimento” desses saberes, a fim de entender quais são as 

reais necessidades de aprendizagem dos alunos, para, assim, elaborar uma proposta de ensino 

que leve esses aprendizes a “prosperarem”. Enxergando de um outro posto de observação, o 

autor, ao ler sobre a prática docente em Língua Portuguesa, percebe a manifestação de alguns 

tabus que ainda permeiam o ensino, bem como de alguns modos de relacionar-se com a 

aquisição de saberes e com a formação, que, a seu ver, parecem determinar a “estagnação” do 

conhecimento, a exemplo do que assinala a seguir:  

 

 adesão a uma linha teórica e sua divulgação de forma cristalizada; 

 falta de confiança na capacidade do aluno ou na própria capacidade 

de ensiná-lo;  

 falta de interesse em compartilhar o conhecimento e em colaborar 

com as novas gerações, conquistá-lo para construir algo novo;  

 insegurança a respeito das convicções propaladas e mesmo 

incoerência em relação a elas;  

 além de necessidade de culto a um líder (BARZOTTO, 2013, p. 44). 

 

Ora, o trabalho com a leitura, segundo o autor, pode ser feito durante a formação, com 

o objetivo de compreender como as relações acima se manifestam em seu curso, tendo em vista 

pelo menos dois fatores que movimentam o conhecimento: o fato de que trabalhos sólidos 

foram produzidos por diferentes modos de conceber o ensino de língua portuguesa; e o fato de 

que bons resultados no aprendizado sempre foram alcançados também com base em concepções 

diferentes daquelas divulgadas e consideradas atuais. 

Na década de 80, como referencia Barzotto (2013), apesar das críticas à imitação de 

modelos textuais, surgem novas metodologias de trabalho baseadas na imitação, a fim de 

desartificializar a produção escrita em situação escolar. Entretanto, não se registraram 

mudanças nas perspectivas de ensino. Portanto, substituir modelos (cartilhas) por propostas de 

imitação de textos não altera o procedimento. E quanto a esse aspecto, o autor é categórico: 

“Imitar não é escrever, pode ser apenas uma parte do processo”. Seria bem mais viável o 

professor tomar os textos dos alunos como ponto de partida para propor desafios no intuito de 

desestabilizá-los. Uma das possibilidades de trabalho para fugir da repetição/da imitação de 

textos seria “um enfrentamento a ser feito com a leitura e a escrita do adulto, entre eles o 
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professor, de maneira que conquistem autonomia, inclusive frente aos seus próprios entraves” 

(BARZOTTO, 2013, p. 48-49).  

Chegamos ao ponto relevante para a sustentação de nossa proposição de pesquisa, no 

que se refere às questões da repetição e da imitação de textos, já que a prática de escrita que 

tem persistido na escola básica, em que há um modelo a imitar6, parece estar tão enraizada no 

fazer do aluno que o acompanha até a universidade. Em contexto mais amplo, as críticas 

voltadas para a escola, no sentido de que os textos produzidos em seu interior seguem modelos 

tão padronizados que limitariam o desenvolvimento de um texto mais autoral por parte do 

aluno, não deixam de ser extensivas ao ensino superior, atingindo, inclusive, a pós-graduação, 

cujos alunos revelam semelhantes dificuldades. Provavelmente, por não se haverem 

beneficiado de um ensino mais afeito ao aprimoramento de suas habilidades de leitura e de 

escrita. É, pois, visando a novas descobertas no âmbito da formação de proficientes produtores 

de textos escritos que encaminhamos nossa proposta investigativa.  

 Aliás, uma proposta que se vai alinhar às pretensões de Barzotto (2014, p. 15), que, em 

sua incansável semeadura, vem despertando em muitos o sentimento de uma consciência para 

a importância da leitura, da escrita e da relação do sujeito com o conhecimento, insistindo, 

particularmente, “na necessidade de se considerar a leitura e a escrita produzidas na 

universidade como manifestação de produção de conhecimento”. E nem se faz necessário dizer 

que nesse processo devem-se implicar não apenas o professor (costumeiramente visto como 

produtor de conhecimento) mas também o aluno, numa demonstração de autonomia intelectual, 

que somente se concretizará quando esses atores irmanarem-se por meio de um mesmo 

compromisso de produzir (escrever) “algo novo”, em deriva à realização de sua própria leitura, 

o que irá culminar em uma produção autoral – em seu próprio texto. Também cabe observar o 

fato de que o compromisso de produzir na universidade deve ser igualmente conferido ao 

professor da escola básica, uma vez que, nos últimos anos, tem aumentado significativamente 

o número de mestres e doutores nesse nível de ensino. Nessa mesma linha de reflexão, conceber 

a escola/a universidade como espaço para o professor/pesquisador refletir sobre seu próprio 

trabalho e, a partir daí, entender seu verdadeiro papel como educador e produtor de 

                                                 
6
Pesquisa 1: RIBEIRO, J. B.Mecanismos de controle do trabalho escolar em propostas de escrita narrativa em 

livros didáticos de português (1974-2009). 2013. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Programa de Pós-

Graduação em Estudos da Linguagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. Pesquisa 2: FARIAS, 

A. O. Efeitos da roteirização em atividades narrativas do livro didático de língua portuguesa: uma proposta de 

intervenção. 2015. Dissertação (Mestrado Profissional em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal. 
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conhecimentos faz-se fundamental para a prática de uma ação interveniente e decerto 

consequente na formação de seus futuros alunos.  

Em situação de análise de textos acadêmicos, produzidos por professores sobre a leitura 

e a escrita, Barzotto (2013, p. 67) procura entender “o modo como se dá a relação do 

pesquisador com a bibliografia consultada e com os dados de sua pesquisa7. Os resultados daí 

abstraídos levam o autor à seguinte constatação: “Pode-se verificar em que conjuntos de 

dispositivos presentes em textos lidos, os pesquisadores ancoram seus textos: naqueles que 

orientam para o melhor ponto de absorção do conteúdo ou naqueles que orientam para a seleção 

do que dizer” (BARZOTTO, 2013, p. 70). 

Já diante dos resultados advindos de trabalhos acadêmicos sobre a leitura e a produção 

de textos escritos ou sobre seu ensino, o autor vê-se instigado por uma questão maior: “Qual é 

o movimento feito pelo sujeito em seu percurso de leitura e escrita, e como este movimento 

permite tecer considerações sobre a relação estabelecida por este sujeito com o conhecimento?” 

E tendo ainda sob enfoque os resultados detectados na análise desses textos, alerta, mirando 

particularmente no modo de apropriação (pelos autores) dos textos lidos, e posteriormente 

escritos, para a natureza da “relação estabelecida por este sujeito com o conhecimento, com os 

dados e com as leituras, com vistas a colaborar para que os próprios leitores não se deixem levar 

por quaisquer textos que comprovem qualquer adesão” (BARZOTTO, 2013, p. 71 e 79). Em 

respeito às relações estabelecidas pelo pesquisador (no ensino superior) entre sua leitura e a 

escrita de seu texto, o autor constatou que este mantém uma considerável reverência aos textos 

lidos (dissertações e teses), uma prova de que não foge da crítica feita à escola básica – ainda 

presa a modelos e/ou à imitação de textos.  

Em contrapartida a esses resultados, o autor continua insistindo em sua busca por 

soluções para aprimorar propostas de ensino da leitura e da escrita em cursos de formação de 

professores, visando à formação de seus futuros alunos. A primeira providência a ser tomada 

nesse sentido é tornar viável a relação do sujeito com o conhecimento. Isso implica, antes de 

tudo, considerar/enxergar a escola “como lugar de produção de conhecimento, em que o sujeito 

possa traçar sua entrada na linguagem” (BARZOTTO, 2013, p. 15), ocupando seu próprio lugar 

de sujeito do dizer, assumindo-se como sujeito de sua própria escrita. 

Refinando um pouco mais o percurso dos estudos do autor, retomamos as discussões 

que têm por base os textos produzidos na universidade, que, em suas palavras, seria “o lugar de 

                                                 
7
Leitura e escrita sob pressão (BARZOTTO, 2013). 
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onde se espera a produção de conhecimento, insistindo que nem sempre quem aí escreve está 

devidamente engajado nessa tarefa” (BARZOTTO, 2013, p.15).  

Para contextualizar o não engajamento de uma escrita, que anda na contramão da 

produção de conhecimento, tomamos o artigo de Barzotto (2013), intitulado A criança falada 

e a cena de quem fala8, que tem como foco a posição dos pesquisadores nos textos em que 

tematizam a criança em sua relação com a escola. O autor assegura que os pesquisadores, ao se 

encontrarem em situações de ajudar uma criança, igualam-se a ela em relação aos autores que 

imitam e parafraseiam. Alargando ainda sua percepção, acrescenta que, muitas vezes, quando 

somos incumbidos de escrever, o que resulta de nossa escrita “pode não ir além de um redizer 

o texto lido ou de uma apresentação de si como se fosse o outro” (BARZOTTO, 2013, p. 98). 

Em suma, parece estar convicto de que tanto a escrita da criança quanto a do adulto passam por 

processos muito semelhantes.  

E essa convicção não se assenta em terreno movediço; ao contrário, firma-se em uma 

base bastante sólida. Basta analisar a qualidade das produções acadêmicas para entender o 

verdadeiro sentido desse dizer. Barzotto (2013) fornece-nos provas irrefutáveis dessa “acefalia 

intelectual” de que são acometidas as produções escritas na academia por boa parte dos 

alunos/pesquisadores, que, à semelhança do processo de escrita da criança, assumem, de tal 

modo a identidade dos autores que imitam ou parafraseiam que esquecem de “autorar”  seu 

dizer, silenciando sua voz em favor de um procedimento de incorporação das palavras de outros 

(de terceiros) que passam a dominar o seu discurso sob várias formas ou artifícios de produção 

que vão “retalhando” seu discurso e, por vezes, atando fios de dizeres desconexos. O mais 

desanimador na “pintura” desse cenário é reconhecer, como o faz Barzotto (2013) – tomando, 

por exemplo, resultados de análises de textos acadêmicos – que esse é bem o perfil das 

produções que circulam hoje, podendo até mesmo ser estas consideradas como uma possível 

“tendência” na produção contemporânea. Alguns dos apontamentos do autor dão-nos a exata 

dimensão dessa realidade: 

 

✓ O efeito de recortar trechos “alinhados” ou “de acordo” com o que está 

procurando afirmar ou demonstrar, pode construir uma ideia de 

homogeneidade entre os autores, e mesmo de verdade, ou ainda, de direção 

única a ser seguida. [...] (ex.: sequência de citações de autores estrangeiros 

seguidos de autores brasileiros apenas para reforço do que foi afirmado 

antes.[...] Assim, ao escrever, a atitude do pesquisador os coloca na posição 

que alega ser a da criança.  

(BARZOTTO, 2013, p. 101-102). 

                                                 
8
 In: V colóquio do LEPSI: a psicanálise, as instituições e a infância”. Anais do VI Colóquio do LEPSI Scielo 

Proceding. São Paulo: FEUSP, 2006, pp. 1-8. Reapresentado na livre-docência (BARZOTTO, 2013) . 
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✓ [...] O lugar de onde fala o pesquisar. Ou seja, um lugar movediço ocupado 

por quem repete para mostrar-se um igual aos destinatários de sua 

repetição. [...] Isso acontece quando o pesquisador apenas aplica sobre 

seus dados o conhecimento apreendido dos textos daqueles que considera 

seus superiores.  

(BARZOTTO, 2013, p. 107). 

 

 

✓ [...] O pesquisador, constituindo esta imagem de criança, faz dela seu 

espelho, uma vez que, ao submeter-se aos autores que resenha, mostra-se 

ao leitor também como sujeito sem direito a voz no seu próprio texto, uma 

vez que sua voz só se valoriza à medida que pode ser espelhada na fala de 

outrem, sejam autores que confirmem o que está dizendo, seja o próprio 

senso comum que repete sobre os problemas da escola.  

(BARZOTTO, 2013, p. 108). 

 

✓ [...] O próprio pesquisador, ao adornar-se com textos de outros autores, e, 

às vezes, com textos das próprias crianças, parece encenar a criança, 

mostrando-se como alguém que também precisa de voz e de um lugar para 

ela. Os textos nos quais o pesquisador se apoia constituem uma voz dada a 

si mesmo, apanhada de outros pelo pesquisador.  

 (BARZOTTO, 2013, p. 108). 

 

Em favorecimento a esta abordagem, vale registrar ainda outros apontamentos do autor 

(também decorrentes da observação/análise de textos escritos no contexto acadêmico), 

considerando o fato de que estes, remetem ao modo como os alunos/pesquisadores lidam com 

as vozes alheias “convocadas” para sua produção, objeto de nossa particular focalização neste 

trabalho, que contemplamos também como sendo uma problemática da escrita na 

contemporaneidade. No tratamento dessa questão, Barzotto assim se pronuncia:  

 

✓ O texto acadêmico sobre o ensino de Língua Portuguesa acaba assumindo 

mais um caráter de oferenda ao mestre que está sendo cultuado. É isso que 

move a imitação e a paráfrase no interior dos textos produzidos na 

Universidade.  

(BARZOTTO, 2007, p. 168) 

 

✓ Aquele trabalho em que o sujeito que escreve vai observando vários 

trabalhos e recolhendo deles trechos que pensa que poderiam ser seus, que 

podem ser assumidos e incorporados ao seu, para formar o seu próprio 

texto [...], corresponde ao “corpo despedaçado ou à colcha de retalhos”. 

[...] Não, não fica clara a sua posição. [...] Mas, quando alguém lê o texto 

apresentado como seu, percebe que suas partes não formam um todo, é 

composto de pedaços isolados, apenas justapostos [...] Não chegará a 

ressignificar a palavra alheia em seu texto. 

(BARZOTTO, 2013, p. 126-127) 
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✓ Parte da leitura que se faz hoje é uma espécie de turismo textual. Sem 

dedicar o tempo necessário para compreender, o leitor vai recolhendo 

fragmentos e recontando a terceiros, que, por sua vez passam a recontar 

como se tivessem eles mesmos frequentado os textos sobre os quais tiveram 

notícia.  

(BARZOTTO, 2014, p. 20) 

 

 

✓ A orientação para a escrita de textos na universidade, pouco exige de leitura 

em profundidade, de maneira que é comum os textos citados em um texto na 

universidade não terem sido compreendidos, às vezes sequer foram lidos. 

Por exemplo, a sequência de sobrenomes e datas arrolada sobre um assunto 

para atender às exigências formais de apresentação do arcabouço teórico 

do trabalho, pode ter sido recortada de algum lugar, às vezes de um arquivo 

do próprio orientador, e colado, ou ter sido lida rapidamente para 

reconhecer os termos chave, mas sem a devida compreensão.  

(BARZOTTO, 2014, p. 24) 

 

De modo geral, a partir de suas análises nos textos escritos na graduação e na pós-

graduação, Barzotto (2013) chega à conclusão, como já foi antes referenciado, de que os 

alunos/pesquisadores ancoram seus textos naqueles que orientam para o melhor modo de 

absorção do conteúdo ou ainda naqueles que orientam para a seleção do que se deve dizer. 

Consequentemente, tais movimentos evidenciam a falta de autonomia dos pesquisadores frente 

aos textos que leem e frente à sua própria escrita; e isso, muito provavelmente, devido a uma 

(sua) ausência de enfrentamentos com a linguagem para uma produção que seja realmente 

“produtiva”, no sentido de fugir do senso comum dos textos, a exemplo do que se costuma 

fazer: ler e citar um teórico prestigiado, meramente para demonstrar conhecimento. 

As pesquisas de Barzotto (2013), mencionadas aqui, sobre os aspectos da escrita nas 

práticas escolares têm-se estendido aos interesses do Grupo de Estudo do Texto e do Discurso 

GETED (UFRN).  Por isso mesmo (como membro desse grupo), portanto beneficiária dessa 

boa influência, deixei-me invadir pela preocupação com a qualidade dos textos produzidos na 

escola básica, e mesmo na esfera acadêmica, sendo essa a motivação inicial que desencadeou 

minha pesquisa de mestrado9, cujo objetivo geral era analisar as propostas de escritas dos Livros 

Didáticos de Português (LDP), do Ensino Fundamental (EF), do 6º ao 9º ano, de 1974 a 2009, 

atentando, mais especificamente, para os modos como esses materiais se apresentam para o 

aluno e para o professor, sobretudo os comentários e as orientações constantes do LDP, que 

auxiliam na realização da atividade de escrita. Essa inquietação derivou-se da observação de 

                                                 
9
Mecanismos de controle do trabalho escolar em propostas de escrita narrativa em livros didáticos de português 

(1974-2009), defendida em 2013, no programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Sulemi Fabiano Campos, na linha de pesquisa 

Estudos Linguísticos do Texto. 
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que o trabalho de produção escrita na escola básica, muitas vezes, limitava-se às propostas 

oferecidas pelo LDP, que, no geral, apresentam fórmulas prontas ou roteiros de instrução 

indicando os passos a serem seguidos pelo aluno, induzindo-o, assim, à homogeneização, o que 

implica, de certa maneira, o cerceamento da escrita. 

Parece-nos importante fazer a ponte entre esse estudo (a pesquisa de mestrado) e a nossa 

proposição de tese, ora em curso, considerando o fato de que os resultados dele decorrentes 

instigaram-nos ao empreendimento desta nova investigação. Procedamos, então, a essa 

releitura. 

 

1.2 Propostas de escrita no ensino fundamental 
 

 

A constatação de que o sistema escolar brasileiro, de um modo geral, não tem dado 

conta de formar alunos produtores proficientes de texto, crítica que se volta especificamente à 

instituição escolar e à forma como esse ensino vem sendo ministrado, encaminhou-nos a uma 

reflexão sobre o ensino da escrita por meio do Livro Didático de Português (LDP) na Escola 

Básica, em particular nos ciclos fundamental (5º ao 9º ano), com o intuito de averiguar como 

esse material orienta as atividades que visam formar alunos produtores de textos. 

Essa pesquisa teve como eixo central de análise os mecanismos de controle do trabalho 

escolar, apresentados nos LDP, via atividades de escrita dirigidas aos usuários principais do 

livro: o professor e o aluno, em situações de ensino. Configuram-se tais atividades como roteiro 

de instruções, supostamente ideais, a serem seguidos e imitados pelos alunos. E vale ainda 

considerar o manual do professor que, geralmente, apresenta orientações, sugestões, respostas 

aos exercícios e informações sobre como proceder à escrita, a fim de nortear/controlar a prática 

do professor no ambiente escolar, o que, sem dúvida, compromete, profundamente, o ensino-

aprendizagem e o ato educativo.  

O corpus da pesquisa foi, a princípio, constituído por 63 livros didáticos de Português, 

nos quais selecionamos 12 propostas de escrita de textos narrativos em publicações de 1974 a 

2009. Não optamos por um ano específico, porque, independente disso, é possível encontrar 

propostas de escritas que apresentam supostos ideais para serem seguidos e imitados pelos 

alunos, a partir de instruções direcionando o percurso a ser realizado, observando a 

recomendação, as notas sugestivas, (mais direcionadas ao professor), instruindo-o como deve 

proceder para conduzir as atividades propostas, de forma que o aluno cumpra a tarefa e aprenda 

exatamente o que determina o autor do livro.  
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Nos tempos atuais, o ensino da língua materna procura alterar o enfoque tradicional 

dado à gramática (voltado quase que exclusivamente à classificação gramatical). Essa alteração 

no enfoque (frase para texto e discurso) redimensiona o ensino da língua materna com a 

inclusão de novos conceitos. Com essas mudanças, espera-se que o aluno aprenda a produzir 

textos (diversificados), observando os aspectos da situação de produção e de recepção de      

gêneros a propósitos definidos: locutor (autor) do texto, o interlocutor, a finalidade do texto e 

sua esfera de circulação. 

Passamos, então, a discorrer sobre os resultados dos LDP que compõe o corpus desta 

pesquisa. Destacamos, a seguir, os enunciados de propostas de produção textual escrita para 

mostrar que é possível, a partir dos termos empregados no enunciado de cada atividade de 

escrita, indiciar o contexto e as diretrizes que vigoravam na época. Por exemplo, no 

mapeamento da quantidade de propostas de escrita contempladas em cada contexto histórico 

(publicados por diferentes autores), destacamos os termos mais frequentes em cada década.  

 

a) Década de 1970: Atividade de Comunicação e Expressão; Comunicação e Expressão 

em Língua Portuguesa, Redação, Expressão Oral e Escrita. Foi com a reforma do 

ensino instituída pela Lei 5692 de 1971 que as transformações do ensino se deram com 

mais intensidade. Aconteceram mudanças mais intensas na educação brasileira e no 

ensino de Língua Portuguesa. Essa lei chegou a alterar o próprio nome da disciplina que 

deixou de ser Língua Portuguesa, tornando-se Comunicação e Expressão. Talvez por 

isso, a influência de tais termos se faz presentes no LDP, na nomeação dos exercícios 

de escrita. Nesse contexto histórico, as atividades de escrita com essas denominações 

apresentavam uma situação inicial (texto modelo) através de desenhos sugestivos para 

o aluno representar (as cenas ilustradas) por escrito, além de apresentar, passo a passo, 

por meio de “roteiro de instrução” o que o aluno deverá escrever, até mesmo, a sugestão 

de título para o texto. O cerceamento na escrita do aluno é frequente, assim, 

evidenciando a preocupação em oferecer ao aluno roteiros/esquemas para a realização 

do texto. 

b) Década de 1980: Exercícios de Redação; Atividade de Redação; Na Expressão 

Criativa; Linguagem Escrita; Tentativa de Redação; Técnicas de Redação; Produção 

de Textos; Redação são termos recorrentes nessa época. As atividades de escrita 

propostas fazem apelo à criatividade e ao desenvolvimento da expressão do aluno. Por 

isso, a denominação Na expressão criativa, Tentativa de redação. Desse modo, as 

propostas de escrita são apresentadas aos alunos, solicitando que criem/ou imaginem. 
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Percebe-se uma forte relação com as diretrizes estabelecidas para o ensino de Língua 

Portuguesa durante o regime militar, quanto à ênfase em conceber, no período, o que 

fosse comunicação e expressão (trabalho com o código verbal e o não-verbal). Nesse 

contexto histórico, é visível nos exercícios de escrita “roteiro de instrução” contendo 

informações para o aluno desenvolver em cada parte do texto, como exemplo: começo, 

meio, fim (orientações voltadas para o texto da abertura da unidade do Livro Didático). 

Também encontramos sugestões de títulos, enfim, fixação de um esquema de texto para 

o aluno seguir e produzir seu texto narrativo. 

c) Década de 1990: Processo de Produção de Textos; Escrever; Preposição de Atividades; 

Atividades de redação – Produzindo Textos; Hora de escrever; Expressão, de Leitor a 

Escritor; Na expressão Criativa. Nesse contexto histórico, é possível verificar a 

presença de algumas denominações da década de 1980 (Expressão Criativa; Atividade 

de redação), denominações que remetem à concepção de linguagem vigente na época. 

Há a tentativa de levar o aluno à construção do conhecimento, da consciência de um si 

mesmo, autonomia, ou seja, expressar suas experiências atuando no mundo.  

 

No início da década de 1990, a proposta de escrita também abordava esquemas 

contendo, passo a passo, as orientações para o aluno seguir na escrita do texto. Era comum, 

nesse contexto, o professor exercer a função de único leitor do texto do aluno. Assim, podemos 

interpretar que os exercícios de escrita eram apresentados como afirma Ilari (1997, p. 76), “a 

redação se torna em nossas escolas um ajustes de contas: entre o aluno e o professor; ela é, 

sobretudo, uma oportunidade para verificar as dificuldades do aluno (...) para o professor revê 

a sua prática pedagógica”. Já que o exercício de escrita não apresenta outra função e nem a 

finalidade para a sua realização, Geraldi (1997, p. 136) denomina-o Redação – “produzem 

textos para a escola”.  

Após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), datados em 1997, é 

possível verificar, nos LDP publicados a partir dessa época, que os autores desses livros (que 

constituem o corpus da pesquisa) buscaram adequar seus materiais ao documento oficial, que 

prioriza a perspectiva de ensino de língua como instrumento de comunicação, de ação e de 

interação social. Desse modo, no geral, na carta de apresentação dos livros (direcionada ao 

aluno e aos professores) e na abordagem do Manual do Professor, é explicitamente apresentado 

o discurso de que a(as) obra(s) prioriza(m), na prática de produção escrita, a perspectiva da 

teoria dos gêneros.  
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Por mais que os autores dos LDP em análise tentem adequar seus livros ao documento 

oficial, ainda apresentam prática de escrita embasada em imitação e reprodução (texto fonte na 

abertura da unidade), além de apresentar também “roteiro de instrução” (sugestões de ideias a 

serem desenvolvidas em cada parte do texto) para o aluno seguir. O ensino de escrita tem a sua 

prática voltada para os moldes do ensino tradicional (décadas anteriores). 

Nesse contexto histórico, geralmente as propostas apresentam processos de escrita, ao 

enfatizar a revisão, a refacção, o leitor eleito para o texto. Mas, ainda ficam a desejar por não 

apresentarem ao aluno as condições de produção, ausência dos lugares preferenciais de 

circulação e o interlocutor eleito. São comuns propostas de escrita em que os procedimentos da 

elaboração do texto não são abordados, ou seja, o rascunho e a revisão na prática de escrita 

como processo. Propostas que não oferecem ao aluno essas condições caracterizam-se como 

propostas artificiais de escrita.  

 

d) em 2000: Produção de Textos Escritos; Produção Escrita; Produção de Textos; Oficina 

de Produção; Você é o autor; Produção de texto - Agora é a sua vez; Redação; 

Produzindo, Você, autor; Processo de Produção de Textos são denominações que 

repercutem nas diretrizes dos PCN (2001) produção/refacção/autoria. As denominações 

de atividade de escrita (Oficina de produção, Você autor) trazem a concepção de 

linguagem como forma de interação, que nos leva a interpretar a escrita como processo 

(escrever/ler/reescrever), Você autor (aquele que é responsável pelo seu escrito), ou 

seja, um trabalho de escrita que extrapola o plano do conteúdo (o que dizer), por meio 

de atividades sugeridas como modelo de texto para imitação, reprodução, que possibilita 

a passagem para a construção do discurso (como dizer, no plano da expressão). Discurso 

esse, construído pelo sujeito inserido no mundo, que ocupa um lugar social. Mas, no 

geral, as propostas de escrita analisadas na pesquisa pouco têm possibilitado para a 

passagem da escrita própria do aluno.  

 

De modo geral, ao analisar se as propostas de escrita dos LDP expõem mecanismos de 

controle por meio de “roteiro de instrução”, observamos que a prática de escrita de textos que 

prioriza o aspecto formal não ofereceria condição suficiente para formar alunos proficientes na 

escrita de textos, podendo alterá-lo e adaptá-lo a novos contextos. As análises nos revelam que 

práticas embasadas em “roteiro de instrução” e “modelo” de texto limitam o aluno a escrever 

além do proposto e não o leva a operar sobre a linguagem de modo singular. 
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Alinhada a tantos “mecanismos de controle”, essa prática de escrita, voltada à prioridade 

dos aspectos formais, não se fazia apropriada à formação de alunos proficientes, produtores de 

textos. E isso se constatou nas análises que revelaram que as propostas de ensino da escrita, tal 

como se configuravam nos livros didáticos (período de 1974 a 2009), não promovem um 

progresso para o ensinante nem tampouco para o aprendiz, limitados ambos pelo processo 

rotineiro de imitação dos textos fonte, cerceando-lhes o direito a uma escrita própria, que requer 

autoria e posicionamento singular. 

Os resultados da investigação levaram-nos a constatar que, na escola básica, no geral, 

os exercícios propostos no LDP voltados à prática de escrita concentram-se, prioritariamente, 

em atividades de cópia, reprodução, reescritura-cópia e, em estágios mais avançados, em 

atividades que partem de modelos preestabelecidos, em que se solicita aos alunos que produzam 

textos com temas similares, imitando a estrutura sugerida. São, supostamente, modelos ideais 

a serem assimilados pelos alunos, culminando na homogeneização dos textos e, em 

consequência, numa privação do aprendizado da escrita. 

Na seção a seguir, recuperamos os estudos de alguns pesquisadores brasileiros que se 

têm dedicado a analisar a produção escrita na Graduação e na Pós-Graduação. Tais estudos 

contribuem para refletirmos sobre a qualidade dos textos de divulgação científica. 

  

1.3 Desdobramentos de pesquisas sobre a escrita na Graduação e na Pós-Graduação: o 

que nos dizem os resultados? 

 

Nos últimos anos, no Brasil, alguns estudiosos vêm demonstrando uma maior 

preocupação no que concerne à leitura e à escrita dos alunos que ingressam na universidade. 

Seus trabalhos têm favorecido o crescimento das produções científicas nessa área de 

conhecimentos. 

Nessa direção, muitos olhares se entrecruzam e, embora, muitas vezes, observem a partir 

de ângulos diversos, interconectam-se, quase sempre, contribuindo com suas singularidades 

para preencher os hiatos, complementando o todo. Mas não é nosso interesse aprofundarmos 

os estudos de todos os autores que se propuseram a refletir sobre a escrita na universidade, 

portanto, restringimo-nos a uma breve referenciação alusiva a algumas dessas pesquisas. 

Sem instituir uma ordem de importância ou definir uma linha de precessão (em termos 

de seu aparecimento) entre as pesquisas de que trataremos nesta seção, começamos por 

mencionar alguns trabalhos que fazem parte do Grupo de Estudos e Pesquisa Produção Escrita 

e Psicanálise (GEPPEP/USP), cujos autores têm-se dedicado a compreender a produção escrita 
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de caráter acadêmico, mais propriamente o movimento de produção e circulação de textos 

científicos na área de Letras, e também os estudos desenvolvidos no Grupo de Pesquisa em 

Estudo do Texto e do Discurso (GETED/UFRN), do qual faço parte,  que versam, em suas 

variadas formas, sobre a escrita na Escola Básica e na Universidade.  

Os estudos de Fabiano-Campos (2007, 2014), realizados no GEPPEP, voltam-se para a 

escrita de textos acadêmicos, a partir das análises (que vem desenvolvendo por mais de uma 

década) de diferentes textos produzidos por alunos de diversas instituições de ensino superior 

do país. Os resultados, até agora alcançados, revelam que a produção escrita vem sendo 

praticada, não obstante, raramente, se encontram nos textos indícios de filiação simbólica: “a 

maioria dos alunos não consegue estabelecer relações entre os conceitos teóricos, os objetivos 

propostos e as análises; não conseguem ir além da materialidade” (FABIANO-CAMPOS, 2014, 

p. 194).  

 Segundo ainda a autora, no corpus analisado em seu doutoramento, até foi possível 

verificar a presença da repetição de termos teóricos, mas sem uma precisão de sentido na análise 

dos dados. A conclusão não poderia ser outra: “A universidade forma alunos que não 

conseguem apreender o conhecimento e abordá-lo nos textos produzidos de forma a sustentar 

sua escrita a partir de um campo teórico definido” (FABIANO-CAMPOS, 2007, p.13). E 

mesmo quando os autores são citados, tendem a ser incluídos como argumento de autoridade, 

para garantir o prestígio de quem escreve, o que  resulta no apagamento da autoria, tornando o 

autor desconhecido em sua própria escrita. Para Fabiano-Campos (2007, p. 16), “o fato de o 

falante se apagar atrás de outro locutor pode ser uma forma de se beneficiar da autoridade ligada 

ao nome citado”. Mas isso não garante produção de conhecimento na universidade, conforme 

entende a pesquisadora, 

 

o exagero, a imitação leva à banalização da produção do texto acadêmico, 

produzem-se textos que acrescentam pouco à reflexão teórica, além da 

repetição por meio da imitação dos autores ou linhas teóricas privilegiadas 

pelos órgãos financiadores de pesquisa. Assim, prevalece a publicação de 

textos produzidos somente a partir de pesquisas já consagradas pela academia, 

por sua vez o aluno reproduz também o senso comum da área e ilustra seus 

textos com os nomes de autores respeitados e muito divulgados na 

universidade (FABIANO-CAMPOS, 2007, p. 17). 

 

A partir dessas constatações, não parece descabido dizer que a qualidade das produções 

acadêmicas, ainda hoje, padece de males reincidentes: os alunos não conseguem fundamentar 

teoricamente seus textos; atêm-se a repetir conceitos de teorias já consolidadas na comunidade 

científica, sem ao menos um “pitaco” autoral, de sua própria lavra. 
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Outro estudo desenvolvido no GEPPEP, e que merece destaque, é a tese de doutorado 

de Almeida (2011), intitulada A Singularidade nas produções universitárias: impressão de uma 

escrita, que analisa 20 monografias produzidas entre 2001 e 2008, por formandos de um curso 

de licenciatura, com o objetivo de apresentar ao leitor uma ideia das produções universitárias, 

investigando se essas produções partem para o novo ou produzem o mesmo, a partir da 

inferência da exterioridade. Almeida constrói dois conceitos para apresentar sua tese: o de 

escrita normal e o de escrita laborativa, manifestadas na escrita da graduação. No primeiro caso, 

a autora mostra que a escrita se exime de qualquer confronto e, nesse contexto, o pesquisador 

assume a posição confortável de pôr o mesmo; no segundo caso, o pesquisador passa pela 

experiência e pela exigência de um “inferno necessário para construir um objeto e, em 

consequência, produzir conhecimento” (ALMEIDA, 2011, p. 39). Como resultado de análise, 

conclui que, nas monografias, há “maior tendência de interesse burocrático com eliminação do 

impulso necessário à pesquisa” e “menor incidência de manifestação da necessidade de 

produção de conhecimento” (ALMEIDA, 2011, p.180).  

Ainda no contexto de escrita na universidade, destacamos o trabalho de Grigoletto 

(2011). A autora afirma, a partir de seu estudo, que não é incomum encontrar dissertações de 

mestrado que seguem um modelo único de divisão e estruturação dos capítulos e que, nem os 

títulos dos capítulos, se diferenciam de uma monografia a outra:  

 

A estratégia dos títulos repetidores faz parecer que todos os trabalhos são extraídos 

de uma “forma” comum [...] Confunde-se, nesses casos, as exigências do gênero 

“monografia ou tese acadêmica” com a burocratização de um modelo único, que 

sufoca possibilidades de escolhas que possam traduzir um gesto mais subjetivo 

(GRIGOLETTO, 2011, p. 96). 

 

Tendo em conta essas observações, a autora distingue dois tipos de escrita: a burocrática 

e a mobilizadora. A primeira é aquela em que o aluno produz um texto apenas para atender a 

uma exigência burocrática. É uma produção sem marca autoral, derivada de leitura dogmática, 

sendo os textos concebidos “como documentos inertes que fazem falar um saber já pronto por 

leituras já consagradas (as leituras dos ‘mestres’)”. A segunda, por sua vez, “resulta da 

implicação daquele que escreve com o saber” (GRIGOLETTO, 2011, p. 95 e 99, grifo da 

autora). Resulta de uma leitura mobilizadora, em que o leitor relaciona diversos textos, 

reinterpretando-os, reconfigurando-os e fazendo novos arranjos na relação com as teorias e a 

análise de seus dados. A título de adiantamento, informamos que, para além, retomaremos esta 

última modalidade (a escrita mobilizadora), apontando-a como sugestão de atividades de escrita 

na graduação. É possível perceber que os conceitos de escrita criados por Almeida (2011) 



37 

 

ratificam as dificuldades enfrentadas pelos alunos de graduação e de pós-graduação no 

momento em que necessitam produzir textos acadêmico-científicos.   

Também vale destacar o trabalho de Riolfi (2011) que, se fundamentando em saberes 

da psicanálise, dentre outras discussões, reflete sobre a escrita. Sua abordagem contempla a 

“apatia” e o “anonimato” das produções acadêmicas que circulam na contemporaneidade. Para 

a autora, “este tipo de escritor deliberadamente ausente de sua produção, esconde-se por meio 

de palavras às quais não imprime a sua assinatura; não ‘expressa a sua singularidade’” (RIOLFI, 

2011, p. 17, grifo da autora). Em acréscimo, adverte para o fato de que “o escritor que ainda 

não pôde se apropriar do seu lugar de enunciação e, consequentemente, não tem critérios de 

escolha, pega esse autor, depois pega aquele, depois pega mais outro, [e os] abandona pouco 

tempo depois” (RIOLFI, 2011, p. 16-17).  

Os trabalhos anteriormente citados (todos filiados à linha de Linguagem e Educação da 

FEUSP), voltados para análise da escrita universitária, desenvolvida tanto na graduação quanto 

na pós-graduação, começam a ser motivo de estudos e de questionamentos por parte do grupo 

de pesquisadores do GETED/UFRN, no qual nos inserimos. Esta pesquisa foi gestada a partir 

dos estudos promovidos por este grupo, que, seguindo nessa mesma linha investigativa, derivou 

também outros trabalhos, a exemplo do estudo de Vieira (2013), intitulado A escrita do texto 

acadêmico na graduação: modos de utilização de conceitos teóricos de uma área de 

conhecimento, uma dissertação de mestrado, cujo objetivo era analisar a produção de textos 

acadêmicos de alunos do curso de Letras, especificamente o texto monográfico, com o intuito 

de verificar os efeitos de sentido criados na escrita, a partir das formas de marcação de outros 

discursos. Os resultados revelaram que a escrita caracterizada pela repetição e reprodução pode 

desenvolver um efeito de sentido portador da ideia de promoção (as marcações do outro na 

escrita acadêmica podem funcionar de modo a destacar aquilo que o outro afirma em detrimento 

do dizer de quem escreve), ou seja, do enaltecimento de um autor, um conceito ou uma teoria. 

Consolida-se, portanto, a conclusão de que as produções escritas analisadas assinalam a 

possível ausência de intimidade de seus autores com a pesquisa, visto que, em seus textos, 

predominam a reprodução de conceitos teóricos de um autor reconhecido na comunidade 

científica e a existência de um sentido de que o texto funciona como forma de demarcar a 

filiação teórica de quem escreve. 

Sob o título Efeitos de sentido das não coincidências do dizer na escrita acadêmica, 

Miranda (2013) investiga as especificidades da escrita na formação universitária e registra, 

dentre os problemas evidenciados em momento da produção de dissertação de mestrado, o fato 

de que as produções escritas dos alunos parecem constituírem-se por um movimento 
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parafrástico que não chega a retroagir sobre o dizer do outro. Seriam tão somente possíveis 

tentativas de reformulação do texto fonte (uma vez que tal movimento resulta de um gesto de 

leitura de uma construção teórica). Além disso, assinala o uso de expressões linguísticas 

(discurso indireto, aspas e itálico, e reformulador parafrástico), que trazem prejuízo para a 

escrita, na medida em que dão a impressão de que o enunciador não se responsabiliza pelo 

discurso, sendo este direcionado para o autor citado. Também desvelou problemas gerados pela 

omissão de informações necessárias quando se mobiliza o discurso do outro, que confere 

autoridade ao próprio discurso. Por fim, constatou que, na atividade parafrástica, o movimento 

ocorre pela inversão de trechos do texto fonte, possivelmente como tentativa de reformulação 

do texto primeiro para um texto segundo, não se chegando a um trabalho de retroação sobre o 

dizer do outro.  

Em A modalizaçâo autonímica: um estudo de utilização do discurso sobre os conceitos 

de variação e de mudança na escrita de dissertação de mestrado – 1970 a 2011, Alves (2013) 

investiga marcas linguísticas na escrita de dissertações de mestrado de diferentes 

pesquisadores, em diferentes décadas. Nesse estudo, ao analisar a utilização dos conceitos 

linguísticos, encontrou três formas de escrita que foram assim denominadas: i) escrita que 

marca fronteira − aquela em que o discurso do pesquisador marca presença, quando este enuncia 

o discurso do teórico; 2) escrita que representa um dizer – aquela em que se dá a representação 

do dizer no plano da interpretação, nos pontos em que se conjugam zona de separação entre os 

dois enunciados (o do pesquisador e o do teórico); e 3) escrita reflexiva do dizer – aquela em 

que o autor-pesquisador escreve interpretando um já-dito e assumindo um posicionamento 

sobre o enunciado proferido. Tem-se, portanto, segundo Alves (2013), três processos de escrita 

acadêmica: a que traduz algo já dito, a que experimenta algo já dito e a que transmuda (produz 

um novo, que cria).  

No primeiro processo, trata-se de uma escrita que traduz um já-dito, isto é, que se 

apresenta como tradução, em palavras, de algo já dito. Ao escrever, o autor-pesquisador não 

consegue desprender-se do discurso do outro (do teórico, do orientador, da instituição), 

enquanto que, no segundo processo, o autor-pesquisador fica apenas no plano da 

experimentação e não chega a transmudar o discurso; no terceiro processo, o autor-pesquisador 

tem a condição de representar seu dizer, moldando-o em termos de suas intenções discursivas. 

O sujeito-pesquisador mostra-se implicado com seu dizer e se responsabiliza pelo dito. Ele não 

se encontra mais tão ligado ao discurso do outro e/ou às vozes alheias; ao contrário, demonstra 

sua implicação com o saber, com a responsabilização pelo dito e, consequentemente, pela 
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produção do conhecimento científico. Tudo isso requer tempo, intimidade com as teorias e com 

a prática de escrita. 

Na mesma direção dos resultados de estudos que versam sobre a escrita acadêmica em 

dissertações de mestrado em Letras, podemos elencar outros pontos inquietantes discutidos em 

diversas pesquisas, que investigam o modo como os conceitos teóricos são mobilizados, tanto 

na fundamentação teórica da pesquisa quanto nas análises dos dados, evidenciando que as 

dificuldades manifestadas pelos alunos são muitas e frequentes: o aluno apresenta dificuldade 

no momento de posicionar-se diante do texto construído, verifica-se em seu texto uma 

sobreposição de ideias de outros discursos, passando seu posicionamento quase despercebido 

diante dos autores mobilizados em sua escrita. Além do mais, os outros discursos aparecem 

como uma necessidade acadêmica, mais do que como apoio para reflexão e questionamentos, 

sendo visível a dificuldade em se inscrever o apoio que decorre da relação com os outros 

discursos para reflexão pessoal, o que indicia a ausência de amadurecimento e de autonomia 

em saber usar e gerenciar, no texto produzido, os discursos outros com suas próprias palavras.  

Decerto, há uma colheita bem maior de pesquisas que versam sobre a escrita na escola 

básica e na esfera acadêmica, mas, por ora, os registros apresentados já dão conta da 

problemática em relação à escrita. Os resultados das pesquisas mencionadas já bastam para 

mostrar a necessidade urgente de uma atenção especial ao trabalho de produção escrita, desde 

as séries iniciais até a pós-graduação. 
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2 A PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA NA UNIVERSIDADE 

 

 
Para ensinar a escrever, a superação dos impasses próprios frente a 

possibilidade de conquistar o direito à escrita tem de ao menos serem 

buscados. Essas são as condições que considero primordiais para o ensino 

da leitura e da escrita. 

 (BARZOTTO, 2013, p. 167) 

 

Abrimos este capítulo com a apresentação de alguns pontos importantes relacionados à 

universidade e à noção dos obstáculos epistemológicos para a formação do espírito científico. 

Enveredamos, em seguida, por uma reflexão sobre os modos de produção científica que 

caracterizam a escrita na universidade, começando pelas apreciações crítico-avaliativas de 

Santos (1999) e de Chauí (2001) sobre a universidade na década de 80, quando a instituição 

tende a desempenhar um papel mais ligado à lógica do mercado, visando, por tal influência, à 

obtenção de resultados rápidos e, em deriva, de uma maior produtividade. Retomamos a 

teorização de Bachelard (1996 [1938]), ponderando sobre sua concepção de espírito científico, 

atrelado, em primeira instância, ao (não) saber-fazer científico, justamente o primeiro obstáculo 

que se colocaria frente ao desenvolvimento de uma pesquisa científica.  

 

2.1 A universidade e o contexto de produção de pesquisas 

 

A produção de conhecimento constitui-se no objetivo final de toda a produção 

acadêmico-científica, que se concretiza a partir do diálogo do pesquisador com as demais vozes 

em cadeias discursivas, sendo a universidade o espaço legítimo de acolhimento, de produção e 

de divulgação do pensamento científico. É nesse espaço que o aluno/pesquisador encontra as 

condições ideais para apropriar-se dos saberes teórico-práticos que lhe servirão de suporte no 

processo de ultrapassagem do plano da mera exposição de informações ao plano do saber-fazer 

científico. Chegar a esse patamar é sinal de que se conseguiu completar a travessia com sucesso: 

venceram-se os obstáculos epistemológicos para a formação do espírito científico 

(BACHELARD, 1996 [1938]). 

Na sublinha desse dizer, imprime-se um alerta: aquele que se propõe ingressar em um 

programa de pesquisa necessita, antes de tudo, desenvolver um posicionamento acerca do 

objeto de pesquisa e uma consciência de que o processo de produção de conhecimento, na 

universidade, envolve a relação com a leitura (a apreensão do conteúdo de um texto) e com a 

escrita (a construção de novos sentidos). Mas não é só isso. É preciso ainda enfrentar 



41 

 

empecilhos bem diversificados; em especial, o enfrentamento dos próprios medos de que somos 

tomados quando nos deparamos com a necessidade de escrever/produzir no ambiente 

acadêmico. 

E além disso, não podemos desconsiderar o fato de que, no próprio contexto de produção 

de pesquisa nas universidades, contamos também com tantos outros impedimentos, 

particularmente os que dizem respeito à produção/divulgação dos conhecimentos científicos. 

Como nos é dado saber, a universidade, nos últimos tempos, vem atravessando algumas 

crises de vária natureza. Para Santos (1999, p. 192), a mais grave delas é a crise da hegemonia 

“porque nela está em causa a exclusividade dos conhecimentos que a universidade produz e 

transmite”. Mesmo porque a hegemonia conduz à ideia de competitividade; e, nesse contexto, 

a universidade assume a função de empresa, e, na assunção desse papel, visa a uma finalidade 

mais estritamente comercial e competitiva. 

Segundo Chauí (1999), em uma sociedade dividida em classes, como a brasileira, a 

hegemonia econômico-política impede que a universidade se institua verdadeiramente, 

passando a cumprir sua precípua função, uma vez que grupos aí instalados, em sintonia com 

essa feição empresarial que se vai delineando no âmbito da Instituição, podem transformar seu 

trabalho de ensinar e de desenvolver pesquisas na única preocupação de conquistar um lugar 

no “mercado”  das políticas científicas, instaurando, dessa forma, a competitividade típica de 

uma sociedade capitalista. 

O problema central da universidade, segundo Santos (2004), está justamente na 

instauração dessa hegemonia: 

 

Há uma questão de hegemonia que deve ser resolvida, uma questão que, 

parecendo residual, é central; dela depende o modo como a universidade 

poderá lutar pela sua legitimidade. O grande problema da universidade neste 

domínio tem sido o fato de passar facilmente por universidade aquilo que não 

é. Isto foi possível devido à acumulação indiscriminada de funções atribuídas 

à universidade ao longo do século XX. Como elas foram adicionadas sem 

articulação lógica, o mercado do ensino superior pôde auto-designar o seu 

produto como universidade sem ter de assumir todas as funções desta, 

selecionando as que se lhe afiguram fonte de lucro e concentrando-se nelas. 

(SANTOS, 2004, p. 64). 
 

 

Evidentemente,  as ideias do autor se presentificam numa sociedade capitalista, no que 

se refere à produção. Assim sendo, a universidade torna-se cada vez mais ligada à lógica do 

mercado. Em adendo a esse parecer, Chauí (1999) tece o seguinte comentário avaliativo:  
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A reforma [do Estado] tem um pressuposto ideológico básico: o mercado é 

portador  de racionalidade sócio-política e agente principal do bem estar da 

República. Este pressuposto leva a colocar direitos sociais (com a saúde, a 

educação, e a cultura) no setor de serviços definidos pelo mercado. (CHAUÍ, 

1999, p. 3). 

  

Sob a ótica da autora, há, de fato, uma  preocupação no sentido de manter a universidade 

como lugar de mercado das políticas públicas. Essa descaracterização transforma-a numa 

instituição de produção e circulação de conhecimentos, a serviço de uma sociedade capitalista, 

que não enxerga a universidade senão como um espaço em que se “vendem” produtos. Vendo-

se por esse ângulo, fica quase impossível traçar um perfil do aluno-pesquisador, que se afaste 

desse “padrão mercadológico”. Mas se se quer contrariar essa lógica, é preciso exigir do aluno-

pesquisador uma apropriação adequada dos conhecimentos, o que também implica uma 

capacidade para questionar-relacionar os saberes apreendidos, conflitando-os ou consolidando-

os, sempre em favor do progresso da ciência. É somente assumindo essa perspectiva de busca 

que poderá favorecer a formação do espírito científico, nos termos postulados por Bachelard 

(1996). 

Na seção seguinte, apresentaremos uma breve explanação sobre essa formação do 

espírito científico, de Gaston Bachelard (1996), especificamente sua abordagem acerca dos 

obstáculos epistemológicos, ou seja, das dificuldades enfrentadas por um pesquisador para 

alcançar o pensamento científico/a formação desse espírito científico, que se caracteriza como 

necessária para que o aluno-pesquisador possa fugir  da inércia que, muitas vezes, acomete suas 

produções acadêmicas.  

 

2.2 A formação do espírito científico para Bachelard (1996) 

  

A noção de espírito científico (BACHELARD, 1996), conceito da Filosofia, em especial 

da Teoria do Conhecimento, está correlacionada à possibilidade de operar com uma ordem 

abstrata. Entendemos que operar com a escrita de uma pesquisa permite construir 

conhecimentos sobre aquilo que se toma como objeto de pesquisa. As ideias do autor a respeito 

da formação do espírito científico aproximam-nos da compreensão do modo como o trabalho 

de escrita de uma pesquisa pode favorecer/impulsionar a construção desse espírito científico, 

na medida em que coloca o pesquisador frente às possibilidades de descoberta do 

conhecimento, em vencendo os obstáculos que o impedem de chegar a esse alcance. 

Bachelard (1996) concebeu que o fazer científico afasta-se de uma atitude de reprodução 

de enunciados, da repetição de conceitos teóricos de uma área, da descrição de objetos, para 
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assentar-se sobre uma lógica de abstração baseada na capacidade de problematização dos 

fenômenos observados, a partir da autocrítica e da formulação de novas questões sobre um 

fenômeno investigado. Para esse autor, a ciência deveria debruçar-se no âmbito dos problemas 

particulares, no desmembramento dos problemas e das experiências (BACHELARD, 1996). 

Enxergamos aí um modo possível de pensar a escrita acadêmica (a produção de 

conhecimentos em dissertações de mestrado, por exemplo) com um potencial crítico e 

científico, como uma verdadeira possibilidade de construção do espírito científico, pelo viés da 

superação dos obstáculos epistemológicos10 (no sentido negativo de que estes impedem o 

progresso do conhecimento). Para um melhor entendimento do que delineamos nessa pretensão, 

apresentamos um esboço sistematizado das ideias de Bachelard (1996) como condições para a 

constituição de um saber como ciência, com vistas a descrever o percurso que se cumpre até a 

ascensão de um espírito científico, que, na visão do autor, só se alcança quando se consegue a 

plena superação do que se interpõe aos nossos intentos de superação. E isso implica, justamente, 

o desapego de uma lógica do senso comum em favor da assunção de uma lógica científica (de 

um saber fazer científico).  

Na percepção do autor, todo o conhecimento deve iniciar-se por um problema, visto ser 

este a “resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. 

Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído” (BACHELARD, 1996, p. 18). De maneira 

simples, significa dizer que nenhum conhecimento parte do zero, mas de um conhecimento 

anterior. Consequentemente, se não existe um problema de pesquisa, não há como chegar ao 

conhecimento científico; assim sendo, o sentido do problema é que constrói/institui o 

verdadeiro espírito científico. 

Para Bachelard (1996, p. 29), o primeiro obstáculo epistemológico configura-se como 

“a experiência primeira, a experiência colocada antes e acima da crítica”. A experiência 

primeira constitui-se daquilo que existe em nós mesmos, nossas próprias paixões, nossos 

desejos inconscientes. Trata-se de sentidos e de percepções enviesadas, de concepções já 

arraigadas, que advêm das primeiras elaborações daquele que pesquisa em relação ao objeto 

investigado. Na visão do autor, seria um “[...] erro grave pensar que o conhecimento empírico 

pode ficar no plano do conhecimento meramente assertivo, limitando-se a simples afirmação 

                                                 
10

 A noção de obstáculos epistemológicos de Bachelard (1996) emergiu da crítica promovida às epistemologias e 

aos conhecimentos científicos anteriores à sua época. Segundo o autor, no século XVII, as vertentes mais 

divergentes da ciência se alinhavam em pelo menos um aspecto, o da unidade do conhecimento, com base na 

experiência. Para os empiristas, a experiência é essencialmente uniforme, pois que tudo advém das sensações; para 

os idealistas, “a experiência é uniforme porque é impermeável à razão”. A ciência se configura num bloco 

homogêneo (BACHELARD, 1996, p. 15). Em pleno século XX, o autor considerou que o progresso da ciência 

deveria voltar-se a uma crítica à concepção unitária  de ciência. 
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dos fatos. Nunca a descrição respeita as regras do despojamento sadio” (BACHELARD, 1996, 

p. 56). 

O segundo obstáculo epistemológico refere-se às “generalizações”. Trata-se de uma 

falsa doutrina do geral (BACHELARD, 1996, 71-90), quando se responde de modo genérico 

e universal à pergunta nenhuma, pois as generalizações imobilizam o pensamento mais 

elaborado, podendo tornar-se um conhecimento extremamente vago que serve apenas àqueles 

que buscam simplicidade em suas elaborações. 

O terceiro obstáculo apresentado pelo autor relaciona-se mais diretamente à linguagem: 

“o uso abusivo de imagens”, como sendo uma decorrência do pensamento generalista, em que 

uma única imagem, ou palavra, constitui toda uma explicação, em um movimento de associação 

de uma palavra concreta a outra abstrata. Para Bachelard (1996), a linguagem própria do 

espírito científico referente à abstração deveria evitar imagens que generalizem o fenômeno 

pesquisado. 

O quarto obstáculo corresponde à sedução “por um conhecimento unitário e 

pragmático”. Trata-se de uma espécie de generalidade mais ampla, em que as abstrações podem 

imobilizar a experiência. Segundo o autor, “todas as perguntas se apaziguam numa vasta 

Weltanschauung; todas as dificuldades se resolvem diante de uma visão geral de mundo, por 

simples referência a um princípio geral da Natureza (BACHELARD, 1996, p. 103). Significa 

dizer que as grandes abstrações podem sobrepor-se à realidade. Em outras palavras, podemos 

traduzir na ideia de que o aluno/pesquisador adere a um determinado pensamento para explicar 

os fenômenos observados de modo pragmático e generalista. 

O quinto obstáculo traduz-se como o “substancialista”; implica a noção de que as ideias 

substancialistas podem ser ilustradas por uma incontinência. Consiste na prática de atribuir 

qualidades, por meio de adjetivos, a determinado fenômeno sem hierarquizar suas 

características. O pesquisador faz uma descrição homogênea do objeto investigado e dá o 

mesmo tratamento, “tanto à qualidade superficial como à qualidade profunda, tanto a qualidade 

manifestada como à qualidade oculta” (BACHELARD, 1996, p. 121). O obstáculo 

substancialista é constituído por intuições muito dispersas e até opostas, o que significa que não 

vai além de uma impressão superficial. Logo, o espírito científico não pode satisfazer-se apenas 

com a possibilidade de ligar os elementos descritivos de um fenômeno à sua respectiva 

substância, sem uma compreensão precisa e detalhada das relações com outros objetos. 

O sexto obstáculo, o “animista”, relaciona-se com as ciências físicas e se refere a uma 

tendência em atribuir características vivas (anima) às substâncias para explicar fenômenos que 

estão fora do campo de estudos da vida. O obstáculo animista caracteriza-se pelo fetichismo da 
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vida; busca relacionar questões vitais a questões inanimadas. Bachelard (1996) preocupa-se 

com esse obstáculo, porque as relações analógicas estabelecidas entre os fenômenos físicos 

acabam por ofuscar a compreensão destes ao supervalorizar a vida, na medida em que o corpo 

vivo é tomado como sendo hierarquicamente superior aos fenômenos vitais em detrimento de 

outros que passam a ser apresentados por meio de analogias. 

O sétimo obstáculo epistemológico é o do “conhecimento quantitativo”. Este se 

considera livre do erro. Indo do quantitativo ao objetivo, parece legitimar o conhecimento, 

adquirindo, portanto, maior validade. Segundo Bachelard (1996, p. 259), “seria, aliás, engano 

pensar que o conhecimento quantitativo escapa, em princípio, aos perigos do conhecimento 

qualitativo”. Em reforço a esse ponto de vista, lembra que nem mesmo a própria grandeza é 

automaticamente objetiva. E ainda adverte quanto ao fato de que “o excesso de precisão, no 

reino da quantidade, corresponde exatamente ao excesso de pitoresco, no reino da qualidade” 

(BACHELARD, 1996, p. 261), como forma de esclarecer que a tentativa de recobrimento dos 

objetos de maneira concreta – seja por meio de números, seja por meio de descrições carregadas 

de imagens ou de substantivos – relaciona-se com o espírito não científico. O contraponto a 

essa lógica seria a análise por meio da abstração. O privilégio do quantitativo é fruto de crença 

maior na realidade do objeto, mas deixa escapar a relação com o objeto em nome do 

esgotamento de sua determinação quantitativa.  

Como se fez evidente, os obstáculos epistemológicos são fatores impeditivos, que 

dificultam a passagem do espírito pré-científico (atitudes de um cientista iniciante, que atribui 

inúmeros adjetivos para explicar um fenômeno, que classifica um conhecimento e julga 

conhecê-lo) que envida seus esforços no sentido de obter um saber universal dos objetos e, 

assim, efetuar uma bem-sucedida travessia para o espírito verdadeiramente científico. 

Em síntese, o conhecimento científico em Bachelard (1996) está associado à superação 

de obstáculos epistemológicos (conhecimentos não-científicos), que se traduzem numa espécie 

de “resistência do pensamento ao próprio pensamento”. Vencê-los é permitir-se romper com 

conhecimentos ainda não beneficiados por um modo de fazer à luz da ciência.   

Nesse contexto, pensar a escrita de dissertação de mestrado como produção de 

conhecimento científico exige uma tomada de decisão que pode definir uma ruptura com o já 

“sacramentado”, o já instituído no plano dos “saberes sabidos”. Afinal, o avanço para uma 

descoberta/um novo saber quase sempre “dá-se contra um conhecimento anterior, destruindo 

conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é obstáculo à 

espiritualização” (BACHELARD, 1996, p. 17), pois, no pensamento bachelardiano, o 

conhecimento floresce em contraposição a um saber anterior. Nessa perspectiva, sua filosofia 
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recusa métodos fixos e inalteráveis, cunhando justamente a noção de corte ou de ruptura 

epistemológica para afirmar a necessidade e a importância de romper com “hábitos de 

pensamento”. O pensamento científico deve ser flexível e móvel para conseguir reordenar os 

dados, as ideias, retificando os seus erros num esforço de mudar a si mesmo. 

O conhecimento anterior apresenta-se sempre passível de dúvidas, de viver numa eterna 

busca de sentidos, vez que o pesquisador, conhecedor do espírito científico, além de observar 

os fatos, deve desenvolver uma capacidade de autocrítica, estando sempre a formular novas 

questões sobre um fenômeno investigado. Como pensa o autor, o homem envolvido pelo 

espírito científico alimenta o desejo de especializar-se cada vez mais, para melhor questionar, 

e assim conseguir superar os obstáculos, pois o progresso científico faz-se por meio de 

sucessivas rupturas com o saber.  Esse é o verdadeiro significado do que vem a ser “fazer ciência 

viva”.  

Nessa mesma perspectiva, podemos pensar a escrita: escrever é dar vida à linguagem. 

Assim concebendo, o trabalho de produção escrita na universidade, resultante de um espírito 

científico, não deve ser guiado por uma lógica de mercado. Se assim for, a universidade não 

poderá formar seres pensantes; ao contrário, despojará a linguagem de sentido, densidade e 

mistério, destruirá a curiosidade e a admiração que levam à descoberta do novo, anulará toda 

pretensão de transformação histórica como ação consciente dos humanos (CHAUÍ, 2001). A 

tarefa da universidade é produzir e difundir conhecimento; não, diretamente, formar indivíduos 

que sejam produtivos para o mercado. Essa opção aniquilaria, em sua própria gênese, a 

formação do espírito científico (BACHELARD, 1996), tão cara à formação do aluno-

pesquisador.  

A função da universidade de formação do espítiro científico, de produzir e difundir 

conhecimentos está atraleda, ao que enfatiza Barzotto (2013), na epígrafe que abre este capítulo, 

qual seja: a formação de um pesquisador carece de vivência com a leitura, enquanto espaço de 

buscar, e com a escrita, espaço de superação de impasses próprios.  

No próximo capítulo, apresentaremos as bases teóricas e os conceitos que, embora 

derivem de áreas distintas, dão sustentação a esta pesquisa, fundamentando-a em sua busca por 

saberes. A Teoria da Enunciação e os postulados da Análise do Discurso de linha francesa, por 

exemplo, oferecem subsídios para se pensar em como as diferentes vozes podem articular-se 

na constituição de um texto, as formas de inserção de representação do discurso do outro 

(RDO), e as estratégias de escrita que revelam as negociações com as diferentes vozes no texto 

produzido.  
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3 APROXIMAÇÕES TEÓRICAS 

 
A configuração das formas linguísticas da heterogeneidade marcada, 

mostrada e constitutiva da linguagem evidenciam as inúmeras negociações 

que o sujeito estabelece com as vozes alheias na constituição de um texto. 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, 2004) 

 

Neste capítulo, ampliamos a perspectiva teórica, conferindo maior ênfase à perspectiva 

linguística em que se ampara a pesquisa, sobretudo, na Teoria da Enunciação, principalmente 

no que se refere à heterogeneidade enunciativa na abordagem de Authier-Revuz (1990, 1998, 

2004, 2011). Focalizam-se, em particular, as vozes presentes em dissertações de mestrado com 

a finalidade de descobrir o modo como elas são gerenciadas pelos pesquisadores na produção 

acadêmico-científica. Nesse processo de busca, apoiamo-nos em outras formulações 

conceituais, de natureza complementar, que nos poderão auxiliar na identificação das formas 

linguísticas mais recorrentes de heterogeneidade mostrada – RDO; na descrição das estratégias 

adotadas pelos pesquisadores ao negociar com essas vozes outras inseridas em seu texto 

(dialogismo e interdiscurso); e na interpretação dos efeitos de sentido que o uso dessas formas 

linguísticas da enunciação provoca na escrita dos pesquisadores (heterogeneidade enunciativa). 

O capítulo está organizado em duas partes. Na primeira parte, tratamos sobre os conceitos 

basilares à pesquisa; na segunda parte, explicitamos a expressão “negociação de vozes” a partir 

dos conceitos de “dialogismo”, “interdiscurso” e “heterogeneidade enunciativa” que, embora 

sob perspectivas diferentes, atestam a descentralidade do dizer.  

 

3.1 A Linguística em cena: Teoria da Enunciação 

  

Authier-Revuz, em seus estudos sobre a heterogeneidade enunciativa coloca-se, de 

partida, sob o patrocínio teórico de Saussure ao assumir, em caráter primário, no 

desenvolvimento de sua pesquisa, a língua como ordem própria, que ficou conhecida no Curso 

de Linguística Geral (CLG)11, por estar na base da análise dos processos enunciativos. No CLG, 

Saussure reconhece que há duas linguísticas: a da língua, − que foi por ele priorizada, e na qual 

exclui qualquer elemento que seja exterior ao universo científico, que ele delimita com o 

                                                 
11

 A publicação do CLG, organizada por Charles BALLY e Albert SECHEHAYE, resulta de anotações feitas por 

Saussure na preparação de três séries de conferências dos Cursos de Linguística Geral (1907 a 1911), e também 

de anotações dos alunos feitas durante as aulas.  
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propósito de fundar a linguística como ciência (por isso a ideia que funda o princípio da ima-

nência); e a da fala − que seria uma parte secundária dos estudos da linguagem, em que focaliza 

a “parte individual da linguagem, [...] a fala” (SAUSSURE 2000, p. 26-28). 

Dada a visão dicotômica saussuriana entre língua e fala – a língua é o sistema de signos 

abstratos e sociais (objeto da linguística), enquanto a fala é o ato linguístico material e concreto; 

o uso que cada indivíduo faz da língua −, Saussure optou por um encaminhamento teórico-

metodológico que atendesse a um máximo de cientificidade. Em razão disso, privilegiou os 

estudos dos fatos da língua, que, por ser homogênea, exclui a fala do objeto da ciência 

linguística. A justificativa parecia-lhe óbvia: sendo a fala heteróclita, não seria possível estudá-

la adequadamente sem antes compreender os fatos da língua. O autor também compreendia que 

estudar a fala como parte constitutiva do sistema da linguagem implicaria recorrer à 

interdisciplinaridade e ao atravessamento teórico, já que “a atividade de quem fala deve ser 

estudada num conjunto de disciplinas que somente por sua relação com a língua tem lugar na 

Linguística” (SAUSSURE, 2000, p. 27). Nesse contexto, o discurso estaria situado nos atos de 

fala, uma vez que a linguagem apresenta-se sob duas faces: a língua e a fala, estando, nessa 

fronteira, a frase, “unidade de composição-sintagmatização”, que pertence a língua, enquanto 

o discurso pertenceria à fala, “dimensão discursiva”.  

 Authier-Revuz (2004) preserva a língua como ordem própria, sem, com isso, negar o 

exterior que a constitui. Escapa ao imanentismo a que a linguística aderiu para sacramentar sua 

cientificidade e deixa às claras sua afinidade com a teoria de Émile Benveniste (2005 [1976], 

2006 [1974])12, cujos postulados dão conta da existência de um sujeito inseparável da língua, 

pelo viés enunciativo. Embora construa sua base teórica, partindo dos postulados de Saussure, 

a autora assume sua filiação particular a Benveniste. Isso porque ao mesmo tempo em que 

abraça o estruturalismo saussuriano, por conceber que o discurso se atualiza em frases, servindo 

para configurar a língua, sintoniza-se com o pensamento de Benveniste que estabelece uma 

divisão entre dois domínios da língua, o semiótico e o semântico, diferentes dos mencionados 

por Saussure. Tentando um equilíbrio entre essas duas influências teóricas, propõe, em seus 

estudos sobre heterogeneidade, a viabilização entre língua e fala (enunciação); desse modo, o 

estudo da enunciação está situado no campo da fala. Sob a ótica de Authier-Revuz (2004), a 

língua e a enunciação “irmanam-se” harmoniosamente; não se devem dissociar, como em 

Saussure.  

                                                 
12

Authier-Revuz não abre mão dos princípios saussurianos, mas destaca a importância, para os estudos 

linguísticos, de uma abertura ao “exterior”, tomando, por exemplo, a teoria de Benveniste.  
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Buscando conceber a escrita do ponto de vista do conhecimento – o da enunciação –, a 

discussão sobre algumas incursões realizadas no pensamento benvenistiano permite olhar a 

escrita a partir de teorias linguísticas que contemplam a enunciação e, através dela, a existência 

de um sujeito na linguagem (aquele que escreve).  

As reflexões de Benveniste (2005, 2006) que se concentram sobre a marca do homem 

na linguagem13 fundamentam o estudo de Authier-Revuz, que, afinada com o pensamento do 

autor, admite a existência do sujeito como parte integrante e inseparável da língua, firmando tal 

crença nos próprios postulados benvenistianos: 

 

A enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual 

de utilização, isto é, a língua em uso. O discurso dir-se-á, que é produzido 

cada vez que se fala, esta manifestação da enunciação, não é simplesmente a 

fala? – É preciso ter cuidado com a condição específica da enunciação: é ato 

mesmo de produzir um enunciado, e não o texto do enunciado, que é nosso 

objeto. Este ato é o fato do locutor que mobiliza a língua por sua conta. A 

relação do locutor com a língua determina os caracteres linguísticos da 

enunciação. Deve-se considerá-la como o fato do locutor, que toma a língua 

por instrumento, e nos caracteres linguísticos que marcam esta relação 

(BENVENISTE, 2006, p. 82). 

 

Sob essa perspectiva, apresenta-se a língua em funcionamento por um ato individual de 

utilização ou por um grande processo, que pode ser estudado a partir de determinados aspectos, 

tais como: o vocal da enunciação, o procedimento da semantização e o formal da realização 

(BENVENISTE, 2005). Tal como posto, enunciar é transformar individualmente a língua em 

discurso. Cabe, portanto, sublinhar que a semantização da língua ocorre justamente nessa 

passagem. 

A enunciação, nesse sentido, “é um ato de apropriação da língua pelo locutor, que, a 

partir do aparelho formal da enunciação14, é constituída por um locutor e um alocutário. É 

[justamente nesse] processo de alocução que se instaura o outro no emprego da língua” 

(BENVENISTE, 2005, p. 83). 

O aparelho formal da enunciação é, pois, a condição estrutural de utilização da língua, 

uma vez que é por meio dele que o sujeito dela se apropria e, a partir disso, produz uma 

utilização nova. Desse modo, as enunciações são únicas e inesgotáveis, porque o ato de 

enunciação produz sentido a cada vez que se enuncia algo, mesmo apresentando a repetibilidade 

                                                 
13

 Expressão usada por Benveniste no Prefácio de Problemas de Linguística Geral I (2005). 
14

 Termo utilizado por Benveniste para explicar a “semantização linguística”, um dos aspectos da enunciação, 

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

sistemas (BENVENISTE, 2006). 
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da estrutura da língua. Trata-se de uma estrutura que comporta o já-dado que se refere à 

constituição da subjetividade.  Toda a enunciação em Benveniste consiste em colocar a língua 

em funcionamento por um ato individual de utilização, resultando daí o enunciado.  

Compreendemos que a enunciação é um processo sempre único, pois cada vez que a 

língua é enunciada sob a forma de discurso, observam-se as condições de tempo, de espaço e 

de pessoa (eu/tu) singulares, isto é, irrepetíveis. O termo “eu” denota o indivíduo que profere a 

enunciação e o termo “tu” denota o seu destinatário. Quando falo, assumo o índice de pessoa 

“eu”, mas quando alguém fala comigo, assumo o índice de pessoa “tu”. 

A estreita relação entre o “eu” e a sua enunciação revela o princípio da 

intersubjetividade, ou seja, um “tu” como possibilidade de ser um “eu”, pressuposto em toda 

enunciação. Assim a relação “eu”-“tu” determina a categoria de pessoa, opondo-se a um “ele”, 

não-pessoa, o que significa que a categoria de pessoa passa a ser definida em termos de 

subjetividade, unicidade e inversibilidade; significa também que a diferença entre pessoa e não-

pessoa reside na natureza da referência que estabelecem, uma vez que é em função da categoria 

de pessoa que podemos pensar no sujeito, base da teoria benvenistiana. Numa situação assim 

configurada, a escrita traduz, por meio das marcas linguísticas, a posição do sujeito, 

considerada, linguisticamente, como sua subjetividade. Segundo Benveniste (2005, p. 285), 

“não atingimos o homem reduzido a si mesmo e procurando conceber a existência do outro. É 

o homem falando que encontramos no mundo, um homem falando com outro homem, e a 

linguagem ensina a própria definição do homem”. Comunicar, então, é inerente ao homem na 

medida em que a linguagem o constitui. Trata-se da subjetividade (inscrita no sistema da 

língua), isto é, da capacidade de se propor como sujeito e entender que este deixa traços 

indeléveis em sua escrita. 

O ato de escrever situa-se numa posição entre a enunciação e o enunciado; por isso, 

possibilita a (re)criação. E se almejamos identificar as formas linguísticas e seu sentido na 

escrita acadêmica, necessitamos antes compreender as duas modalidades fundamentais da 

função linguística: a semiótica e a semântica. Como nos explica Benveniste (2006, p. 229), “há 

para a língua duas maneiras de ser língua no sentido e na forma”: o nível semiótico “designa o 

modo de significância que é próprio do SIGNO linguístico e que o constitui como unidade”; o 

nível semântico é alcançado quando “entramos no modo específico de significância que é 

engendrado pelo DISCURSO” (BENVENISTE, 2006, p. 64- 65).  

Para o autor, “a expressão semântica por excelência é a frase” (BENVENISTE, 2006, 

p. 229), que representa a atualização da língua através da enunciação, diz respeito ao nível 

semântico, sendo sempre única a cada instância do discurso. Resulta de uma combinação de 
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palavras agenciadas pelo locutor, que, no processo mesmo da enunciação, confere-lhe sentido. 

No domínio semântico, está a frase como sendo a unidade da comunicação humana, situada no 

nível do discurso, ou seja, como um segmento de discurso. No primeiro modo, o semiótico, os 

elementos constitutivos (os signos) devem ser identificados, reconhecidos; no segundo modo, 

o semântico (o sentido das palavras), os elementos devem ser compreendidos, interpretados – 

o discurso. Entendemos, portanto, que essas duas modalidades possibilitam interpretar a escrita 

dos trabalhos de pesquisa, cujos excertos selecionados para análise inserem-se no processo 

discursivo, no qual o dizer é interpretado como um acontecimento.  

Como investigamos, na produção escrita, marcas linguísticas utilizadas pelo sujeito a 

partir de sua negociação com as vozes alheias que atravessam seu dizer, a proposta de 

Benveniste (2006) sobre as formas da língua em relação ao sentido interessa-nos, em caráter 

subsidiário, para realizar a análise sobre a escrita acadêmica de sujeitos que escrevem em 

condições de produção específicas, e também para identificar formas linguísticas utilizadas pelo 

sujeito na escrita da pesquisa. Em contrapartida, seus postulados não nos parecem suficientes 

para explicar a dimensão dos diálogos que se constroem nesse processo, porque surgem 

estruturas/sequências dialogais que vão bem além da relação eu-tu, envolvendo discursos outros 

de várias naturezas, sejam eles marcados ou velados, sejam eles conscientes ou inconscientes, 

materializados em comentários efetivos ou ocultos nas réplicas internas.  

E vale ainda ressalvar o fato de que, ao mesmo tempo em que nos aproximamos de 

Benveniste, também dele nos afastamos por considerar, como Authier-Revuz, que, para se 

estudar a língua, precisa-se recorrer a seus exteriores, mas não os deslocando de seu lugar 

próprio, como o fez Benveniste ao trazer o exterior para dentro do sistema linguístico, 

desconsiderando seu modo de ser (TEIXEIRA, 2005). É preciso perceber o sujeito como uma 

exterioridade necessária à constituição da língua, que a afeta e a desestabiliza. Authier 

reconhece a enunciação como o lugar de uma inevitável heterogeneidade, de uma 

incompletude. No dizer de Brandão (1998), o sujeito passa a ter um caráter contraditório, 

marcado pela incompletude, numa relação dinâmica entre identidade e alteridade; o sujeito é 

ele e o outro.  

Essa relação está no espaço discursivo criado entre ambos; assim o sujeito só se 

completa na interação com o outro. Como resultado, o sujeito é visto como uma exterioridade 

necessária à constituição da língua. Para sistematizar o conceito de exterioridade, no escopo da 

teoria da enunciação, Authier dialoga com a concepção lacaniana, relida de Freud, acerca do 

descentramento do sujeito, na qual seu ponto de interesse centra-se na abordagem em torno do 

sujeito produzido pela linguagem, estruturalmente clivado pelo inconsciente, sujeito dividido, 
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não coincidente consigo mesmo, não sendo, portanto, fonte de seu dizer. Em suas próprias 

palavras, a autora constrói sua concepção: “O sujeito não é uma entidade homogênea, exterior 

à linguagem, que lhe serviria para ‘traduzir’ em palavras um sentido do qual ele seria fonte 

consciente” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 63, grifo da autora). E para melhor explicar seu 

postulado, tece outras considerações: o sujeito é produzido pela linguagem como 

estruturalmente clivado pelo inconsciente; ele “fala sem o saber de um outro lugar” 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 187), ainda que permaneça, para ele, a ilusão do centro, que 

consiste em pensar que é ele a fonte, a origem do sentido do que diz, de ter o controle das 

palavras. Essa ilusão é essencial à constituição da língua. “É um sujeito que assegura a ilusão 

do UM, permitindo ao sujeito funcionar como não um” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 187-

188), porque na sua fala outros falam. Afinal, várias vozes podem ser ouvidas no mesmo 

discurso. O papel do analista está em reconhecer a realidade das formas pelas quais o sujeito se 

apresenta como centro, as quais não projetam a imagem, tal como um espelho; elas são a 

representação que o sujeito dá à sua enunciação. 

Nesse sentido, a autora toma o sujeito como efeito de linguagem (AUTHIER-REVUZ, 

2004, p. 69), não podendo existir fora dela, numa posição de exterioridade em relação à 

linguagem, já que esta é vista como condição do inconsciente, do Outro que constitui o um, 

bem como seu discurso.  A psicanálise revela que o discurso não se reduz a um dizer explícito; 

as falhas estão sempre presentes, devido à impossibilidade de dizer tudo. O outro se faz 

presente, ainda que o sujeito o negue ou ignore sua presença; no jogo polifônico, ele precisa 

fazer uma escuta atenta que lhe permita compreender pela materialidade da língua que, nas 

palavras do sujeito, outras palavras são ditas.  

Na seção seguinte, trataremos da concepção dialógica da linguagem, em Bakhtin e nos 

estudos do Círculo (1990, 2000, 2009), que fundamenta os estudos de Authier-Revuz (1990, 

1998, 2004, 2011).  Em especial, abordaremos as explanações que a autora realiza sobre o 

discurso relatado e/ou a representação do discurso do outro que têm como base a proposta de 

Bakhtin no sentido de que a enunciação é um produto da interação social, uma vez que o sujeito 

precisa convocar várias vozes e colocá-las em diálogo na construção de um texto. 

 

3.1.1 Dialogismo 

 

Neste tópico, apresentamos uma breve síntese das concepções de Bakhtin acerca da 

relação dialógica da linguagem, considerando, sob certos aspectos, sua aproximação com a 

abordagem de Authier-Revuz sobre heterogeneidade. Da concepção do princípio dialógico 
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bakhtiniano, a autora aproveita a noção de diálogo entre os interlocutores (interação) e a de 

diálogos entre os discursos (discursividade).  

Na visão de Bakhtin (2000), a linguagem sempre se orienta para um interlocutor (real, 

ou representante médio do grupo); portanto, para um auditório social definido, de forma que, 

para esse autor, a linguagem é o lugar da alteridade, da troca intersubjetiva.  Nessa perspectiva, 

a enunciação só se realiza no curso da comunicação verbal; e jamais parte de um sujeito 

considerado isoladamente. É um produto da interação de dois indivíduos socialmente 

organizados e do contexto da situação social complexa em que aparece.  

O termo “dialogismo” na obra de Bakhtin e de seu Círculo15 figura, essencialmente, em 

reflexões sobre textos literários. Não obstante, em várias de suas abordagens teóricas, o 

tratamento dado ao princípio dialógico induz-nos à percepção de que é possível debordar “desse 

lugar circunscrito” aos conteúdos literários. Nesta pesquisa, por exemplo, será de fundamental 

importância o domínio desse saber para, de maneira mais apropriada, compreendermos os 

modos como os pesquisadores, em suas dissertações de mestrado, dialogam/negociam com os 

discursos outros (as vozes alheias) de passado (os “já-ditos”) que atravessam o seu dizer e com 

este devem, por seu gerenciamento habilidoso, amalgamar-se.  

As ideias do Círculo de Bakhtin de “tomar a palavra”, de “enunciar”, de “tornar-se 

sujeito” remetem, num determinado contexto, ao ato de participar do dialogismo polifônico 

constitutivo da linguagem. Ao analisar os vários tipos de diálogo em Dostoiévski, Bakhtin 

(2000) depara-se com um princípio 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 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, 2000, p. 199, grifos no texto fonte). 

 

É justamente a essa multiplicidade de vozes representada no enunciado e à interação 

entre elas que o autor denomina de polifonia. Bakhtin, ao contrário da tradição vigente na 

época, da crença da unicidade do sujeito, foi um dos primeiros a perceber que o locutor não é 

um Adão mítico diante de objetos virgens, ainda não nominados, aos quais ele por primeiro 

                                                 
15

A referência ao “Círculo de Bakhtin” tem a ver com o fato de este compreender um grupo de intelectuais que se 

reuniam regularmente, de 1919 a 1920, para debater ideias sobre a linguagem.  
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nomearia. Para o autor, o “objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto do 

discurso pela primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o primeiro a falar dele. O objeto, 

por assim dizer, já foi falado, controvertido, esclarecido e julgado de diversas maneiras” 

(BAKHTIN, 2000, p. 319).  

Formulações como essa revelam que, para o autor, essa relação com o outro é 

constitutiva da linguagem, isto é, o fundamento de toda a linguagem é o dialogismo. Assim, o 

dialogismo é polifônico e, homologamente, toda polifonia é dialógica, porque a voz do locutor 

se mistura a tantas outras vozes que lhe precederam, estabelecendo um “elo” na interminável 

cadeia enunciativa que constitui os discursos. E não sendo o locutor a origem de seu dizer, ao 

enunciar, dialoga com enunciados produzidos anteriormente, bem como com os enunciados 

futuros que poderão ser produzidos pelos destinatários. O dialogismo e a polifonia são duas 

entidades de níveis distintos: o dialogismo é abstrato, enquanto a polifonia lhe dá materialidade 

discursiva; é detectável na cadeia enunciativa, em que se implicam. 

Mas vale também alertar para o fato de que o “dialogismo” é carregado de pluralidade 

de sentidos, devido às diferentes maneiras como pode ser compreendido na comunicação 

verbal. Segundo Bakhtin (2011), as relações dialógicas – isto é, as 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. Desse modo, não são da ordem do 

sistema da língua, mas da ordem da comunicação discursiva. 

O diálogo associa-se à presença de um interlocutor; é sempre alvo de discussões, de 

críticas, de objeções, de concordâncias etc. Fazendo face a seu outro, no diálogo, o locutor 

antecipa-se ao que este tem a dizer e responde também a ele prontamente, como em um 

movimento de réplica em relação ao dito. Em síntese, Bakhtin (2009, p. 154) assim interpreta: 

“A palavra vai à palavra. É no quadro do discurso interior que se efetua a apreensão da 

enunciação de outrem”. Para o autor, é nessa interação que ocorre a experiência discursiva 

individual. E é nessa tensão entre discurso próprio e discurso alheio que o sujeito se constitui e 

se percebe como tal. 

Em suas postulações sobre a orientação dialógica para o “já dito”, Bakhtin (2009) trata 

do discurso citado, tomando-o como o discurso no discurso, a enunciação na enunciação; ao 

mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação, em que 

aborda o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre no âmbito do texto 

literário, que tem servido de referência para muitos trabalhos no campo dos estudos 

enunciativos. 
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O verdadeiro interesse do autor não era o sistema, mas a linguagem em uso no processo 

de interação social. Na rede dialógica, que é o discurso16, instituem-se sentidos que não são 

originários do momento da enunciação, mas que fazem parte de um continuum. Todo enunciado 

é um elo na cadeia da comunicação verbal; nele existe a expressividade do locutor que 

individualiza a palavra. Por isso, o enunciado se caracteriza pelo “conteúdo preciso do objeto 

de sentido. [...] e corresponde à necessidade de expressividade do locutor ante o objeto de seu 

enunciado” (BAKHTIN, 1990, p. 308).   

Compreendemos, em Bakhtin, que o diálogo instaura-se constitutivamente na 

enunciação. E se associa também ao entrelaçar-se com outras enunciações. Para o autor, “a 

compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de uma atitude 

responsiva ativa: ele concorda ou discorda, completa, adapta, apronta-se para executar” 

(BAKHTIN, 1990, p. 290), o que significa que toda compreensão é prenhe de respostas, e que 

cada enunciado é um elo da cadeia complexa de outros tantos enunciados já ditos.  

 

Toda enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui apenas 

uma fração de uma corrente de comunicação ininterrupta [...]. A comunicação 

verbal entrelaça-se inextricavelmente aos outros tipos de comunicação, e 

cresce com eles sobre o terreno comum da situação de produção. (BAKHTIN, 

2009, p. 128, grifos do autor).  

 

A enunciação assim concebida mantém um vínculo indissociável com as situações 

concretas (imediatas e amplas) nas quais se constitui a produção verbal. Os enunciados, além 

de participarem desses jogos dialógicos, seja como seu prolongamento, seja como suas répli-

cas, constituem a natureza incessantemente dialógica dos discursos. Podemos afirmar que, em 

Bakhtin, o dialogismo acena concomitantemente para um atravessamento de outros discursos, 

constitutivos da própria língua, realizável na troca verbal, pelo jogo fronteiriço, o que implica 

considerar um atravessamento do sujeito pela alteridade instituída na relação interlocutiva, 

sendo que cada diálogo acontece de acordo com a compreensão-resposta que lhe dá existência.  

Afinal, como já nos disse o autor, as nossas palavras cruzam-se e se encontram com as 

palavras do outro. E como não somos a origem de nosso dizer, permitimos que o outro ocupe 

um lugar em nossas palavras. Assim, a nossa palavra é sempre também a palavra do outro; há, 

em cada discurso, um eco de outras vozes, de outros dizeres, de outros discursos afetando aquilo 

                                                 
16

Os enunciados são tratados na pesquisa como partes de um discurso. Bakhtin utiliza indistintamente os termos 

enunciado ou discurso. 
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que é dito no momento de uma enunciação. Em função do interlocutor, a palavra apresenta duas 

faces:  

Ela é determinada tanto pelo fato de que precede de alguém, como pelo fato 

de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação 

do locutor e do ouvinte. 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 [...] A palavra é território comum do locutor 

e do interlocutor. (BAKHTIN, 2009, p. 113, grifos do autor). 

 

Essa visão respalda a ideia de que a escrita acadêmica, tomada em seu processo de 

enunciação, supõe diálogo (do sujeito com os teóricos) na construção do texto. Nas reflexões 

do autor, esse ato está ligado à relação que estabelecemos com o interlocutor e com o mundo. 

Por isso, a palavra é um território comum do locutor e do interlocutor. Para Bakhtin (2009, p. 

113), ela “[...] se situa numa espécie de zona fronteiriça [...]”. Na verdade, ao escrever, o sujeito 

situa-se num espaço intermediário, entre a enunciação e o enunciado, porque a palavra se situa 

em uma zona fronteiriça de duas consciências, de dois sujeitos. Esse entendimento de ser a 

linguagem interação social configura a alteridade, pela qual, no processo de compreensão 

mútua, o indivíduo sai de sua posição e assume uma posição fora de si, isto é, axiológica. Nesse 

cenário, o texto escrito torna-se domínio do discurso do outro, cabendo ao sujeito demarcar a 

fala desse outro no seu discurso próprio, ressaltando, porém, a impossibilidade de serem as 

palavras desvinculadas de suas vozes, de seus desejos, de suas crenças, de seus valores.  

Essa noção de alteridade aparece em vários textos de Bakhtin. Em suas teorizações, a 

alteridade remete para a necessária presença do humano no discurso, assumindo o próprio 

entendimento do modo dialógico do funcionamento da linguagem humana. Um dos princípios 

fundamentais da alteridade é que o homem, na sua vertente social, assume uma relação de in-

teração e dependência com o outro. Por esse motivo, o "eu" na sua forma individual só pode 

existir através de um contato com o "outro". O papel do outro na constituição do “eu” é 

abordada em O Autor e o Herói. Nesse texto (discurso literário), Bakhtin esclarece seu conceito 

de alteridade ao apresentar a ideia de que é a consciência do autor da obra que envolve a 

consciência do herói e de seu mundo. Pode-se pensar que o autor é para o herói o que o outro é 

para mim; ou seja, é o ponto de vista do outro que me dá o acabamento. O autor defende que 

esse acabamento do “eu” vem de fora; é o outro que nos completa. Esse acabamento do ser 

humano atribuído pelo outro não o torna idêntico a esse outro; não instaura um movimento de 

reversibilidade. 

É bem essa a intenção de Authier-Revuz, que se beneficia do princípio do dialogismo 

bakhtiniano para postular que esse princípio faz da interação com o discurso do outro a “lei 
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constitutiva de todo o discurso”. O lugar dado ao outro, na perspectiva dialógica, “não é nem o 

duplo de frente a frente, nem mesmo o ‘diferente’, mas um outro que atravessa 

constitutivamente o um (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 26, grifos da autora).  

O diálogo é entendido como toda a comunicação verbal, independentemente do tipo. O 

sentido, por sua vez, constitui-se nas situações dialógicas em que a contradição e a 

multiplicidade semântica coabitam: “O sentido de um texto não está, pois, jamais pronto, uma 

vez que ele se produz nas situações dialógicas ilimitadas que constituem suas leituras possíveis: 

pensa-se, evidentemente, na ‘leitura plural’” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 26, grifo da autora). 

Para Authier-Revuz (2004, p. 42), todo discurso é “compreendido nos termos do diálogo 

interno que se instaura entre esse discurso e aquele próprio do receptor”. Esteando-se em 

Bakhtin, a autora assimila para a conceituação de heterogeneidade enunciativa, a ideia de que 

o discurso se produz em uma rede de significações que se constroem dialogicamente.  

As interfaces teóricas em que Authier-Revuz (1990, 1998, 2004) se apoia − apesar de 

inscreverem-se no campo da Linguística − para a construção da noção de heterogeneidade (que 

é constitutiva tanto do discurso quanto do sujeito) contestam que não há discurso homogêneo, 

pois o discurso é sempre o discurso “outro” (vozes outras, marcadas pela relação dialógica). O 

“Outro” (inconsciente sob forma de linguagem) vai aparecendo na superfície do discurso à 

medida que o sujeito negocia com a heterogeneidade que o constitui. 

Em síntese, para estudar a interferência do discurso outro no discurso do sujeito, 

Authier-Revuz recorre ao dialogismo bakhtiniano, adotando as noções de alteridade e polifonia 

no estudo do discurso relatado17, ou dos modos de representação no discurso de um discurso 

outro (RDO). 

Na próxima seção, discorreremos sobre o interdiscurso, uma conceituação desenvolvida 

por Pêcheux (1997 [1975]) no interior das reflexões acerca das formações discursivas.  Trata-

se de exterior teórico à Linguística, que é retomado por Authier-Revuz (1990), para a definição 

da heterogeneidade enunciativa do dizer. 

 

3.1.2 Interdiscurso 

 

O sujeito toma a palavra, mas a palavra não é sua, vem de algum lugar, para a 

constituição de um discurso que se relaciona a outro já dito. Authier-Revuz, nesse ponto, 

                                                 
17

Em reflexões mais recentes, Authier-Revuz (2008) diz preferir chamar de representação do discurso outro (RDO) 

aquilo que ela designava como discurso relatado (DR), porque este termo encara a limitação de somente recobrir 

a questão do citar/relatar um discurso outro anterior ao ato enunciativo. 
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dialoga com a noção de interdiscurso proposta por Pêcheux (1997 [1975]), no quadro teórico 

da Análise de Discurso de linha francesa (AD)18, especificamente a terceira fase, em que o autor 

adota a perspectiva segundo a qual os diversos discursos que atravessam uma Formação 

Discursiva (FD)19  formam-se de maneira regulada no interior de um interdiscurso. Essa terceira 

fase é fortemente influenciada pela noção de sujeito clivado pelo seu inconsciente, que remete 

à heterogeneidade constitutiva do discurso. A partir disso, a Análise do Discurso abre espaço 

para a reflexão entre discurso e fala: o discurso visto como a instância que comporta a ordem 

da estrutura e a fala como instância que comporta o acontecimento. Nessa fase, a concepção do 

sujeito é marcada pela posição que este assume no discurso, isto é, o lugar de onde ele fala, o 

que é caracterizado como uma formação discursiva, de ordem discursiva e ideológica.  

Todo discurso é dominado por uma Formação Discursiva que, a partir de uma posição 

dada e numa conjuntura dada, determina “o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 1997, p. 

146). Entretanto, uma formação discursiva não é um espaço estrutural fechado. Ao contrário, 

tem fronteiras indefinidas e mantém relações dinâmicas com seu interdiscurso, pois é 

constitutivamente “invadida” por elementos “que vêm de outro lugar, do interdiscurso, isto é, 

de outras formações discursivas”. Para Pêcheux (1997), o sentido das palavras, expressões ou 

proposições não é dado a priori; precisa passar por uma FD, que indica a posição que o sujeito 

deve ocupar; por isso, as palavras podem mudar de sentido passando de uma formação 

discursiva a uma outra. O autor deixa claro que os sentidos e, do mesmo modo, os dizeres estão 

em constante curso, produzindo o efeito de já-dito, embora esquecido.  

Desse modo, ele formula a concepção de interdiscurso como sendo esse “complexo com 

dominante” das formações discursivas, já que é nesse espaço que a FD recorta seu domínio de 

saber (PÊCHEUX, 1997, p. 162). A formação discursiva depende do interdiscurso; e é a partir 

da formação discursiva que o sujeito produz discurso. 

Nas reflexões de Pêcheux, o interdiscurso também diz respeito ao discurso do Outro, 

aquele constitutivo do sujeito, já que é através dele que a Ideologia atua no processo de 

“interpelação dos indivíduos como sujeitos”, processo que se dá de modo plenamente 

inconsciente, ao passo que a noção de interdiscurso pode ser definida como esse “algo que fala 

sempre antes, em outro lugar e independentemente” (PÊCHEUX, 1997, p. 162). O interdiscurso 

também pode ser identificável no fio discursivo, por meio da análise do processo discursivo, 

indicando as noções de pré-construído e discurso-transverso, sendo o primeiro um elemento 

                                                 
18

Neste trabalho, a Análise de discurso de linha francesa (ADF), também comumente abreviada por AD francesa, 

que tem na figura de Michel Pêcheux o seu principal fundador.  
19

 O termo formação discursiva foi cunhado por Foucault, em Arqueologia do Saber (2007 [1969]). 
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produzido em outro(s) discurso(s) anterior(es) ao discurso em estudo, independentemente 

deste; já o discurso transverso origina-se no interdiscurso − é a formulação do pré-construído 

no fio do discurso, através da articulação. O pré-construído e a articulação são duas formas de 

indícios de manifestação do interdiscurso no intradiscurso, isto é, a voz do Outro dissimulada 

no outro do discurso. Assim, toda formulação discursiva está colocada na interseção de dois 

eixos: o “vertical”, do pré-construído, em que teríamos todos os dizeres já ditos e esquecidos, 

representando o dizível; e o eixo “horizontal”, da linearidade do intradiscurso, que oculta o 

primeiro eixo e é aquilo que estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas.  

Sendo a formação discursiva a representação da linguagem no discurso e o sujeito por 

ela interpelado, nem a FD nem o sujeito podem ser considerados por outro viés a não ser o da 

heterogeneidade. O autor observa que “aquele discurso que entra ‘atravessado’ no discurso do 

sujeito pode ter vindo de outra FD; e ao se re-inscrever no intradiscurso, deixa traços daquilo 

que o determina” (PÊCHEUX, 1997, p. 163). Este é justamente o ponto em que Authier-Revuz 

encontra suporte, em sua pesquisa, para elaborar a noção de heterogeneidade mostrada.  

Na seção seguinte, apresentaremos a concepção de heterogeneidade enunciativa 

desenvolvida por Authier-Revuz (2004), para quem todo texto conta com a participação de 

discursos de outros autores, ou seja, com a presença de dizeres diferentes que se interconectam 

com o discurso do locutor.  

 

3.1.3 Heterogeneidade enunciativa  

 

O conhecimento sobre a heterogeneidade enunciativa, ao mesmo tempo em que nos 

possibilita efetuar a dissociação das várias vozes “convocadas” em um texto, também nos 

auxilia no processo de identificação das estratégias utilizadas pelo sujeito/pesquisador de um 

texto acadêmico, que, necessariamente, tem de gerenciar múltiplas vozes no texto produzido. 

O modo como Authier-Revuz (1990) concebe o sujeito no quadro dos estudos enunciativos 

formula o conceito de heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva. Ambas 

“representam duas ordens de realidade diferentes: a dos processos reais de constituição de um 

discurso e a dos processos não menos reais, de representação, num discurso, de sua 

constituição” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 32). A autora denomina heterogeneidade mostrada 

à forma explícita da constituição heterogênea do sujeito, como sendo a inscrição do discurso 

do outro no discurso do sujeito, assinalando a fronteira entre o externo e o interno no fio do 

discurso 
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A heterogeneidade mostrada pode ser apresentada na superfície textual de duas 

maneiras: a) marcada (heterogeneidade visível na materialidade linguística – as formas 

linguísticas estão claramente delimitadas no discurso, podendo ser assinaladas e descritas − da 

ordem da enunciação), apresentando marcas textuais, tais como o discurso direto, o discurso 

indireto, as aspas e o metadiscurso do enunciador; b) não marcada (sem visibilidade; é mais 

velada, já que a delimitação das formas linguísticas não é facilmente reconhecida, mas pode ser 

recuperável − da ordem do discurso), na qual não existe uma ruptura sintática, sem marcas 

gráficas visíveis, em que “o elemento mencionado é inscrito na continuidade sintática do 

discurso” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 29), a exemplo do discurso indireto livre e da ironia. 

Cada um desses modos comporta características linguísticas e semânticas específicas, 

em função das quais se assinala a heterogeneidade no discurso. Não obstante, apenas a 

heterogeneidade mostrada/marcada torna-se passível de formalização pela Linguística, 

justamente porque atribui ao outro um lugar linguisticamente descritível, claramente delimitado 

no discurso, isto é, apresenta marcas indiciárias, recuperáveis na superfície do discurso.  

Sobre a heterogeneidade mostrada, Maingueneau (2008, p. 31) diz ser essa “acessível 

aos aparelhos linguísticos, na medida em que permite apreender sequências limitadas que 

mostram claramente sua alteridade (discurso citado, autocorreções, palavras entre aspas etc...)” 

Ao contrário da heterogeneidade mostrada, a heterogeneidade constitutiva é avessa a qualquer 

modo linguístico de descrição, devido à sua presença implícita no discurso do sujeito, mas pode 

definir, por meio de hipóteses com base no interdiscurso, “os discursos já ditos” (PÊCHEUX, 

1990, p. 54), dada a interpelação ideológica dos sujeitos das formações discursivas. 

A heterogeneidade constitutiva, segundo Maingueneau (2008, p. 31), “não deixa marcas 

visíveis: as palavras, os enunciados de outrem estão tão intimamente ligados ao texto que não 

podem ser apreendidas por uma abordagem linguística stricto sensu”. Significa dizer que não 

se apresentam na organização linear do discurso; sua alteridade não é revelada, permanece no 

interdiscurso. Authier-Revuz (2004, p. 21) considera a heterogeneidade constitutiva como 

“ponto-limite” da Linguística, em se tratando do estudo da heterogeneidade no campo da 

enunciação, em que o embasamento teórico-metodológico se esgota e se necessita de auxílio. 

Explicitando melhor sobre a questão da heterogeneidade, a autora assim se pronuncia:  

 

É sob dois planos que se impõe, a meu ver, a dimensão do heterogêneo na 

enunciação: de um lado, o da observação, nas realizações linguísticas, de fatos 

de heterogeneidade; de outro lado, o da heterogeneidade teórica, que, em 

relação à linguística, afeta necessariamente o campo da enunciação − entendo, 

dessa forma, o inevitável não-fechamento do linguístico sobre ele mesmo no 

sentido formal, que proíbe falar de enunciação sem se apoiar − quer isso seja 
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dito explicitamente ou não − em teorizações exteriores, particularmente sobre 

sujeito (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 173-174, grifo da autora). 

 

E numa visão além, considera, na conceituação da heterogeneidade constitutiva, que as 

determinações históricas, o interdiscurso e o inconsciente afetam o sujeito, o discurso e o 

sentido, dado o fato de que a “exterioridade está no interior do sujeito” (AUTHIER-REVUZ, 

1990, p. 29). Assim, falar em exterioridade do sujeito significa que não estamos fazendo 

remissão a um fora que faz fronteira rigidamente localizável com um dentro, mas a uma 

exterioridade que habita o “interior” do sujeito. A heterogeneidade constitutiva está aquém dos 

estudos linguísticos, porque não há estudo enunciativo sem sujeito, bem como não há, na 

perspectiva adotada pela autora, sujeito isolado da heterogeneidade. Ao abordar a 

heterogeneidade constitutiva em sua teoria da enunciação, ela recorre a teorizações exteriores, 

fora do alcance linguístico, mexendo, assim, com o próprio objeto da Linguística que passa a 

ser abordado pelo viés da ausência − o “Outro é sempre onipresente; está em toda parte” 

(AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 21). 

A heterogeneidade mostrada e a constitutiva são designadas, respectivamente, como 

“alteridade representada por formas observáveis na linguagem” e “alteridade constitutiva, 

apontando para a relação com o outro que o dizer produz” (AUTHIER-REVUZ, 2011, p. 6). A 

heterogeneidade é colocada como condição para o discurso; e tanto a mostrada quanto a 

constitutiva são irredutíveis uma a outra, mas, ao mesmo tempo, inseparáveis, visto que uma é 

a representação da outra no plano do discurso, ou seja, há uma heterogeneidade constitutiva 

que, eventualmente, se mostra no dizer. 

Authier-Revuz também situa a heterogeneidade20 em dois domínios: o interlocutivo − 

“o falar em função do interlocutor – aquele a quem alguém se dirige” (retomado de Bakhtin) e 

o interdiscursivo − “o falar em função do meio do já-dito dos outros discursos” (retomado de 

Pêcheux). Ambos relacionam-se aos dois aspectos já mencionados: a heterogeneidade mostrada 

e a constitutiva. A heterogeneidade interdiscursiva remete à anterioridade em todo dizer, uma 

condição de existência do dizer e do sentido (AUTHIER-REVUZ, 2011, p. 7-10).  

As formas que chama de heterogeneidade mostrada são explícitas, descritíveis e podem 

ser recuperadas no nível enunciativo, a partir de uma variedade de formas (a exemplo, do 

discurso direto, do discurso indireto, das aspas, da glosa, do itálico etc.), que inscrevem o outro 

na linearidade do texto e dizem respeito à relação interativa, uma negociação do sujeito 

enunciador com o outro.   

                                                 
20

Em outro trabalho em que discute a alteridade, o dialogismo e a polifonia (AUTHIER-REVUZ, 2011).  
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A heterogeneidade enunciativa também se manifesta por meio da metaenunciação 

(formas de representação da enunciação), em que o dizer se representa reflexivamente em 

quatro campos de “não-coincidências” ou de heterogeneidade, em que o dizer se representa 

como localmente “confrontado” com pontos em que, “alterado”, ele se desdobra (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p. 20).  Esses quatro pontos são: (i) não-coincidência interlocutiva (entre os 

dois co-enunciadores), nos retornos em que o tu é explicitamente convocado [...]; (ii) não-

coincidência do discurso consigo mesmo (afetado pela presença em si de outros discursos, nos 

retornos que, em X, encena o jogo de um discurso outro [...]; (iii) não-coincidência entre as 

palavras e as coisas, em retornos que evocam a questão da nomeação, da “propriedade”, da 

“adequação” [...]; (iv) 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).  As categorias (i) e (ii) têm como base o 

dialogismo bakhtiniano e a interdiscursividade de Pêcheux; já as categorias (iii) e (iv) têm como 

base o discurso teórico da psicanálise freud-lacaniana. As imagens dadas pelo enunciadores do 

“encontro” que eles fazem – localmente – em seu dizer, com diversas não-coincidências, e da 

“resposta” que eles fornecem a elas são compreendidas de “forma inerente, permanente e 

irrepresentável” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 21). Os quatro espaços de não-coincidências 

são constitutivos do discurso e dão prova da opacidade, da não-transparência da linguagem.  

Todos os conceitos aqui apresentados refutam a ideia de um sujeito e de um sentido uno, 

transparente, homogêneo. Para Authier-Revuz (2004), há diferentes formas de conceber a 

heterogeneidade própria ao discurso, aos sujeitos e à produção dos sentidos no objeto de estudo 

da Linguística, em que o texto pressupõe a manifestação do discurso. A autora distingue duas 

realidades elementares em sua abordagem: “as formas de heterogeneidade constitutiva do 

discurso e as formas de heterogeneidade mostrada no discurso” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 

23, grifo da autora). Assim, no escopo da teoria da enunciação, o texto não é visto isoladamente, 

mas sim correlacionado com outros discursos no processo de interação realizada sobre os 

enunciados. O discurso situa-se como uma sequência de enunciados, e por meio do enunciado 

do sujeito faz representar a enunciação. 

Nessa perspectiva do caráter heterogêneo de todo discurso e pensando na constituição 

da escrita acadêmica como lugar no qual o discurso escrito do pesquisador se constitui, ora 

numa heterogeneidade mostrada e marcada (quando, na materialidade linguística, percebe-se o 

discurso por meio de modalizadores), ora numa heterogeneidade não marcada (quando o 

discurso do um/pesquisador aparece perpassado pelo discurso do outro − discurso teórico, isto 
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é, uma escrita em que se configura outra escrita), concebemos  os discursos como heterogêneos 

porque comportam, constitutivamente, dentro de si, outros discursos.   

A seguir, conforme as bases teóricas evocadas por Authier-Revuz (1990, 1998, 2004, 

2011), passaremos ao tratamento das formas de heterogeneidade enunciativa, com o intuito de 

revelar as diferentes formas linguísticas de inserção do discurso relatado e ou da representação 

do discurso do outro, isto é, das vozes alheias na escrita de uma pesquisa, cada uma com suas 

definições e características específicas de utilização. 

 

3.1.4 A heterogeneidade explícita/marcada 

 

Como categoria de análise, propusemos observar as formas explícitas/marcadas da 

heterogeneidade discursiva que, para Authier-Revuz (2004, p. 12), se referem ao momento em 

que “no fio do discurso que, real e materialmente, um locutor único produz, um certo número 

de formas, linguisticamente detectáveis no nível da frase ou do discurso, inscrevem, em sua 

linearidade, o outro”. 

Normalmente, no modo tradicional de ensino na escola básica e, ainda hoje, frequente 

nas gramáticas, o campo do discurso relatado/citado tem sido exposto, de modo limitado, sob 

três formas: o discurso direto (DD), o discurso indireto (DI) e o discurso indireto livre (DIL), 

“apresentados como uma espécie de progressão” (AUTHIER, 1998, p. 133). Os estudos mais 

recentes de Authier-Revuz (2008), na perspectiva da teoria das heterogeneidades enunciativas, 

têm optado por referenciá-los como formas de “representação do discurso outro (RDO)”, uma 

designação do campo comumente conhecido como “discurso citado”. Para justificar a sua 

preferência pela designação RDO, alega, em primeiro lugar, a inadequação do termo “citado” 

por não englobar discursos vindouros, hipotéticos, negados, etc., ou seja, os discursos 

desprovidos do referente – anterior ao ato de enunciação – para o qual o termo “citado” poderia 

convir; e, em segundo lugar, o fato de que a associação estabelecida por uma longa tradição – 

entre “discurso citado” e a trilogia DD, DI e DIL, nos moldes tradicionais, seria problemático, 

porque, por exemplo, não daria para reunir aí o que diz respeito à modalização do dizer por 

remissão a um discurso outro fonte – (discurso segundo, do tipo conforme l, P ou “X”, para 

retomar as palavras de l),  por não se tratar de um discurso outro do qual se fala, mas um 

discurso outro segundo o qual se fala (AUTHIER-REVUZ, 2008, p. 107-108). 

Authier-Revuz (1998), ao abordar os modos de representação no discurso de um 

discurso outro, recusa o modelo tradicional de análises gramaticais que consideram o discurso 

direto (DD) como sendo de funcionamento “simples” no plano sintático, e “fiel” e “objetivo” 
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no plano semântico-enunciativo; o discurso indireto (DI), como uma forma subordinada do 

primeiro, ou seja, como uma variante morfossintática, “derivacional” a partir do DD por 

“regras” de transformação das pessoas e dos tempo; e o discurso indireto livre (DIL) como um 

indireto suavizado pela supressão do termo subordinante, ou uma mistura de DI e DD, 

caracterizado como forma literária (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 134, 135).  

Para a autora, o DD não é simples; é relativamente mais complexo que o DI, e também 

não é nem objetivo e nem fiel; o DI não é um DD subordinado: nenhuma derivação de ordem 

morfossintática; e o DIL não convém tratar em termos de DD-DI, e não é uma forma 

especificamente literária. A trilogia DD, DI, DIL apresentada no modelo tradicional de análise, 

nas palavras de Authier-Revuz, é uma descrição “parcial” e “empobrecedora” do campo da 

representação do discurso outro no discurso. É parcial porque existem outras formas, como, 

por exemplo, o discurso indireto livre, e também o conjunto da modalização do discurso em 

discurso segundo; é empobrecedora porque não situa o inventário das formas da representação, 

num discurso, de um outro discurso (a exemplo das formas de glosas, de ironia, de citações, de 

aspas, de itálico etc.).  

Conforme entende Authier, o outro é parte do discurso relatado, ou seja, representação 

do discurso do outro, e é construído a partir de elementos linguísticos que demonstram essa 

presença alheia. O discurso direto, o discurso indireto, a modalização em discurso segundo, a 

ilha textual e o discurso direto com “que” são marcas desse discurso. Acreditamos que, sendo 

possível identificar diferentes formas linguísticas de inserção das palavras alheias numa 

produção escrita, se tornará possível descrever e interpretar o modo como os pesquisadores 

negociam com as vozes alheias, em suas dissertações de mestrado, assinalar as estratégias 

adotadas por eles nesse processo de negociação e, além disso, interpretar os efeitos de sentido 

que o uso dessas formas linguísticas da enunciação provoca na escrita desses pesquisadores. 

Para uma melhor compreensão das diferentes formas de representação do discurso do 

outro (RDO) – um campo permeado pelo heterogêneo −, construímos, a partir das contribuições 

de Authier-Revuz (1998, 2004) e Maingueneau (2008), um quadro-resumo com os tipos e as 

características de cada uma das formas de heterogeneidade mostrada. 

 

Quadro 1 – Tipos e característica 

Diferentes formas de representação do discurso do outro (RDO) 

Tipos Características 
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Discurso Direto (DD) 

[...] o discurso direto é uma forma – fundamentada na autonímia – 

particularmente clara do distanciamento: o locutor-relator ali se apresenta 

como sendo, na parte citada, somente “a voz” que pronuncia palavras, 

dependendo realmente de um outro ato de enunciação – outro par de 

interlocutores, outro tempo, etc.  (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 70). 

Discurso Indireto (DI) 

 “[...] no discurso indireto, o locutor se comporta como tradutor: fazendo uso 

de suas próprias palavras, ele remete a um outro como fonte do ‘sentido’ dos 

propósitos que ele relata”. Se no DD, o citante cria um ponto de seção entre 

o seu discurso e o do citado, no DI, o citante diz o discurso-outro usando suas 

próprias palavras. O citante do DI tem na língua/linguagem uma gama de 

elementos linguísticos para dizer, ou melhor, traduzir o outro (AUTHIER-

REVUZ, 2004, p. 12). 

Modalização em 

Discurso Segundo 

(MDS) 

“[...] a MDS consiste no emprego de “um discurso outro segundo o qual se 

fala”, o que o distingue do DD e do DI, que é “um discurso outro do qual se 

fala” (AUTHIER-REVUZ, 2008, p. 108). 

 “[...] 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 [...] intervindo como fonte, seja de suas predicações 

[...], seja de suas maneiras de dizer [...]” (AUTHIER-REVUZ 2008, p. 113). 

Ilha Textual (IT) 

“[...] 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 

[...]”. (AUTHIER-REVUZ, 1998. P. 142).  “[...] um elemento, X, é 

interpretável como tendo ‘resistido’ à tradução, e encontra-se ali enfatizado, 

carregado de uma atenção particular” (AUTHIER-REVUZ, 1998. p. 157).  

O Discurso Direto com 

“que” (DDq) 

“Apresenta as mesma características do DD, mas tem como introdutor um 

verbo dicendi mais que. Nesse caso, “um fragmento entre aspas que 

apresenta as características do DD em depois de ‘que’”. (MAINGUENEAU, 

2008, p. 152). 

Fonte: AUTHIER-REVUZ, 1998, 2004, 2008; MAINGUENEAU, 2008. 

 

Vejamos, minuciosamente, cada um dos esquemas citados acima. A Modalização em 

Discurso Segundo (MDS) não se inscreve no DR estrito, como as outras formas mencionadas 

no quadro, por isso reservamos-lhe um tratamento particular mais adiante, conforme as 

conceituações de Authier-Revuz (1998, 2004). 

O uso do discurso relatado, como representação do discurso do outro é uma forma de o 

sujeito se afastar, na enunciação, de seu próprio dizer. É o momento de abrir um espaço para 

outras vozes, o que pode ser feito, por exemplo, pela inserção do Discurso Direto (DD), do 

Discurso Indireto (DI), da Modalização em Discurso Segundo (MDS), da Ilha Textual (IT) e 

do Discurso Direto com “que” (DDq). Comecemos pela caracterização do discurso direto.  
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O discurso direto não possui uma marcação que aponte uma relação do locutor com o 

outro citado. Nesse caso, ao optar pelo discurso direto (DD), por exemplo, o aluno/pesquisador 

torna-se o porta-voz da(s) voz(es) dos outros. Temos, quanto à responsabilidade do dizer, a 

produção de uma imagem de fuga do locutor, que dissocia sua voz daquela voz citada. O sujeito, 

produtor do texto, não apenas se afasta do seu próprio enunciado mas também identifica, marca 

a voz citada. Nesse caso, os discursos são destituídos, separados, e essa marcação é feita, de 

forma explícita, no movimento de escrita.  

Enquanto no DD não usamos as palavras como objeto do dizer, no DI tem-se um locutor 

que, de diversas maneiras, diz a partir do outro, ou seja, usa palavras de sua propriedade para 

dizer o conteúdo do discurso do outro. O locutor, então, interpreta o discurso tomado como 

fonte, mas não deixa de figurar como porta-voz; ele aproxima o seu discurso daquele que usa 

como referência, deixando marcas indicativas da presença do outro em sua estrutura. 

Sintetizando as formas de DD e DI, Authier-Revuz (2000) assim as apresenta: 

 

As formas direta e indireta do discurso reportado não têm sua origem no 

empréstimo de palavras dos outros, ou seja, do “falar com” as palavras de 

outros, sendo o seu modo de funcionamento aquele do falar de [da] fala do 

outro; o primeiro mostra as palavras dos outros, não usadas como objetos, 

enquanto o segundo faz uso de palavras próprias para falar do conteúdo da 

fala do outro (o uso de “suas próprias palavras” podendo sempre 

evidentemente se duplicar, sob a forma de discurso indireto como dizer não 

reportado, em uma menção interpretativamente marcada, do tipo como ele 

diz). (AUTHIER-REVUZ, 2000, p. 43). 
 

 

A autora ainda distingue, morfossintaticamente, essas formas de citar construindo o 

seguinte modelo esquemático: verbo dicendi + “...”, para o Discurso Direto, e verbo dicendi + 

que... para o Discurso Indireto. Assim, a estrutura do DD seria, textualmente, seguida de verbo 

de elocução mais citação isolada por aspas, podendo, também, aparecerem outros elementos 

gráficos (dois pontos, travessão); já no DI, a sintaxe constitui-se por verbo dicendi, 

acompanhado de conjunção subordinativa que, mais a interpretação do discurso citado.   

No movimento de resgate da palavra do outro, podemos recorrer a outras formas de 

Modalização do Dizer como Discurso Segundo (MDS), que se enquadra entre os tipos básicos 

de RDO oferecidos pela língua: modalizações pelo discurso outro, com marcadores (segundo, 

de acordo com, conforme, para etc.), introduzidas pelo reenvio a um discurso outro, isto é, 

quando o locutor não se responsabiliza sozinho pelo que enuncia e se filia a outra voz, indicando 

que se está apoiando em um discurso de outrem. Assim, o um fala segundo o outro; pode-se 

dizer que existe a incorporação da palavra do outro, ou seja, no discurso do sujeito enunciador, 
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um outro discurso interfere. O uso da MDS na escrita de um texto pode ser considerado como 

um controle que o outro impõe sobre o discurso. Esse recurso linguístico aproxima-se do 

discurso indireto; no entanto, ao acoplar um modalizador antes do discurso enunciado, quase 

sempre uma paráfrase linguística21, parece que se está tentando dar mais credibilidade ao 

discurso citado como recurso denotador da participação do outro. Tal modalidade de escrita 

dirige-se a um leitor que cria expectativa sobre o que vai ler e que tende a demarcar suas ideias 

a partir de uma questão teórica referenciada. 

Outras formas de marcar a voz do outro ocorrem por meio das ilhas textuais, que surgem 

quando aquele que enuncia utiliza-se de um trecho (com aspas ou em itálico) que se encaixa na 

ordem sintática de seu próprio texto, deixando-o, de certa maneira, híbrido, pois é possível 

perceber que essa parte do texto não é assumida por quem escreve, e sim utilizada como forma 

de referência (e argumento), caracterizando uma divisão da responsabilidade com o seu 

referente. 

As formas híbridas do emprego do discurso direto com “que” (DDq) também nos 

isentam de um comprometimento mais explícito com o discurso. É comum a utilização de uma 

estrutura que, aparentemente, possa ser marcado como DI (verbo dicendi + que), mas, na 

verdade, se trata do DD, já que o discurso citado é isolado por aspas (são as palavras do outro), 

determinando que não atua como tradutor; pelo contrário, comporta-se como porta-voz. Nas 

palavras de Maingueneau (2001, p. 152), “o desenvolvimento desse tipo de discurso relatado é 

revelador de uma evolução da mídia”. Nesse sentido, do mesmo modo que se distancia do 

sujeito tomado como interlocutor (via DD), “tenta ‘colar-se’ à sua linguagem e ao seu ponto de 

vista”. 

Para estruturar o campo da representação de um discurso outro no discurso, Authier-

Revuz (1998, 2004) apresenta três oposições fundamentais ao campo do DR, a saber: i) discurso 

relatado vs. modalização em discurso segundo; ii) signo padrão vs. signo autônimo; iii) 

explícito vs. interpretativo. Devido à primeira oposição que faz a linguista ao campo do DR, a 

modalização em discurso segundo sobre o conteúdo (MDS do tipo Segundo X, De acordo com, 

Para, Conforme) caracteriza-se, ela mesma, como “segunda”, por depender de outro discurso. 

Nas palavras da autora, “as formas do tipo segundo fulano inscrevem-se num paradigma de 

elementos modalizadores diversos, cuja especificidade, em seu interior, é a de modalizar pela 

referência a um outro discurso” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 137).  

                                                 
21

 Consultar a noção de paráfrase proposta por Fuchs (1985) no texto A paráfrase linguística – equivalência, 

sinonímia ou reformulação? 
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Em casos de uma estrutura mais complexa, incidindo reflexivamente sobre as palavras, 

do tipo Segundo as palavras de X, diz: “um trabalho interpretativo é requerido para assinalar a 

configuração a um outro discurso [...]; com efeito, corresponde a outros tipos de comentários”. 

O trabalho interpretativo supõe todas as aspas de modalização autonímica sobre o contexto no 

qual figura o DI para interpretar as aspas em “segundo seus próprios termos” (AUTHIER-

REVUZ, 1998, p.142). Na descrição dos tipos de representação de fala do discurso outro, 

elencados acima, denomina “ilha textual em DI”. 

A segunda oposição signo padrão vs. signo autônimo, apresentada por Authier-Revuz 

(1998, p.137 e 139), é essencial no campo do DR porque o DI e o DD derivam, respectivamente, 

da oposição padrão/autônimo ou usar/mencionar. No signo padrão, sua estrutura semiótica é 

simples, pois, nas palavras da autora, “remete, como referente, a um elemento do mundo, por 

exemplo, para nomear determinada ‘coisa’ (Ex.: A casa de campo [villa] está em mal estado), 

usa o signo para remeter a ele próprio”. Já um signo autônimo apresenta sua estrutura semiótica 

de uma forma mais complexa (Ex.: Villa emprega-se mais frequentemente para as residências), 

em que o signo, a palavra é mostrada (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 137), isto é, o locutor faz 

uso de palavras (uso próprio) inscritas no fio de seu discurso e, ao mesmo tempo, ele as mostra 

por meio de aspas, de itálico, ou recorrendo a alguma forma de comentário. 

E ainda, nas conceituações da autora, um DR relatando uma mensagem que relata uma 

outra mensagem provoca a intercalação de um DD em um outro DD de modalidade de 

enunciação de uma frase (a de m) em outra (a de M) (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 151), por 

exemplo:  

A     João disse                a      Sofia virá.  

B     João disse             :  b     “Será que Sofia virá?”  

C     João disse                 c     Sofia, venha! 

 

Assim, todas as combinações dessas duas modalidades de enunciação são possíveis, o 

que resulta em nove combinações de modalidade em DD, de maneira heterogênea. O DI, ao 

contrário, apresenta apenas uma modalidade de enunciação “M, escolhida por L” (AUTHIER-

REVUZ, 1998, 151), como no exemplo abaixo:   

A  João disse que... 

B  Será que João disse que...? 

C  João, diga que...!   

 

 

As propriedades do DD e do DI se opõem: heterogeneidade em DD vs. homogeneização 

em DI, diferentemente do que postulam as análises gramaticais tradicionais, que entendem que 
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certas formas de DD-DI decorrem da transformação de um (DD) em outro (DI), via operação 

de subordinação. A modalidade de enunciação, nas reflexões de Authier-Revuz (2004), oferece 

outros fenômenos (formas de operações) de representação do discurso do outro que, em sua 

maioria, não pertencem ao campo do DR estrito; assim, não se pode escrever uma “gramática” 

em sentido estrito, mas no delineamento de uma estruturação em áreas.  

A terceira oposição apresentada por Authier-Revuz (1998), explícito vs. interpretativo 

por um continuum, compreende “desde os fatos de representação do discurso outro no discurso 

(formas da heterogeneidade representada/mostrada) até o fato da presença constitutiva de um 

outro ligar discursivo no discurso, independente da vontade e consciência que o enunciador 

tenha disso” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 145). Abaixo, apresentamos um esquema dos 

modos de representação de um discurso outro − oposição explícito vs. interpretativo − nas 

conceituações de Authier-Revuz (1998, p. 143).  

 

Quadro 2: Oposição explícito vs. interpretativo 

 

 Explícitos  

(formas marcadas, unívocas)   

 DD  

 DI − Modalização em discurso segundo sobre o conteúdo (MDS)  

 Modalização em discurso segundo sobre as palavras (modalização 

autonímica – MA) 

 

Interpretativos  
(Formas marcadas que exigem um trabalho interpretativo): o conjunto 

das aspas, itálicos, entonação de modalização autonímica.  

 

(Formas puramente interpretativas): DDL; DIL; As citações 

escondidas, alusões, reminiscências. 

Fonte: Os modos de representação de um discurso outro (AUTHIER-REVUZ, 1998). 

 

Como demonstrado acima, os explícitos são marcados com a ajuda de formas da língua; 

correspondem àquelas formas inventariáveis em uma gramática; os interpretativos 

caracterizam os modos não marcados na língua; não são nem unívocos e nem inventariáveis. 

Em resumo, temos um número infinito de configurações de discursos, mas seus usos 

condicionam-se a uma interpretação prévia do ato de discurso e exigem um reconhecimento do 

interlocutor, do contexto discursivo situacional, e de um “já dito” vindo de outro lugar.  

No campo do DR, no sentido estrito e explícito, os elementos envolvidos em todo DR 

(DD ou DI), segundo Authier-Revuz (1998, p. 145), “o que um DR relata não é uma frase ou 

um enunciado, é um ‘ato de enunciação’”, conforme esquema abaixo apresentado pela autora: 
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Tempo 

Lugar tempo  

SIT      ...  

          infinidade de dados sobre o mundo  

          entre os quais   

          o ato de enunciação, ao qual M  

          se refere: 

 

E: L l-------------------------------------------------------------------------------------l R 

M: mensagem caracterizada como constituindo um DR 

 

“O ato de enunciação é 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). A autora apresenta duas 

observações do campo do DR: sobre as questões das fronteiras do DR supõe que e (o objeto de 

M) seja diferente de E (relatar um outro ato de enunciação); sobre a questão do sentido dos 

enunciados em uma situação particular de enunciação.  

Ainda sobre o DD e o DI, especificamente as formas de DR no sentido estrito e 

explícitas, Authier-Revuz (1998, p. 148-149) apresenta duas conclusões ao campo, 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 enun-

ciação 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.   

 

Como se pode constatar, pelas palavras da autora, não se trata de relatar uma frase ou 

um enunciado, mas um ato de enunciação.  Authier-Revuz (1998, p. 147) fala de “uma moldura 

(interna) do campo do DR”, considerando a questão das fronteiras e a questão do sentido dos 

enunciados, isto é, de um acontecimento de fala único na situação particular de enunciação. 

Sit    tempo 
         Lugar 
         Infinidade de dados 
 
E : l l----------------------l r 

                     m 
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Neste trabalho, as observações teóricas da heterogeneidade enunciativa de Authier-

Revuz (2004), no que tange à constituição dos discursos no campo do discurso relatado ou dos 

modos de representação no discurso de um discurso outro nos ajudam a observar e a entender 

os movimentos que o sujeito realiza ao convocar as vozes que vão fundamentar sua pesquisa.  

Na próxima seção, abordaremos sobre o status semântico da expressão “negociação de 

vozes” a partir dos conceitos basilares mencionados anteriormente – “dialogismo”, 

“interdiscurso” e “heterogeneidade enunciativa” −. Também faremos uma breve explanação da 

proposta de Pêcheux (1997, 2010) e de Orlandi (2003) sobre “os efeitos de sentido” que a 

linguagem produz em um texto, como possibilidade de interpretação (a partir da inserção de 

vozes alheia), suscitados em dissertações de mestrado. 

 

3.2 Acepções da expressão negociação de vozes 

 

No campo acadêmico, a negociação de vozes do sujeito enunciador com o outro é uma 

atividade inerente à escrita de uma pesquisa e diz respeito à relação interativa. Amorim (2012), 

em discussão sobre o dialogismo no texto científico, afirma que o objeto científico é sempre 

um objeto já falado, não se podendo, portanto, conceber um texto que não explicite relações 

com outras teorias. E não há como ser diferente; basta reavivar alguns dos saberes já 

assimilados neste percurso para restaurarmos a compreensão de que os textos sempre 

respondem uns aos outros, configurando um diálogo ininterrupto, tornando, assim, o papel do 

outro essencial no processo dialógico.  

Ressituando essa questão, podemos dizer que o processo de escrita de um texto na 

universidade impõe ao sujeito/pesquisador mostrar-se capaz não só de convocar autores a 

participarem da instituição do diálogo a ser estabelecido mas também de articular discursos, 

gerenciando todo esse potencial de vozes inscritas. Esse conhecimento já é suficiente para 

contestar o princípio da unicidade de um dizer, no nível linguístico, por constituir a inscrição 

de várias vozes que falam simultaneamente.  

Para Bakhtin, a produção do discurso envolvia um trio, composto pelo autor, pelo 

destinatário e por todas as vozes-outras que sempre-já nele habitavam, pois o “diálogo” é o 

acontecimento do encontro e a interação com a palavra do(s) outro(s). A alteridade é, para o 

autor, um processo dialógico, em que o elemento comum é o discurso. Assim sendo, em todo 

o enunciado, contanto que o examinemos com apuro, “[...] descobriremos as palavras do outro 

ocultas ou semi-ocultas, e com graus diferentes de alteridade”. (BAKHTIN, 2000, p. 314-318). 
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Nas reflexões do autor, o sujeito é o da interlocução; por isso, o dialogismo é colocado como 

princípio da constituição do sujeito e, no diálogo, constitui a alteridade com o outro.   

A ideia de que “uma só voz nada termina, nada resolve; [de que duas] vozes são o 

mínimo de vida” (BAKHTIN, 2000, p. 154) remete ao caráter constitutivo da linguagem, que 

se pode explicitar pela afirmação de que no meu dizer existem outros dizeres presentes: as vozes 

mostradas e as não são mostradas no texto. Sacramenta-se, assim, a certeza de que os 

enunciados são compostos de vozes (pontos de vista, visões de mundo) que dialogam umas 

com as outras e que servem para entender por que não existe enunciado puro. 

 A essa interação ou confronto de vozes – explícitas e implícitas – no interior de um 

texto, o autor dá o nome de polifonia (termo inicialmente utilizado na área da música, 

emprestado à área de linguagem), que alude ao fato de que os textos veiculam, na maior parte 

dos casos, muitos pontos de vista diferentes: o autor pode fazer falar várias vozes ao longo do 

seu texto. A polifonia é resultado de implícitos e explícitos linguageiros; trata-se da 

sobreposição de vozes dentro do discurso − o exercício mais claro da alteridade.  

Entender as relações de dialogia e alteridade pressupõe a análise de turnos na 

materialidade linguística em relação às próprias palavras e às de outros na escrita de uma 

pesquisa. Também requer um entendimento da construção coletiva negociada a partir de 

movimentos de retomadas de fala, de citações e de apoio (ou não) aos teóricos, por meio de 

vozes diversas que podem fundamentar uma ideia, concordando com ela ou refutando-a, uma 

vez que são possibilidades da linguagem, existentes (inclusive) nas relações interpessoais 

(relação com grupos, família, trabalho, lazer). É desse reconhecimento da intromissão de vozes 

outras em nossas vozes que nasce da alteridade do coletivo, do embate “(in)consciente” (?) 

entre vozes.  

É, pois, na relação com a alteridade que os indivíduos se constituem, em um processo 

que não surge de suas próprias consciências, mas de relações sócio-historicamente situadas. O 

eu só existe no contato com o outro. Sob essa condição, o lugar que o outro ocupa no processo 

interativo situa a alteridade. E essa relação de alteridade só pode ser compreendida no contexto 

de mútuas e contínuas relações, o que possibilita a produção de novas reorganizações de 

sentidos e significados.  

Authier-Revuz (2004), ao conceituar a heterogeneidade constitutiva no âmbito da 

linguística, “acolhe” a ideia de que todo dizer tem necessariamente em si a presença do outro 

ou seja, os textos têm a propriedade intrínseca de se constituir a partir de outros textos, numa 

certificação de que a heterogeneidade é constitutiva da língua (aquilo que não se pode separar). 
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Sob a ótica de que linguagem é sempre “povoada” por outras vozes, tem-se, por certo, que a 

heterogeneidade é uma característica da língua. 

Várias passagens dos estudos de Authier-Revuz (2004) evidenciam diversas formas de 

manifestação de "negociação necessária do sujeito falante”, entre as quais registramos algumas: 

 

A heterogeneidade mostrada não é um espelho no discurso da heterogeneidade 

constitutiva do discurso, ela também não é “independente”; ela corresponde a 

uma forma de negociação − necessária – do sujeito falante com essa 

heterogeneidade constitutiva, inelutável mas que lhe é necessário 

desconhecer, assim a forma “normal” dessa negociação se assemelha ao 

mecanismo da denegação (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 72, grifos da autora). 

 

O sujeito rompe com esse caminho comum de negociação com a 

heterogeneidade constitutiva que constitui a denegação num discurso normal 

em que se exprime um sujeito. Na recusa ou, ao contrário, em uma espécie de 

permeabilidade total à realidade da linguagem − a heterogeneidade 

constitutiva − o sujeito desaparece para deixar o lugar a um discurso que, 

liberado do outro ou invadido por ele, de qualquer maneira, não lhe dá "um 

lugar" (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 78, grifos da autora). 

 

Depreende-se, a partir desses pronunciamentos, que todo discurso apresenta-se 

constitutivamente atravessado por outros discursos. Esse atravessamento pode ser observado 

nas formas de heterogeneidade mostrada, as quais assumem, no processo enunciativo, a função 

de emergentes da heterogeneidade constitutiva. Representam uma negociação obrigatória do 

sujeito com a heterogeneidade que o constitui e que tem necessidade de desconhecer. Tal 

negociação apresenta-se sob a forma de uma denegação (sentido freudiano). Isto é: o sujeito 

movido pela ilusão de ser o centro de sua enunciação, e, ao mesmo tempo, impossibilitado de 

escapar da heterogeneidade que o constitui, abre espaço em seu discurso para o não-um. 

Assim, o termo “negociação”, adotado aqui, diz respeito à relação interativa, uma 

negociação do sujeito enunciador com o outro (a demarcação da exterioridade) − um tipo de 

outro (outro discurso). Neste ponto, podemos observar e descrever a negociação do sujeito com 

o outro que, constitutivamente, atravessa o seu dizer. Flores e Teixeira (2005) pontuam o 

seguinte: 

 

[...] a heterogeneidade de que fala a autora não se reduz somente à relação 

com outros discursos, mas alude a toda forma de alteridade enunciativa, 

inclusive aquela que é da ordem do irrepresentável, que se “mostra” no plano 

enunciativo em pontos de “alteração” do dizer. Trata-se de uma 

heterogeneidade que se impõe ao dizer, abrindo nele próprio a falha de um 

não-um constitutivo do um. A falha do sistema é o que constitui o não-Um, a 

possibilidade de equívoco de sentido, se falta de significação e, 

estruturalmente, da ausência, da brecha que a palavra provoca no interior dos 
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discursos, que deve ser preenchida em nome da regularidade das significações 

e da memória discursiva, da interdiscursividade (FLORES; TEIXEIRA, 2005, 

p. 84, grifos dos autores). 

 

Trazendo luz à nossa leitura, percebemos que as formas linguísticas de negociação do 

sujeito/pesquisador com as vozes alheias na escrita da pesquisa, por meio das quais se apropria 

dos discursos outros e com eles, ou por meio deles, constrói reflexões, comentários etc., tendo 

a impressão de ser a fonte única do dizer, de fato, vive apenas uma ilusão. Seu discurso não se 

faz uno: constrói-se em comunhão com outros discursos e se inscreve na linha de sua pesquisa, 

de forma “dividida”. Quando um pesquisador se apropria de um dizer por meio da 

metaenunciação, pode ter a ilusão de estar produzindo um discurso seu − é a ilusão de se fazer 

o um que habita o sujeito.  

No modo como o sujeito traz para seu texto a voz de outros autores, é possível 

registrarem-se séries ilimitadas de formas de representar o discurso do outro, a partir da 

interpretação do que esse outro disse na escrita. Ou seja, a retomada de um dito para que eu 

possa dizer envolve uma memória discursiva. Nesse processo de criar/ressignificar, a partir do 

discurso outro é que surge o sujeito, uma vez que o sujeito se faz na e pela linguagem.  

Em tal contexto, a constituição do sujeito discursivo se realiza no entrecruzamento de 

diferentes discursos, ao negociar a identidade e a alteridade entre os atos conscientes e 

inconscientes no processo de construção discursiva. É um processo que se instaura na 

articulação entre as marcas de heterogeneidade mostrada e constitutiva.  

A “negociação de vozes” designa os modos de relação (de negociação) que cada 

aluno/pesquisador estabelece com o conhecimento ao incluir a apresentação da voz dos outros 

na sua escrita, considerando, em deriva, os “efeitos de sentido”, potencialmente suscitados. Em 

tal situação, buscamos amparo na Análise do Discurso, cujos postulados orientam o processo 

analítico da linguagem e dos efeitos de sentido sobrevindos como possibilidades de 

interpretação. Para a análise dos efeitos de sentido, em particular, utilizamos a proposta de 

Pêcheux (2010, p. 171), pois, “estando os processos discursivos na fonte da produção dos 

efeitos de sentido, a língua constitui o lugar material onde se realizam estes efeitos de sentido”. 

Ao confrontar o texto produzido pelo pesquisador com o texto fonte, lido como apoio teórico, 

foi possível problematizar a produção resultante desse processo, que apresenta efeitos de 

sentido. 

De acordo com Orlandi (2003, p. 15), “na análise do discurso, procura-se compreender 

a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico”. Para a análise do discurso, como se 

constata, interessa a linguagem em movimento. A nosso ver, o pesquisador, quando mobiliza 
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as teorias e os autores na escrita da sua pesquisa, provoca efeitos de sentido que se depreendem 

na relação que ele constrói com a palavra do outro no texto que produz, uma vez que fazer 

uso/convocar vozes alheias (e autorizadas) é fundamental para que uma pesquisa se sustente.   

A partir da obra Semântica e Discurso de Pêcheux (1997), no quadro teórico da AD, 

faz-se uma revisão em certos elementos; e a partir de sua reformulação, começam os primeiros 

esboços da consideração do discurso como heterogêneo. O autor apropria-se da noção de 

formação discursiva de Foucault, apresentada na obra Arqueologia do Saber, assim 

ponderando: 

 

uma formação discursiva se define (pelo menos quanto a seus objetos) se se 

puder estabelecer um conjunto semelhante: se se puder mostrar como qualquer 

objeto do discurso em questão aí encontra seu lugar e sua lei de aparecimento: 

se se puder mostrar que ele pode dar origem, simultânea ou sucessivamente, 

a objetos que se excluem, sem que ele próprio tenha de se modificar 

(FOUCAULT, 2007 [1969], p. 50). 

 

Para o autor, a formação discursiva não é definida em relação à ideologia, uma vez que 

a palavra carrega “condições e consequência inadequadas para designar o sistema de dispersão” 

(FOUCAULT, 2007, p. 43). Diferentemente, Pêcheux (1997) apresenta a noção de formação 

discursiva em consonância direta com a ideologia de Althusser e a define como “determinada 

pelo estado de luta de classes, que determina o que pode e deve ser dito (articulado sob forma 

de arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa, etc.)” 

(PÊCHEUX, 1997, p. 147). A partir dos exemplos colocados entre parênteses, podemos 

depreender a formação dos discursos sob a forma de gêneros de discurso, ou seja, o que pode e 

deve ser dito em cada gênero, considerando haver uma luta ideológica no interior de cada 

formação discursiva. No interesse de nossa investigação, podemos considerar a “dissertação” 

um tipo de texto/gênero, em que o pesquisador busca obter o título de Mestre e, na construção 

do seu texto, determina aquilo que pode/não pode ser dito por ele em benefício da pesquisa. 

O lugar social em que ocorre o Mestrado (instituição denominada Universidade), e as 

relações que se estabelecem nesse interior, carregadas de ideologias, em que há regras e normas, 

o pesquisador, ao se inserir neste local social, torna-se “assujeitado”. As variadas formas de 

heterogeneidade mostrada mobilizadas pelo pesquisador, a partir da negociação com as vozes 

alheias em sua pesquisa, podem suscitar diferentes efeitos de sentido sobre seu texto. 

Fazendo ancoragem nesses postulados (que são de interesse neste estudo), podemos 

pensar com maior clareza na produção escrita do sujeito/pesquisador, rever os modos de 

negociação com a voz do outro em sua escrita, e mesmo interpretar aí, com mais certeza e 
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menos presunção, os efeitos de sentido aí suscitados. Reiterando Pêcheux (1990), admitimos 

que é com este outro que se estabelece uma relação de ligação, de identificação ou de 

transferência e de possibilidade de interpretação. O sujeito divide o espaço discursivo com o 

outro, como destinatário, como integrante na constituição de vozes que compõem outros 

discursos já constituídos historicamente. É pelo modo como o pesquisador mobiliza o discurso 

do outro em seu texto que podemos depreender sentidos explícitos e/ou implícitos, a partir da 

análise de excertos que representam as formas de heterogeneidade mostrada. 

A estreita relação entre o Eu e o Outro, articulada pela representação da voz estabelecida 

a partir da negociação de dizeres, é um dos pilares deste trabalho. Assim, podemos compreender 

a relação de negociação que o pesquisador mantém com as vozes alheias, retomadas, explícita 

ou implicitamente, na produção escrita, na “partitura” de cada dizer, como modo próprio de 

cada um de nós nos “colocarmos” na linguagem, isto é, nessa relação do pesquisador com a 

teoria e com a prática de escrita. 

Na próxima seção, apresentaremos a constituição do corpus. Também construiremos o 

percurso metodológico que articula a categoria de representação do discurso do outro (RDO) 

nos estudos de Authier-Revuz (1990, 1998, 2004, 2011), para, então, pensarmos a construção 

da escrita acadêmica como lugar de discurso constitutivo e dialógico, no sentido de que o 

sujeito-pesquisador dialoga com o dizer do teórico e com seu próprio dizer na escrita de sua 

dissertação de mestrado.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

Ler nas pistas mudas uma série coerente de eventos. 

(Ginzburg, 1989, p. 151) 

 

Neste capítulo, apresentamos uma caracterização da pesquisa, definindo-a em sua 

singularidade e configurando o contexto de sua realização. Tratamos sobre o corpus, numa 

apresentação pormenorizada, em que se contemplam aspectos relativos à seleção e coleta dos 

dados e aos procedimentos metodológicos que orientaram esses processos. Para tanto, 

fundamentamo-nos em alguns teóricos (LAKATOS e MARCONI, 1986; SALOMON, 1993; 

CHARAUDEAU, 2001; GOLDENBERG, 2004), entre outros, cujos trabalhos são basilares no 

tratamento das questões relativas à metodologia de pesquisa na área das Ciências Humanas e 

Sociais. 

 

4.1 A pesquisa e os procedimentos para seleção do corpus 

 

4.1.1 Abordagem da pesquisa 

 

Esta pesquisa situa-se na área de concentração da Linguística, vinculando-se à linha de 

pesquisa Estudos do Texto e do Discurso, do 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 inscreve na perspectiva da Teoria 

da Enunciação, ancorando-se, particularmente nas concepções de Authier-Revuz (1990, 1998, 

2004), concernentes à heterogeneidade enunciativa do dizer, com reflexos no ensino da escrita 

em contexto acadêmico. Em outras palavras, voltamo-nos para a produção textual na 

universidade, procurando investigar as formas linguísticas e discursivas de utilização do 

discurso do outro na escrita do pesquisador-mestre.  

Para esse alcance, pautamo-nos pelo método qualitativo, embora entendamos, como 

adverte Goldenberg (2004, p. 5), 

 

que seja qual for o método, qualitativo ou quantitativo, ele sempre dirige sua 

atenção apenas para certos aspectos dos fenômenos, os que parecem 

importantes para o pesquisador em função de suas pressuposições. A 

totalidade de qualquer objeto de estudo é uma construção do pesquisador, 

definida em termos do que lhe parece mais útil para responder ao seu problema 

de pesquisa. É irreal supor que se pode ver, descrever e descobrir a relevância 
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teórica de tudo. Na verdade, o pesquisador acaba se concentrando em alguns 

problemas específicos que lhe parecem de maior importância. 

 

Visando à nossa pretensão investigativa, adotamos o método qualitativo, em que o 

pesquisador constrói seu texto a partir de um dado ponto de vista, amparado-se em um 

determinado referencial teórico por que se deverá orientar no decurso da pesquisa. Sob o 

enfoque da teoria da enunciação, por exemplo, o pesquisador pode tomar qualquer manifestação 

verbal, como fatos de linguagem (BENVENISTE, 2005 [1964]), que se possam configurar 

como um recorte pertencente ao domínio do observável, suscetível de interpretação pelo 

linguista. Não se trata de uma observação neutra; a escolha do fenômemo já é início de uma 

descrição. Assim, “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” (DENZIN & LINCOLN, 2006, p. 32). Em tal contexto, o 

método de abordagem qualitativa, de base interpretativa, permite ao sujeito pesquisador 

aprofundar-se na compreensão de textos acadêmicos, a fim de prevenir-se das prováveis 

implicações que possam surgir no processo de sua produção escrita.  

Quanto à natureza das fontes coletadas para constituição do corpus, Charaudeau (2011, 

p. 2-3) diz que “toda linguística é de corpus, não importando o tamanho, o que quer dizer que 

não se confunde com a Linguística de corpus, que trabalha com grandes corpora”. Para ele, a 

pesquisa em qualquer campo das ciências da linguagem compreende etapas; entre elas, a 

compilação de dados linguísticos, que se constituem em objeto de análise. Na reflexão do autor, 

qualquer pesquisador, no processo de constituição do corpus da pesquisa, deve considerar 4 

(quatro) pontos: 

 o problema que concerne à coleta de dados, que depende da escolha da 

materialidade linguística (produções orais ou escritas), e da escolha do suporte 

que veicula tais produções, pois têm incidências sobre a maneira de coletar 

dados; 

 o problema que concerne à relevância do material coletado e de sua 

representatividade: o corpus pode ser considerado exaustivo e fechado, ou 

parcial e aberto, podendo, consequentemente, ser considerado como um objeto 

em si ou um instrumento;  

 o problema das categorias de análise no interior do material linguístico: 

gramaticais,  lexicais, sintáticas, mas também as variáveis externas: os tipos de 
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locutores, os dispositivos de comunicação, tanto quanto as variáveis históricas 

e culturais; 

 o problema de tratamento dos dados: seleções manuais, tratamento 

informatizado com o uso de softwares ad hoc, ou constituição de amostras a 

partir de bases de dados. 

 

O foco, na constituição do corpus, deve ater-se à natureza do ponto de vista adotado, 

pelo viés da observação, considerando uma dada manifestação da linguagem, em função da 

qual são recortados fatos, que se podem definir como todo fenômeno que serve para explicitar 

o emprego de certas marcas, formas linguísticas e discursivas, as quais funcionam como pistas, 

e podem ser interpretadas como efeitos de sentido que se presentificam no enunciado, nos 

manejos do pesquisador, na e pela linguagem, na negociação com as vozes alheias no campo 

científico. Sob esse enfoque, a coleta dos dados obedece a uma lógica documental: “o objetivo 

é recolher, descrever e classificar os objetos do mundo e os fenômenos sociais, segundo 

critérios de forma, sem hipóteses particulares orientando a pesquisa numa ou noutra direção, e 

isso com um ideal de exaustividade” (CHARAUDEAU, 2011, p. 16), ou seja, a partir de 

material empírico (textos escritos), selecionar o fenômeno a ser propriamente analisado, 

observando o objeto, pelo viés da descrição e da interpretação do corpus, com o intuito de 

responder às questões de pesquisa.  

A interpretação “consiste em uma operação de correlação de fatos observados com 

outros fatos, para formular inferências, hipóteses de sentido” (CHARAUDEAU, 2011, p. 14) – 

uma espécie de exercício descritivo. A descrição no material selecionado, dissertações de 

mestrado, permite inventariar formas linguísticas mobilizadas pelo pesquisador no texto 

produzido. As etapas da descrição e da interpretação consistem, inicialmente, em identificar e 

descrever as formas linguísticas de utilização das vozes alheias nas dissertações, para, em 

seguida, interpretá-las, colocando em discussão as estratégias de escrita utilizadas pelos 

pesquisadores para a inserção dessas vozes em seus textos. 

Esse procedimento de análise pauta-se pela metodologia de pesquisa em ciências 

humanas e sociais, “com procedimentos mais ou menos sistemáticos de coleta e tratamento do 

material” (CHAURAUDEAU, 2011, p.2), com o intuito de mostrar os efeitos de sentido 

decorrentes do modo de utilização das vozes alheias na escrita dos textos. No processo analítico, 

tomamos, como categoria mais geral de análise, a heterogeneidade enunciativa, tal como 

postulada por Authier-Revuz (1998, 2004, 2008), para o estudo das diversas formas de 

materialização do discurso do outro na escrita. E para melhor especificar, elegemos, nesse 



80 

 

quadro, a Representação do discurso outro (RDO), que sinaliza, nos textos dos pesquisadores, 

a heterogeneidade do discurso. 

O estabelecimento prévio de categorias priori deve-se à orientação metodológica da 

análise qualitativa (conjunto de textos para descrever e interpretar sentidos). Como método de 

análise, adotamos o processo misto dedutivo e indutivo, “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” (MORAES, 2003, p. 197-198). 

Usamos esse processo misto, apresentado por Moraes (2003), em nosso trabalho, 

considerando o fato de havermos definido as categorias para a análise das dissertações de 

mestrado (método dedutivo), tomando por base as teorias que servem como fundamentação da 

pesquisa, antes mesmo de analisar o corpus, e a partir da observação das informações nele 

contidas (método indutivo).  

 

4.1.2 A constituição e seleção do corpus  

 

O corpus desta pesquisa constitui-se de dissertações de mestrado defendidas em 

Programas de Pós-Graduação em Letras/Linguística, em Universidades públicas no nosso país. 

O levantamento feito no Portal CAPES levou em conta as publicações no período de 2006 a 

2014. Optamos por esse período porque abrange um número considerável de dissertações 

defendidas em Universidades Federais de ensino distribuídas em todas as regiões brasileiras.  

A Dissertação, segundo as normas NBR 6022, atualizadas em 2003, classifica-se como 

documento que apresenta o resultado de um trabalho científico, de tema único e bem delimitado 

em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações, devendo 

evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de 

sistematização do aluno. É elaborada sob a coordenação de um orientador, visando à obtenção 

do título de mestre. O meio de circulação desse tipo de produção acadêmica pode ser o impresso 

ou o eletrônico. 

 A coleta das dissertações foi realizada no Banco de Teses da CAPES, que se configura 

como biblioteca digital do Ministério da Educação do Brasil, constituída por obras que se 

encontram em domínio público, cedidas pelos titulares dos direitos autorais. A opção por 

pesquisar apenas dissertações de mestrado na área de Letras não se deu de modo aleatório; 

articula-se com o propósito do Grupo de Estudos do Texto e do Discurso (GETED/UFRN), que 

se dedica a estudos e pesquisas sobre a produção escrita do sujeito que se coloca na posição de 
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pesquisador na graduação e na pós-graduação, fundamentando-se, para tanto, em diversas 

abordagens teóricas, vinculadas aos estudos linguísticos. Nosso propósito é investigar as 

estratégias mobilizadas pelos sujeitos mestres no processo de construção e transmissão de 

conhecimentos, numa tentativa de compreender como se manifestam, nessas produções, a 

heterogeneidade constitutiva e ainda a heterogeneidade de formas linguísticas e discursivas que 

marcam as negociações do sujeito com as diversas vozes que são aí convocadas ao diálogo. 

Outra razão para a escolha de dissertações de mestrado justifica-se no fato de a escrita 

do discurso científico, na universidade, demandar do pesquisador não só um “saber dizer” mas 

também um “saber como dizer”, a partir do modo como constrói o problema de pesquisa, como 

recorta os fatos e como convoca os autores para o diálogo. Mais precisamente, espera-se que o 

pesquisador saiba mobilizar o conhecimento teórico adquirido ao longo da formação, que saiba 

fazer uso da voz alheia, e ainda que demonstre um domínio dos mecanismos textual/discursivos 

em sua produção, que poderá (ou não) ser posta em circulação. É justamente este o ponto em 

que se concentra a importância de analisarmos a escrita das dissertações, em virtude da 

preocupação com a qualidade da produção acadêmica no curso de pós-graduação em Letras, 

considerando-se a dificuldade dos pesquisadores em dar conta dos requisitos que a pesquisa 

científica exige. 

Em se tratando, particularmente, do corpus desta pesquisa, vale ressaltar o fato de que 

este se constitui de “textos finalizados”, dissertações de mestrado, produzidas e defendidas em 

Programa de Pós-Graduação em Letras/Linguística, portanto, já submetidas à avaliação e 

inseridas em Banco de Teses da CAPES. A preferência pelo Portal de Domínio Público – 

CAPES – deve-se ao fato de ser este considerado um veículo de publicação de trabalhos 

científicos, que mantém uma política de editoração baseada em fatos relevantes de divulgação 

e produção de conhecimento científico no meio acadêmico. 

Na coleta dos dados, observaram-se alguns critérios, como o geográfico, o temporal, o 

temático e, particularmente, o tipo/gênero textual – a dissertação de mestrado −, como critério 

norteador. O critério temporal estabelece o período compreendido entre 2006 a 2014, ano de 

conclusão das dissertações. Com base nesses critérios, realizamos os procedimentos de seleção: 

de início, fizemos um levantamento, relacionando títulos, autores e ano de produção de todas 

as dissertações elaboradas no período estabelecido, em diversas regiões do Brasil, obtendo 

como resultado um número demasiadamente grande para procedermos ao trabalho analítico. 

Considerando-se o fato de a dissertação ser um texto extenso, decidimos fazer uma seleção 

simples: recorremos à fundamentação teórica desses textos e fizemos a seleção por autores que 

embasavam a pesquisa.  
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Observando tal procedimento, constatamos que, nos últimos dez anos, registrou-se um 

grande número de trabalhos defendidos em instituições federais, públicas e particulares, 

distribuídas em todas as regiões brasileiras.  

Selecionamos, entre tantas, 18 (dezoito) dissertações, sendo que em 17 (dezessete) delas 

há predominância de obras cuja fundamentação teórica está centrada na Análise do Discurso. 

Essa particularidade também exerceu influência sobre nossa escolha, considerando-se a 

possibilidade de contarmos com referenciais teóricos comuns e/ou de podermos estabelecer 

aproximações com a Teoria Enunciativa e com a Análise do Discurso de linha francesa, 

sobressaídas em algumas dessas dissertações. 

A escolha pela corrente teórica justifica-se, pois, mais precisamente, como forma de 

diálogo no campo da Teoria Enunciativa, em particular na interação com as postulações teóricas 

cunhadas por Authier-Revuz (1990, 1998, 2004, 2011), que constituem a sustentação basilar 

deste trabalho. A autora busca exteriores teóricos à Linguística, a exemplo da Análise de 

Discurso, para conciliar o estudo da heterogeneidade enunciativa do dizer e compor as 

categorias do estudo linguísticos do texto e do discurso em uma única análise.  

Em sua composição final, o corpus é constituído por 18 dissertações produzidas por 

pesquisadores mestres, em diferentes contextos (Universidades Federais do Brasil), um número 

bastante representativo em relação à quantidade de documentos selecionados para o tipo de 

pesquisa documental qualitativa. A expectativa é a de que o conjunto de documentos 

selecionados neste estudo seja suficiente para revelar resultados significativos em relação aos 

fenômenos investigados. 

  

4.2 Descrição do corpus: dissertações de mestrado 

 

O corpus constitui-se de dissertações de mestrado, em que se recortam, para fins de 

análise, os capítulos de fundamentação teórica e o capítulo de análise dos dados das pesquisas. 

O primeiro tem como particularidade apresentar uma fundamentação teórica, em que o 

pesquisador recorre a teorias, autores, enfim, às vozes “autorizadas”, a fim de fundamentar seu 

dizer, de garantir a veracidade dos resultados alcançados em sua pesquisa, que, por extensão, 

sustentam sua tese. Em outras palavras, o universo teórico passa a ser um mecanismo de 

construção do saber, em que o pesquisador se ancora, avaliando sempre as possíveis relações 

que pode estabelecer com tais conhecimentos na construção de sua pesquisa.  

Ao lidar com essas teorias, o pesquisador pode não só estabelecer relações com estas, 

mas também transformá-las, assumindo um compromisso ético com esse outro discurso; em 
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contrapartida, o autor lido também pode ser considerado um obstáculo, para os pesquisadores 

menos experientes na prática de escrita, podendo, por isso deixar de avançar, prendendo-se na 

repetição dos discursos já ditos.  

O capítulo de análise dos dados tem como particularidade retomar a teoria que embasa 

a pesquisa na interpretação de dados. Trata-se do momento em que o pesquisador precisa do 

amparo teórico para conseguir realizar, de modo menos presuntivo, sua análise. Assim, os 

conceitos teóricos devem ser tomados como fonte de questionamento dos objetos de reflexão 

da pesquisa desenvolvida, servindo também de ferramenta para o pesquisador avançar, 

ampliando os sentidos construídos a partir das concepções teóricas assumidas na análise e na 

interpretação dos dados, que derivarão os resultados presumidos e em vias de confirmação. 

Esses dois capítulos foram escolhidos porque, por meio deles, poderemos investigar 

diferentes formas de manifestação das múltiplas vozes existentes em um texto; mais 

especificamente os fenômenos da heterogeneidade mostrada, em dissertações de mestrado, da 

área de Letras. Nesse caso, não estamos considerando o processo de formação a que o sujeito 

foi submetido ao produzir a pesquisa. Investigamos tão somente as estratégias linguísticas e 

discursivas mobilizadas pelos pesquisadores no processo de  negociação com as vozes alheias 

“atravessadas” em seu discurso. 

 

4.2.1 Conceituação de dissertação nos manuais de metodologia científica 

 

Na vasta literatura dos manuais de metodologia científica (LAKATOS e MARCONI, 

1986), a dissertação é apresentada, geralmente, como um tipo de estudo científico construído 

como requisito final do Curso de Pós-Graduação, visando a obter o título de mestre. Em sua 

feição documental, caracteriza-se como um estudo teórico, de tratamento essencialmente 

reflexivo, que requer sistematização, ordenação e interpretação dos dados. Sem um tratamento 

reflexivo, pode-se realizar um outro trabalho, menos produzir uma dissertação. É, portanto, da 

natureza da dissertação o exercício de reflexão, essencial em todo o percurso de produção do 

texto.  

Segundo Lakatos e Marconi (1986), a dissertação situa-se entre a monografia e a tese. 

Nessa linha fronteiriça, aproxima-se mais da tese, considerando-se que seu plano de trabalho, 

sua estrutura e sua abordagem teórico-metodológica basicamente se igualam, em termos 

procedimentais, àqueles que orientam a construção de uma tese. Muito embora esta possa 

distinguir-se da dissertação por contribuir mais significativamente na solução de problemas 

importantes, colaborando para o avanço científico, na área em que o estudo se realiza. 
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Salomon (1993, p. 224), numa tentativa de definir mais precisamente o caráter da 

dissertação, sugere dois modos de concebê-la: dissertação monográfica ou tratamento escrito 

de assunto específico, com metodologia adequada e de caráter eminentemente didático; e dis-

sertação científica ou tratamento escrito, original, de assunto específico, com metodologia 

própria, que resulte de pesquisa pura ou aplicada. 

Salvador (1980, p. 35) também constrói sua conceituação apresentando a dissertação 

expositiva − quando reúne e relaciona material obtido de diferentes fontes, expondo o assunto 

com fidedignidade e demonstrando habilidade não só de levantamento de dados mas também 

de organização; e a dissertação argumentativa − quando requer uma interpretação das ideias 

apresentadas e o posicionamento do pesquisador. 

Como observamos, na concepção dos autores, a dissertação é um trabalho científico, 

que demanda sistematização, metodologia científica, espírito crítico e reflexivo etc. Em uma 

feição esboçada nos manuais de metodologia, a grande ênfase é dada aos aspectos estruturais, 

sejam eles formais, sejam linguísticos. Nesses manuais, os autores são unânimes em afirmar 

que os trabalhos de natureza científica apresentam uma estrutura comum aos trabalhos cientí-

ficos do tipo dissertativo, envolvendo segmentos como a introdução, o desenvolvimento e a 

conclusão.  

De acordo com Lakatos (1986), pode haver diferença entre os trabalhos científicos 

quanto ao enfoque dado, à utilização desse ou daquele método de abordagem do tema, dessa ou 

daquela técnica, pelo grau de profundidade da abordagem, mas não em relação à estrutura, 

embora a denominação para os segmentos elencados possa variar de um autor para outro. 

Lakatos (1986, p. 161) define a estrutura de um trabalho científico da seguinte forma: 

 

A introdução consiste na formulação do tema, delimitação no tempo e no 

espaço, objeto, objetivos, justificativa, metodologia e referência teórica.   

O desenvolvimento tem por finalidade expor e demonstrar a revisão da 

literatura; formulação do problema, hipóteses e variáveis, pressupostos 

teóricos; descrição dos métodos e técnicas da pesquisa; explicitação dos 

conceitos; análise e interpretação dos dados. Podem ser levados em 

consideração três estágios: explicação, discussão e demonstração das 

proposições para atingir o objetivo do trabalho obedecendo uma sequência 

lógica para a etapa final, as conclusões. 

A conclusão constitui a fase final dos principais resultados obtidos, durante a 

análise, vinculados à hipótese de investigação, cujo conteúdo foi comprovado 

ou refutado. 

 

Na produção da dissertação, sugere o estabelecimento de ligação entre as partes, de 

modo que resultem em continuidade, formando uma estrutura padrão. Podemos dizer que a 
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dissertação é uma produção científica voltada ao desenvolvimento de um espírito investigativo 

e reflexivo, cuja produção exige de seu produtor conhecimentos não apenas de cunho científico, 

mas também de ordem estrutural, a fim de poder caracterizar-se, de fato, como texto científico.  

Na esfera acadêmica, os alunos de graduação e pós-graduação são constantemente 

solicitados a produzir textos científicos. A produção da dissertação na pós-graduação é requisito 

último para a obtenção do título de mestre. Hoje, a dissertação já assume o status de gênero 

discursivo − um tipo relativamente estável de enunciado, nos termos da concepção bakhtiniana, 

por tratar-se de um texto de caráter científico, produzido num contexto social específico, o 

universo acadêmico, cuja finalidade é a produção de um saber, a partir de um dado tema 

devidamente especificado e delimitado, em função de seu conteúdo temático, de seu estilo e, 

principalmente, de sua estrutura composicional.  

Orientando-nos pela concepção bakhtiniana, enxergamos a dissertação não apenas sob 

um viés meramente técnico, tampouco como entidade formal, mas a partir da consideração de 

sua natureza sócio-hitórica, tendo em vista critérios sociocomunicativos e funcionais. Cumpre 

destacar também que os textos científicos, de modo geral, pressupõem o estabelecimento de 

relações intertextuais (FIORIN, 2003) − estabelecimento de diálogo entre os textos. Tratar a 

dissertação como gênero do discurso facilita sua percepção como evento dialógico da língua na 

esfera da atividade científica.  

 

4.2.2 Procedimentos de análise do corpus 

 

A heterogeneidade enunciativa, no quadro de Authier-Revuz (2004), apresenta 

diferentes formas de manifestação das múltiplas vozes convocadas em um texto, ou seja, dos 

fenômenos da heterogeneidade discursiva mostrada. A heterogeneidade mostrada pode-se fazer 

representar em feições bem diversas. No esquema abaixo, elaborado a partir de Authier-Revuz 

(1998, 2004), observamos algumas dessas representações. 
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Quadro 3 − Esquematização elaborada a partir de Authier-Revuz (1998, 2004) 

 

 

 

Selecionamos para análise as marcas de heterogeneidade mostrada e marcada (em 

destaque acima) por se fazerem perceptíveis na materialidade linguística (estão claramente 

delimitadas no discurso, podendo ser assinaladas e descritas), caracterizando-se na linha do 

texto sob a forma de discurso direto, discurso indireto, aspas, e metadiscurso do enunciador, 

cuja identificação pode ser efetuada por procedimentos linguístico-discursivos. Cada um desses 

modos resguarda suas características linguísticas e semânticas específicas e, de modo singular, 

assinala a heterogeneidade no discurso. Ao contrário da heterogeneidade não marcada, que é 

mais “velada”, já que a delimitação das formas linguísticas não é facilmente reconhecida, mas 

pode ser recuperável na ordem do discurso. 

Para a análise do corpus, aplicamos a categoria representação do discurso do outro 

(RDO), que permite o estudo das marcas linguísticas assinaladoras, nos textos dos 

pesquisadores, da heterogeneidade do discurso. Como desdobramento prático, nossa intenção 

é a de (com base nos resultados obtidos) contribuir para o desvelamento das estratégias 

linguísticas e discursivas mobilizadas pelo pesquisador ao articular, em seu texto, as várias 

vozes em concurso. 

Sob nossa ótica, os fenômenos de heterogeneidade mostrada/marcada concentram-se na 

categoria de análise já definida. Assim, vamo-nos deter na interpretação de aspectos linguísticos 

que possam ser tomados como indícios da relação do pesquisador com as leituras mobilizadas 
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Fonte: Authier-Revuz (1998, 2004). 
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na escrita da pesquisa; em especial, nos capítulos de fundamentação teórica e de análise dos 

dados das dissertações. Tal como previsto, analisaremos, então, as formas linguisticamente 

descritíveis presentes no discurso.  

A escolha por essas categorias obedeceu a dois critérios: o fato de representarem as 

categorias mais recorrentes em textos acadêmicos e o fato de possibilitarem uma discussão 

acerca do modo como o pesquisador “comanda” as diferentes vozes no texto produzido. As 

formas heterogêneas de RDO mostram a voz do pesquisador em diálogo com outras vozes. A 

interação e as negociações que ele estabelece, ao colocar essas vozes em diálogo, evidenciam 

as diferentes estratégias de remissões que elas assumem e que nos possibilitam caracterizá-las 

numa análise, que se apresenta em duas partes: na primeira parte, a negociação com as vozes 

alheias, compreendendo a fundamentação teórica; e na segunda parte, as estratégias de escrita 

no processo de negociação com as vozes alheias, compreendendo a fundamentação teórica e a 

análise dos dados. As análises efetuadas nessas duas partes visam identificar e descrever as 

formas linguísticas mais recorrentes que indiciam o modo como os pesquisadores negociam 

com as vozes alheias, em dissertações de mestrado; analisar quais são as estratégias adotadas 

por eles na negociação de vozes mobilizadas em seus textos; interpretar os efeitos de sentido 

que o uso dessas formas linguísticas da enunciação provoca em sua (dos pesquisadores) 

produção escrita.  

Pelo modo como o pesquisador apresenta seu discurso, podemos identificar uma série 

de vozes, a partir das quais um dizer é constituído; por exemplo, por meio das formas 

linguísticas e discursivas que assinalam a presença da palavra alheia. A epígrafe de Ginzburg 

(1989, p. 151), inserida no início do capítulo, instigando o leitor a ser como um caçador, capaz 

de “ler nas pistas mudas uma série coerente de eventos”, induz-nos a concluir que, no ato de 

leitura das dissertações de mestrado selecionadas como corpus, é possível atribuir sentido às 

pistas que aí se apresentam, porque elas podem ser, de fato, “insinuadoras” de sentido.  

Capturar a voz alheia na materialidade linguística do texto é uma atividade de pesquisa 

que precisa passar pela estrutura sintática e pelo estatuto semântico, visto que as formas de 

dizer, de relacionar, materializadas em uma cadeia enunciativa permitem “[...] escutar a 

polifonia não intencional de todo discurso” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 28). Assim, o limite 

restrito das formas linguísticas possibilita compreender os modos de organização e 

funcionamento do texto acadêmico-científico, no que concerne ao ato de identificar, descrever 

e interpretar, em dissertações de mestrado, as estratégias linguísticas e discursivas que 

assinalam a relação do pesquisador com as vozes alheias aí inscritas.  



88 

 

Neste ponto, vale ressalvar o fato de que não mencionamos as dissertações pelo título, 

nem pela autoria, nem pela universidade em que estas foram elaboradas, pois não temos 

interesse em estudar os sujeitos como indivíduos, nem mesmo estabelecer comparações entre 

as dissertações e as respectivas instituições em que se formaram. Importa-nos considerar a 

universidade tão-somente como lugar de pesquisa e o sujeito tão-somente como aquele que se 

constitui na relação dialógica com as vozes que convoca ao diálogo. 

Para uma sistematização do trabalho, em termos de sua execução, as etapas e os 

procedimentos analítico-interpretativos dos dados observaram a seguinte ordem: 

– etapa 1 − consistiu na leitura e releitura das dissertações mediante o aporte teórico 

utilizado pelos pesquisadores nos dois capítulos específicos: fundamentação teórica e 

análise dos dados das pesquisas, seguida da aplicação da categoria da heterogeneidade 

mostrada (AUTHIER-REVUZ, 2004), em especial as formas de representação do 

discurso do outro (RDO) registradas pelos pesquisadores em suas dissertações; 

– etapa 2 − consistiu na identificação e na descrição das formas linguísticas mais 

recorrentes que indiciam o modo como os pesquisadores negociam com as vozes alheias 

nos textos produzidos; 

– etapa 3 − consistiu na análise das estratégias linguísticas adotadas pelos pesquisadores 

no processo de negociação com as vozes alheias (aporte teórico) no texto que produzem; 

– etapa 4 − consistiu na interpretação dos efeitos de sentido que o uso dessas formas 

linguísticas da enunciação provoca na escrita dos pesquisadores; 

– etapa 5 −  consistiu na sugestão de encaminhamentos possíveis/viáveis para a produção 

de textos na graduação. 

 

No capítulo de análise, por questões didático-metodológicas, as dissertações de 

mestrado são apresentadas por excertos representativos, em consonância com os objetivos da 

pesquisa. Cada dissertação foi devidamente codificada, como forma de garantir a preservação 

de identidade dos autores. Quando necessário, recorremos à teoria fonte (arcabouço teórico), 

como auxilio para a interpretação das estratégias linguísticas pelas quais se guiaram os 

pesquisadores ao inscrever os discursos outros em suas produções, buscando encontrar pontos 

comuns que nos pudessem revelar os efeitos de sentido no texto construído.  

Os excertos foram dispostos sob a forma de sequências textuais (circunscritos em caixas 

de texto, contendo o texto original), sem que tenham sofrido qualquer alteração. A codificação 

entre parênteses (D01A, 2006, p. 45) identifica a dissertação (D), o número de ordem (de 1 a 

18), acrescido da Universidade federal identificada por uma letra (A, B, C...), seguida do ano 
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de publicação do texto e da página da qual foi retirado o recorte. Em alguns momentos, ao invés 

de escrever pesquisador da dissertação (D01A), fizemos a retomada (D01A) para representar o 

pesquisador (autor da dissertação).  

Também recorremos a alguns tipos de destaques, quais sejam: as marcações na cor azul, 

para visualizar as referidas marcas de heterogeneidade mostrada; o sublinhado, para a remissão 

a aspectos considerados relevantes para análise. Em alguns excertos, utilizamos outros tipos de 

marcação ao realizar comparações entre um texto “x” e “y”, a saber: o negrito, para palavras e 

expressões retomadas do texto fonte pelo pesquisador; as bordas externas, para representar as 

substituições de palavras, realizadas a partir da leitura do texto fonte; e o sublinhado tracejado, 

na cor verde, para indicar a supressão de informações no texto construído pelo pesquisador. 

Essa estratégia tem a finalidade de organizar melhor a análise de dados.  

O exemplo abaixo ilustra nosso procedimento de inserção dos excertos no capítulo de 

análise de nosso trabalho.  

(x.) 

Segundo Benveniste, a subjetividade é entendida como “a capacidade do locutor para se propor 

como ‘sujeito’” (1989, p. 288). Essa proposição como sujeito tem como condição a linguagem. 

“É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a 

linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ego”. Assim 

sendo, essa propriedade da subjetividade é determinada pela pessoa e o seu status linguís-

tico. 

(D01A, 2006, p. 45) 
Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D01A. 

 

 

Designamos como excerto (x.) o recorte completo que corresponde ao trecho extraído 

da dissertação do pesquisador no capítulo de fundamentação teórica e no capítulo de análise 

dos dados. Entretanto, no decorrer das análises, recortamos da transcrição maior (excerto 

completo) trechos menores porque desenvolvemos uma análise fragmentada de cada parte, para 

facilitar (ao leitor) a compreensão do nosso propósito de análise, que é interpretar como as 

vozes alheias são utilizadas pelos pesquisadores na pesquisa desenvolvida. 

Na retomada dos excertos, para análise da heterogeneidade enunciativa, concernente à 

multiplicidade de vozes inseridas no enunciado, referimo-nos ao autor, nominando-o de 

pesquisador/enunciador. O termo voz/vozes alheias é empregado como correlato a discurso 

(ex.: negociação com o discurso do outro, isto é, a interação e a negociação que o pesquisador 

estabelece ao colocar as vozes alheias na escrita da sua pesquisa), uma vez que a base teórica 

sobre a heterogeneidade enunciativa (Authier-Revuz, 2004) apoia-se no princípio do 

dialogismo e na noção de polifonia de BAKHTIN. Em Authier, as formas na língua possibilitam 
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que um dado discurso seja constituído a partir de outros discursos, ou seja, do entrelaçamento 

de vozes em enunciados 

Além desse procedimento de inserção dos excertos no capítulo de análise, utilizamos 

dois outros tipos. O primeiro tipo compreende fragmentos transcritos do texto fonte (arcabouço 

teórico − fonte fornecida pelo pesquisador); é o fragmento representativo do texto (origem) 

correspondente, na construção da escrita do pesquisador (em sua fundamentação teórica e/ou 

na análise dos dados) para as devidas comparações que pretendemos efetuar nos seguintes 

termos: como o teórico fonte elabora seu discurso, e como o pesquisador retoma esse dizer na 

fundamentação teórica da pesquisa, ou como interpreta o dizer do teórico na análise dos dados 

que, consecutivamente, demonstra seu modo de escrita a partir da teoria lida e articulada em 

seu dizer nos respectivos capítulos.   

Essa estratégia possibilita contrastar o recorte representativo do texto fonte (teórico 

citado) com o recorte representativo da escrita do pesquisador nos dois capítulos específicos do 

corpus selecionado.  

Para dar melhor visibilidade aos procedimentos adotados, apresentamos, de forma 

ilustrativa, como se dá o processo de organização dos fragmentos selecionados para o capítulo 

de análise. Fazemos a demonstração (com quadros vazios) de como se constitui a metodologia 

adotada na pesquisa. Contudo, apresentamos, no capítulo específico para análise, o quadro (x) 

completo, para mostrar o movimento de escrita do pesquisador, na construção da pesquisa, ao 

contrastar com o texto fonte. 

No Quadro 4, visualizado a seguir, representamos, lado a lado, os trechos que 

consideramos relevantes para a análise. Primeiro, o trecho do texto fonte (origem), seguido do 

trecho retirado do capítulo teórico das dissertações, para as devidas comparações que 

pretendemos apresentar, evidenciando a relação do pesquisador com as vozes alheias 

mobilizadas na pesquisa.  

 

Quadro 4 − Segmentos do texto fonte (teórico) e segmentos da D01A (capítulo teórico). 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE  

 TEÓRICO “X” (Ano “x”) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − 

Fundamentação teórica 

  (Autor “X”, ano “x”, p. “x”)  (D01A, 2006, p. 45)    

Fonte: autoria própria. 

 

Seguimos essa mesma estrutura de apresentação dos excertos retirados das dissertações, 

contrastando o texto fonte com o trecho produzido pelo pesquisador no capítulo de análise dos 
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dados. Especificamente, os trechos da fundamentação teórica que são retomados pelo 

pesquisador na análise dos dados ao interpretar e/ou reformular uma ideia/reflexão ou conceito 

teórico que, por sua vez, nos permitisse compreender, na materialidade do texto, os modos 

como os pesquisadores retomam a bibliografia lida na análise dos dados da pesquisa. 

 

Quadro 5 − Segmentos do texto fonte (teórico) e segmentos da D01 (capítulo de análise). 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE 

                TEÓRICO “X” (Ano “x”) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − 

Análise dos dados 

(D01A, 2006, p. 45)   (D01A, 2006, p. 90)    

Fonte: autoria própria 

 

Optamos por esse procedimento para verificar como o pesquisador recorre ao texto fonte 

ao escrever sua dissertação. Mais precisamente, para averiguar como se concretiza a relação de 

negociação do pesquisador com as vozes alheias na escrita da pesquisa e para  interpretar quais 

os efeitos de sentido que essas vozes “regidas” pelo pesquisador produzem em seu texto. 

O segundo tipo compreende os fragmentos recortados do texto fonte (arcabouço teórico) 

e os trechos recortados dos excertos produzidos pelos pesquisadores no capítulo  teórico e no 

capítulo de análise dos dados. Para dar maior visibilidade, apresentamos, com recuo na margem 

direita, os trechos correspondentes (aqueles que tratam do mesmo conceito/ideia/informação). 

Nessa forma ilustrativa, os excertos são transcritos com grifos nossos22. 

 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE: Teixeira (2005) − “As aspas 

indicam condescendência quando o locutor, assumindo uma posição 

paternalista, utiliza uma palavra apropriada ao universo do receptor, 

mas, como que a preservar a auto-imagem, marca com elas seu 

distanciamento em relação a esse universo.” (TEIXEIRA, 2005, p. 

143, grifos nossos). 

 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR: capítulo teórico − 

de condescendência: as aspas aqui são usadas quando o locutor utiliza 

uma palavra ou expressão comum ao vocabulário do receptor, mas 

ainda assim marca o seu distanciamento em relação ao seu vocabu-

lário.  (D1A, p. 60-61). 

 

                                                 
22

Os destaques foram utilizados para as comparações entre o texto “x” (fonte) e o texto “y”(texto do pesquisador), 

a saber: o sublinhado, para aspectos de análise; o negrito, para palavras e expressões retomadas do texto fonte pelo 

pesquisador; as bordas externas, para representar as substituições de palavras realizadas a partir da leitura do texto 

fonte; o sublinhado, tracejado na cor verde, para indicar a supressão de informações no texto construído pelo 

pesquisador. 
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Recorremos a essa estratégia para mostrar que o pesquisador utiliza-se de diversos 

procedimentos linguísticos (sendo um deles a paráfrase), que permitem interpretar e reformular 

um conhecimento anteriormente produzido, de maneira que ele consiga rearranjar esse 

conhecimento na leitura que faz de um dado que representa o corpus de sua pesquisa.  

Como visto, a depender do contexto ou da situação comunicativa em que os textos foram 

produzidos, é possível fazer menção a quaisquer outras marcas linguísticas presentes no excerto 

em análise. Sob essa ótica, vale a compreensão de que o analista pode considerar cada 

enunciado (pequeno excerto) produzido por um pesquisador e, como tal, observar o processo 

de produção, sem que isso lhe exija um contato com os pesquisadores que o produziram. 

No capítulo seguinte, dedicamo-nos à análise dos dados da pesquisa. O intuito é 

apresentar as formas linguísticas que sinalizam o modo de negociação do pesquisador com as 

vozes alheias inseridas na produção escrita de sua pesquisa, tendo em conta a relação com a 

enunciação anterior, tomada como base, e as implicações de sua materialização no capítulo de 

fundamentação teórica e no capítulo de análise dos dados, por diferentes tipos de representação 

do discurso do outro (RDO). 
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5 VOZES MARCADAS EM DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

 

Procuramos reconhecer em dissertações de mestrado modos como os 

pesquisadores negociam com os teóricos fonte que embasam seus trabalhos 

tendo como limites: as próprias estratégias utilizadas pelo autor na escrita (a 

textualização), e a forma dos suportes em que os textos são dados a ler 

(composição). 

 

(BARZOTTO, 2003, p. 1)  

 

Este capítulo dedica-se à análise dos dados da pesquisa e está organizado em duas partes. 

Inicialmente, identificamos, no capítulo de fundamentação teórica e no capítulo de análise do 

corpus, que foi selecionado, as formas linguísticas mais recorrentes em dissertações, como, por 

exemplo, as formas de discurso relatado (DR) − nas atribuições de Authier-Revuz (2004), re-

presentação do discurso outro (RDO) −, em especial a abertura de espaços para outras vozes no 

enunciado por meio da inserção do Discurso Direto (DD), do Discurso Indireto (DI), da 

Modalização em Discurso Segundo (MDS), da Ilha Textual (IT) e do Discurso Direto com 

“que” (DDq). Na sequência, sem pretender apontar falhas e culpabilizar o autor do texto, 

procedemos a uma análise das vozes alheias convocadas como aporte teórico das pesquisas, 

visando a um vero registro do modo como os pesquisadores negociam com essas vozes outras 

em suas dissertações de mestrado. Por fim, em cada uma das partes componentes, construímos 

uma síntese conjugando a análise e a interpretação dos resultados, com o intuito de oferecer 

sugestões para uma melhor condução do processo de escrita na universidade. 

 

5.1 Primeira Parte – Negociação com as Vozes Alheias: fundamentação teórica 

 

Nessa primeira parte, priorizamos o capítulo de fundamentação teórica das dissertações, 

tendo como principal objetivo identificar, descrever, interpretar e analisar a inserção das formas 

de RDO utilizadas pelos pesquisadores na negociação com as vozes alheias, como apoio 

teórico, em seus textos. 

 Como já sabemos, as formas de RDO são uma especificação da alteridade do discurso, 

porque as negociações efetuadas pelo pesquisador, no texto, possibilitam a percepção de que as 

vozes alheias nunca são mobilizadas de modo passivo: elas fazem parte da constante construção 

do sentido que ocorre na interação/negociação do um (pesquisador, aquele que escreve o texto), 

com o outro (teórico convocado).  
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Iniciamos nossa análise, com alguns excertos do capítulo de fundamentação teórica das 

dissertações selecionadas, a fim de verificar as diversas formas de inserção das palavras de 

terceiros e a categoria a que correspondem − representação do discurso do outro (RDO) −; neste 

caso, o outro é autor de determinados quadros teóricos com os quais o pesquisador tenta 

dialogar/negociar ao inserir a voz alheia “autorizada” em sua produção escrita. Quando 

necessário, recorremos à fonte teórica para contrastá-la com o texto produzido pelo sujeito-

pesquisador. Vale ressalvar o fato de que os modos pelos quais a voz alheia é mobilizada, no 

interior dos textos, podem definir, por exemplo, a maneira como o conhecimento será 

construído nesses textos, e ainda a maneira como o pesquisador se posiciona em relação a essas 

vozes, seja para concordar com elas, seja para delas discordar etc. 

Nos excertos subsequentes, fazemos uso de alguns tipos de destaques: as marcações, na 

cor azul, para visualizar as formas de heterogeneidade mostrada; e o sublinhado, para assimilar 

aspectos que consideramos relevantes para a análise. Essa estratégia tem a finalidade de 

organizar melhor a análise dos dados. 

 

EXCERTO 1 

Neste capítulo, faremos um leve sobrevoo sobre a escrita da história da Análise do Discurso de 

orientação francesa. Tal sobrevoo se justifica não apenas pelo fato de esta “disciplina” ser a nossa 

âncora teórico-metodológica, mas principalmente para evidenciar que esta teoria vai se constituindo no 

interior da própria análise dos objetos que mobiliza para analisar. 

Dessa maneira, nosso trabalho consiste em evidenciar os procedimentos de formação de sentidos 

acerca do falar sobre o índio na mídia impressa mato-grossense. Tentaremos evidenciar que o falar 

sobre o índio na mídia mato-grossense se baseia numa interdiscursividade, numa memória do dizer 

instaurada há cinco séculos no Brasil. Não é nosso objetivo buscar a origem desses discursos, o seu 

momento “inaugural”, visto que como diz Henry, 1997, p. 51: 

 

É bem verdade que é ilusório colocar para a história uma questão de origem 

e esperar dela uma explicação do que existe. Ao contrário, não há ‘fato’ ou 

‘evento’ histórico que não faça sentido, que não peça interpretação, que não 

reclame que lhe achemos causas e consequências. É nisso que consiste para 

nós a história, nesse fazer sentido, mesmo que possamos divergir sobre esse 

sentido em cada caso. 

 

A Análise de Discurso, doravante AD, fundada pelo filósofo e linguista Michel Pêcheux, é uma 

transdisciplina situada no “entremeio” das ciências humanas e sociais e tem como foco de discussão o 

trabalho da linguagem em relação à história, à sociedade e à ideologia, na constituição de sentidos e 

dos sujeitos. 

Segundo Mariani (1998) o trabalho da AD é, sobretudo, questionar os sentidos constituídos nas 

práticas políticas e sociais ditados como “verdadeiros”. Seu papel é discutir como, por que, quando e 

onde esses sentidos são ideologicamente impostos, mostrando que há outras possíveis leituras. 

(D03A, p. 15) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D03A. 



95 

 

No excerto 1, recortado do capítulo teórico da D03A, há a presença de diferentes vozes 

que demarcam a fronteira entre as palavras do pesquisador e as palavras do outro (os teóricos 

citados), que se manifestam explicitamente, a partir de formas linguísticas perceptíveis no texto, 

indicando a existência de diálogo em diferentes fontes enunciativas. O pesquisador utiliza-se 

de outra voz, na qual se apoia numa tentativa de expressar melhor seu “querer dizer”. A forma 

verbal “diz” e o sistema autor-data, seguido do recuo das palavras citadas, são marcas 

representativas de discurso direto (DD) e evidenciam que o pesquisador demarca a 

exterioridade que atravessa seu dizer sinalizando a fronteira entre o eu-pesquisador e o outro.  

O recurso ao DD propicia a representação no discurso de um outro discurso, neste caso, 

o de “Henry”, reproduzido em termos de seu dizer. Mas não é de modo aleatório que o 

pesquisador mobiliza a voz de “Henry (1997)”; ele pretende, fazendo uso das palavras do autor, 

delimitar o recorte teórico-metodológico que embasa sua pesquisa. As palavras desse autor 

servem de sustentação para o recorte que delimita no trabalho, qual seja: “evidenciar os 

procedimentos de formação de sentidos acerca do falar sobre o índio na mídia impressa mato-

grossense”. O emprego das formas verbais na primeira pessoa do plural, “faremos” e 

“tentaremos”, e a expressão “nosso trabalho” reforça a ideia do recorte que faz, cujo aporte 

teórico está respaldado na escrita da história da Análise do Discurso de orientação francesa.  

Como argumento, no terceiro parágrafo, é mencionado o nome de Michel Pêcheux, tendo como 

finalidade afirmar, a partir da referencia do seu nome, a origem da Analise de Discurso. Parece-

nos evidente o esforço empreendido pelo sujeito-pesquisador no intuito de construir um sentido 

e se constituir como autor de seu texto.  

No trecho “Segundo Mariani (1998), denominado por Authier-Revuz (2004) de 

modalização em (ou por) discurso segundo (MDS) sobre o conteúdo, diferentemente do que 

sucede com o emprego do DD ou do DI, o pesquisador compromete-se a reformular as palavras 

de “Mariani”, dando-se ao trabalho de parafrasear o conteúdo relatado. As formas linguísticas 

evidenciam diferentes modos de negociação do pesquisador com a voz alheia, ora se mostrando 

mais engajado no modo como negocia os sentidos, ao parafrasear, por exemplo, uma ideia, ou 

comentar uma citação (Ex.: Segundo Mariani...), ora se mostrando mais “preso” ao discurso do 

outro, considerando-se o fato de que nem comenta nem parafraseia o conteúdo fonte (ex.: a 

citação com recuo da margem direita a partir da forma linguística “como diz Henry, 1997, p. 

51”). 

As aspas nos termos “disciplina”, “inaugural”, “entremeio” e “verdadeiro” são marcas 

que delimitam um fenômeno de modalização autonímica, demarcando um tipo outro no fio 

textual do discurso, no âmbito da não-coincidência do discurso consigo mesmo. Nos excertos 
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em destaque, elas sugerem o distanciamento por parte daquele que escreve, em relação aos 

mencionados termos. Poder-se-ia até considerar que se trata de um distanciamento provisório, 

uma vez que os vemos integrados no enunciado, funcionando como palavras-chave, utilizadas, 

pelo pesquisador para assinalar a importância de escolher uma teoria para a análise do objeto 

(discurso).   

Um dos efeitos de sentido percebido no modo como o pesquisador recorre à forma 

modalizadora, “como diz Henry, 1997, p. 51”, é o de que as palavras do autor atestam a 

informação central no enunciado “o falar sobre o índio na mídia mato-grossense se baseia numa 

interdiscursividade, numa memória do dizer instaurada há cinco séculos no Brasil”; por isso, a 

necessidade de realizar recortes para a análise do objeto, mostrando, assim, que as palavras 

alheias servem de sustentação ao seu querer dizer. O uso da expressão linguística “Segundo 

Mariani (1998)” demonstra que o pesquisador, ao reformular o conteúdo proferido pelo autor, 

promove uma integração da fala deste ao seu dizer, na medida em que se encarrega de 

reformular, com suas próprias palavras, e com o “mesmo sentido”, a mensagem de um 

enunciado já relatado, procedendo à recuperação do já dito por meio de paráfrase. Cada uma 

dessas formas de remissão às vozes alheias traduz, a seu modo, uma maneira específica de 

mobilização do discurso do outro na escrita de uma pesquisa.  

 

EXCERTO 2 

Para Souza (2013),“a linguística aplicada é um campo interdisciplinar de estudo que identifica, 

investiga e propõe soluções para problemas relacionados com a linguagem da vida real. Alguns dos 

campos acadêmicos relacionados à linguística aplicada são: educação, linguística, psicologia, 

antropologia e sociologia. É uma ciência pluralizada e sem fronteiras cristalizadas, ciência porque possui 

objeto de pesquisa que é a linguagem, a habilidade essencialmente humana. É uma ciência muito 

arraigada com contemporaneidade que existe do homem atual mais interatividade, conhecimento de si 

e de outros. A natureza da Linguística Aplicada é prioritamente ser plural e não singular”.  

(D02B, p. 16-17 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D02B. 

 

Nesse excerto, registramos o uso de modalização por discurso segundo (MDS) sobre o 

conteúdo em: “Para Souza (2013)”. Diferentemente do excerto 1, em que há a reformulação23 

do dizer, as palavras do autor mencionadas, neste caso, servem ao pesquisador para demarcar 

uma ruptura entre sua voz (“Para Souza”) e a voz do teórico fonte (a reprodução fiel das 

palavras de Souza). Mesmo assim, ainda que o pesquisador cite, entre aspas – sob forma mais 

                                                 
23

Ancoramo-nos no conceito de paráfrase desenvolvido por Fuchs (1985), especificamente a abordagem da 

paráfrase, apontada como uma atividade de reformulação, considerando que tal atividade varia segundo os sujeitos 

e a situação em que a atividade parafrástica é produzida. As possibilidades de relações com as vozes alheias são 

ilimitadas. 
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visível – as palavras alheias (numa sinalização da autoria do outro – o teórico), não realiza, de 

fato, uma ruptura, uma vez que, à semelhança do que ocorre com o DD, o DD com “que”, o 

pesquisador não reformula as palavras de Souza (2013); coloca-as entre aspas para indicar o 

discurso fonte, em que se fundamenta para dizer. 

A tentativa de negociação do pesquisador com a voz alheia suscita, como efeito de 

sentido, uma certa crença de que abre espaço ao outro para que este fale em seu lugar. Numa 

outra composição discursiva, o pesquisador poderia ter optado pelo uso do DD, “Souza (2003) 

afirma”: “[...]”, do DD com “que”, “Souza (2003) afirma que”: “[...]”, ponto de não 

coincidência do discurso consigo mesmo, e de DD, considerando que o pesquisador não é autor 

das palavras entre aspas, sendo o teórico fonte o responsável pelo dizer, devido à ausência de 

paráfrase, como vimos no excerto 2, em que a expressão modalizadora “Para Souza (2003)” 

normalmente é empregada como recurso de reformulação de um dizer por meio de paráfrase. 

 

EXCERTO 3 

Outra consideração sobre notícias: elas são perecíveis. Quase sempre a obsessão pelo 

presente é privilegiada em detrimento do aprofundamento, da elaboração e planejamento. Diz 

Traquina (2005b, p.37) que  
O imediatismo age como medida de combate à deterioração do valor da 

informação. Os membros da comunidade jornalística querem as notícias tão 

“quentes” quanto possível, de preferência “em primeira mão”. Notícias 

“frias” são notícias “velhas”, que deixaram de ser notícias. 

 

 O fator tempo, portanto, é o eixo central da produção jornalística. Atualidade, é uma palavra 

que define ou torna reconhecível uma notícia que, por natureza, é efêmera. Charaudeau (2006a, 

p.134) explica que 

 

O tempo só se impõe ao homem através do filtro de seu imaginário e, para 

as mídias, através do imaginário da urgência. Urgência na transmissão da 

informação que faz com que, uma vez concluído o ato, produz-se um vazio 

que deve ser preenchido o mais rapidamente possível por uma outra 

urgência; assim, de vazios em urgências constrói-se atualidade com uma 

sucessão de notícias novas, num avançar sem fim, e mesmo por antecipação. 

 

Esse vazio do qual fala Charaudeau se refere à necessidade de saber do homem moderno. 

“Na sociedade capitalista, o conhecimento (o saber) é sempre vendido como instrumento de vantagem 

competitiva” (HERNANDES, 2006, p.41). Charaudeau (2006a, p.43) explica que o saber é resultado 

da construção humana através do exercício da linguagem. 

(D04D, p. 47) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D04D. 

 

No excerto 3, as formas linguísticas de DD com “que”(cor azul) estão presentes em duas 

ocorrências das formas verbais “diz” e “explica”, mais a conjunção integrante “que”, nas 

ocorrências “Diz Traquina (2005b, p.37) que” e “Charaudeau (2006a, p.134) explica que”, 
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assinalando ponto de não coincidência do discurso consigo mesmo, em que o pesquisador 

mobiliza a voz alheia em seu texto, estabelece a demarcação da exterioridade de um tipo de 

outro (outro discurso), por meio do recurso de recuo à margem direita (introdução de citação 

literal), seguido das formas modalizadoras “Diz Traquina (2005b, p.37) que” e “Charaudeau 

(2006a, p.134) explica que”. No final do terceiro parágrafo, observamos na passagem 

“Charaudeau (2006a, p.43) explica que”, assinalada com marcas linguísticas de DI (o verbo 

dicendi e a conjunção integrante “que”), em que o pesquisador se encarrega de reformular, com 

suas próprias palavras, o dizer de Charaudeau. Diferentemente das formas linguísticas 

anteriormente mobilizadas, em que o pesquisador recorre ao emprego do DD correspondendo 

a uma operação de citação da voz alheia, em que o teórico fonte é o responsável pelo dizer. 

Constatamos que o trecho que antecede à citação e o que a precede (“Outra consideração sobre 

notícias: elas são perecíveis. Quase sempre a obsessão pelo presente é privilegiada em 

detrimento do aprofundamento, da elaboração e planejamento” e “O fator tempo, portanto, é o 

eixo central da produção jornalística. Atualidade, é uma palavra que define ou torna 

reconhecível uma notícia que, por natureza, é efêmera”) correspondem à parte em que o 

pesquisador se coloca como responsável pelo conteúdo relatado − notícias jornalísticas na 

atualidade − ao apresentar, na verdade, uma tradução da mesma ideia expressa na citação. 

Nas formas linguísticas de DD com “que” (nas duas ocorrências mencionadas acima), 

referentes ao emprego do verbo dicendi dá-se uma ruptura no nível sintagmático, evidenciada 

a partir do recuo da parte citada para a margem direita da página, sinalizando que o pesquisador 

faz citação da voz alheia no texto produzido. A marca linguística de DI sinaliza que o 

pesquisador faz uso da voz alheia para complementar seu dizer. As propriedades do DD e do 

DI opõem-se completamente, ocorrendo a heterogeneidade em DD versus a homogeneização 

em DI. O pesquisador, ao fazer a citação direta ou indireta, integrada ou não ao texto, tem a 

intenção de registrar a “voz da autoridade” em sua produção escrita. Genericamente, podemos 

dizer que, na negociação de vozes, a ocorrência de DI marca mais a presença do pesquisador 

que reformula um dizer fonte do que no emprego do DD, em que faz citação literal, muitas 

vezes apenas para complementar uma informação.  

As formas de representação do discurso outro não ocorrem somente a partir do verbo 

dicendi, ou dos dois pontos, ou ainda do uso da conjunção “que”, nem tampouco por meio da 

preposição “segundo”, “para”, “de acordo com”. Limitar o estudo do discurso citado (DC), ou 

discurso do relatado (DR) à abordagem das formas de citação seria um reducionismo. Há 

diversas maneiras de representar o discurso do outro (RDO), que ampliam o leque das formas 

convencionais de discurso citado, como denomina, por exemplo, Maingueneau. No início do 
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terceiro parágrafo, o pesquisador recorre à expressão linguística “do que fala Charaudeau”, em 

que retoma a citação em DD e realiza uma reformulação das palavras anteriormente ditas pelo 

teórico, escrevendo o seguinte: “Esse vazio do qual fala Charaudeau se refere à necessidade de 

saber do homem moderno”. É importante notar que na reformulação realizada como discurso 

indireto, na sequência, quebra-se a expectativa do leitor, no sentido de mobilizar o dizer do 

teórico fonte para complementar o trecho. Assim, o pesquisador inicia com a reformulação do 

que teria dito Charaudeau e coloca, entre aspas, a passagem: “Na sociedade capitalista, o 

conhecimento (o saber) é sempre vendido como instrumento de vantagem competitiva”. 

Observa-se aí que a recorrência às palavras do autor fonte, “HERNANDES, 2006, p. 41”, 

revela-se um recurso auxiliar à escrita do pesquisador, que se vale das palavras alheias, de modo 

intencional, porque, entre muitos outros motivos, podem-lhe faltar as suas. O efeito de sentido, 

nessa tentativa de negociação com as palavras alheias, dá-se como um exercício de “controle”, 

em que a voz do outro é mobilizada para complementar o seu dizer, inicialmente reformulado. 

Assim, o recurso ao DD, com recuo à margem esquerda e o emprego de aspas representam o 

distanciamento do pesquisador em relação à exterioridade teórica, que é convocada para o seu 

texto a serviço da argumentação construída. O recurso ao DI serve para negociar com as 

informações fonte e realizar a reformulação. O pesquisador mostra-se mais presente no texto 

construído, considerando-se sua atuação no processo de interpretação e tradução da voz alheia, 

dando-se assim um compartilhamento de vozes. 

No excerto 4, a seguir, registra-se uma situação bastante recorrente nas dissertações, em 

que o pesquisador confere ao texto o aspecto de “mosaico”, devido às excessivas remissões às 

vozes externas, com a finalidade de dar lugar ao outro para falar por si, em um movimento de 

reafirmação e apropriação dos postulados teóricos, nem sempre trazendo comentário ou 

reformulação de um dizer fonte, o que resulta no uso demasiado das palavras alheias, talvez 

para atender às exigências formais da apresentação do arcabouço teórico da pesquisa.  

 

EXCERTO 4  
Dentre as muitas propostas de Althusser, a mais conhecida é a de que Marx operou um 

“corte epistemológico”, o que teve por consequência a criação de uma nova disciplina do 

conhecimento humano: o continente História. 

Segundo Gregolin (2007, p. 43), para Althusser existiram dois Marx: 

 

O jovem Marx é aquele do homem genérico, da temática da alienação; é 

um Marx humanista, cuja problemática é um homem consagrado à 

liberdade, que deve restaurar sua essência perdida na trama da história que 

o alienou, deve superar a contradição que se situa na alienação da razão. O 

Marx maduro rompe com essa concepção que fundamenta a história e a 

política numa essência do homem, substituindo-a por uma teoria científica 
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da história, amparada em conceitos novos como os de formação social, 

forças produtivas, relações de produção etc. Esvaziando as categorias 

filosóficas de sujeito, de essência, de alienação, esse Marx da maturidade 

faz a crítica radical do humanismo, considerado como mistificação 

ideológica. 

E foi justamente esse retorno a Marx que se constituiu como uma das grandes 

contribuições de Althusser à AD: a explicitação do materialismo histórico. 

A ideologia também ocupa um papel centra l na teoria althusseriana. Para ele, a ideologia 

seria o outro da ciência, e, a partir de 1968, seus trabalhos passam a apontar também uma função 

prática para ela. “Ela é então entendida como uma relação imaginária que os homens mantêm com 

suas condições reais de existência” (GREGOLIN, 2007, p. 50). 

Ainda segundo Althusser (1985), a ideologia da classe dominante é mantida tanto através 

dos Aparelhos Repressores do Estado, que compreendem o governo, a administração, o Exército, a 

polícia, os tribunais, as prisões etc.; quanto por seus Aparelhos Ideológicos, tais como a religião, a 

escola, a família, o direito, a política, o sindicato, a cultura, a informação. 

Michel Pêcheux, a quem se atribui o ato fundador da AD, inicialmente sustentou filosófica 

e politicamente sua obra no pensamento de Althusser. Ele mobilizou o pensamento de seu mestre 

para temas como o discurso, a ideologia, o sujeito e o sentido. Foucault também manteve uma relação 

forte com Althusser, podendo mesmo ser considerado um de seus maiores interlocutores.Assim, 

podemos dizer que a Análise do Discurso de Linha Francesa se sustenta sobre esses três pensadores. 

Gregolin (2007) divide as trajetórias tanto de Pêcheux quanto de Foucault em três fases, as 

quais sintetizo a seguir [...] 

(D15O, p. 67)  
Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D15O. 

 

Nesse excerto, o “mosaico” de vozes alheias delineado no texto produzido pelo D15O 

é mobilizado a partir da leitura da obra intitulada: Foucault e Pêcheux na Análise do Discurso: 

Diálogos e Duelos (Gregolin, 2007). Interessante destacar que o pesquisador apresenta 7 (sete) 

parágrafos curtos, todos eles retirados exclusivamente de Gregolin (2007), uma vez que não 

identificamos, na bibliografia, o nome dos teóricos citados na pesquisa.  

Embora o pesquisador haja convocado tantas vozes ao diálogo, não se mostra 

“competente” para gerenciá-las a contento em seu discurso. Cada parágrafo apresenta 

rapidamente um conceito chave, mas sem a devida reflexão, o que se deve, provavelmente, ao 

uso demasiado das vozes alheias, sem muito aproveitamento para o seu discurso, já que as usa 

para falar por ele, ou seja, atribui ao outro aquilo que deveria ser uma construção sua.  

As formas linguísticas expressivas de modalização do dizer em discurso segundo, sobre 

o conteúdo, a exemplo de: “Segundo Gregolin (2007, p. 43), para Althusser”; “Ainda segundo 

Althusser (1985)”; “Para ele”; dentre outras diversas formas de representação do discurso outro, 

tais como: “Dentre as muitas propostas de Althusser”; “Marx”; “esse retorno a Marx”; “grandes 

contribuições de Althusser”; “Michel Pêcheux”; “Pêcheux”; “Foucault” e “Gregolin (2007)”, 

utilizadas pelo pesquisador suscitam diferentes efeitos de sentido. Os recursos de recuo à 

margem direita e o emprego de aspas servem para demonstrar um saber sobre a necessidade de 

se estabelecer uma fronteira entre os dizeres. 
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No primeiro parágrafo, na passagem “Dentre as muitas propostas de Althusser, a mais 

conhecida é a de que Marx operou um ‘corte epistemológico’, o que teve por consequência a 

criação de uma nova disciplina do conhecimento humano: o continente História”, o pesquisador 

reformula uma informação dita por Gregolin (2007), especificamente sobre a proposta de 

Althusser, ou seja: não lê o teórico; fala da sua proposta segundo um outro teórico; neste caso, 

Gregolin (2007).  

Na sequência do parágrafo, quando se cita “Marx”, apresenta-se um caso de ilha textual 

em DI, que se encontra no interior da reformulação, demonstrando que o trecho não foi 

transcrito; isso ocorre porque o pesquisador integra sintaticamente a informação entre aspas ao 

seu próprio dizer. No segundo parágrafo, para falar da teoria de Althusser, que cita Marx, 

recorre a Gregolin (2007). Nesse entrecruzamento de vozes, apresenta uma longa citação, com 

recuo à margem direita, deixando prevalecer, neste caso, a voz do outro, a quem transfere a 

incumbência de falar por ele. 

Logo após a citação, o pesquisador elabora o seguinte trecho: “E foi justamente esse 

retorno a Marx que se constituiu como uma das grandes contribuições de Althusser à AD: a 

explicitação do materialismo histórico”. Ao dizer “E foi justamente”, deixa evidências de sua 

tentativa de negociar com a voz alheia. Ao comentar uma das grandes contribuições de 

Althusser à AD, atém-se a mencionar uma informação aleatória, a exemplo de “a explicitação 

do materialismo histórico”, sem esclarecer a dimensão desse conceito na teoria do autor. Tanto 

que a informação seguinte, no quarto parágrafo, trata de um conceito chave na teoria de 

Althusser (1985), acerca da ideologia, mais especificamente no livro Aparelhos Ideológicos de 

Estado. Para apresentar o conceito de ideologia definido pelo teórico, o pesquisador recorre a 

uma citação direta de Gregolin, no trecho: “Ela é então entendida como uma relação imaginária 

que os homens mantêm com suas condições reais de existência” (GREGOLIN, 2007, p. 50). 

Nesse caso, registra a descrição da fonte teórica, deixando claro que não recorre a Althusser, 

mas a outra fonte (Gregolin) para falar do conceito de ideologia, tal qual é tratado por Althusser.  

Já no quinto parágrafo, o trecho “Ainda segundo Althusser (1985)”, seguido da 

passagem “a ideologia da classe dominante é mantida tanto através dos Aparelhos Repressores 

do Estado, que compreendem o governo, a administração, o Exército, a polícia, os tribunais, as 

prisões etc.”, indicia, no emprego de “Ainda segundo Althusser (1985)”, que irá reformular 

uma informação dita pelo teórico fonte. No entanto, essa pretensão não se confirma: segue 

citando o teórico, a partir da leitura que faz de Gregolin. Recorremos ao texto fonte 

(ALTHUSSER, 1985, p. 67) e verificamos que o autor diz: “[...] Lembremos que na teoria 

marxista, o aparelho de Estado (AE) compreende: o governo, a administração, o exército, a 
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polícia, os tribunais, as prisões, etc. que constituem o que chamaremos a partir de agora de 

aparelho repressivo do Estado”. Em se comparando a citação vertida da fonte com a versão do 

pesquisador, constata-se uma inversão na sequência das informações. A paráfrase realizada pelo 

pesquisador, da leitura que faz do texto de Gregolin, não se distancia muito do texto fonte: cita 

inicialmente o que Althusser (1985) apresenta, por último, no trecho “[...] que constituem o que 

chamaremos a partir de agora de aparelho repressivo do Estado” e, recorrendo ao discurso 

segundo, prossegue: Segundo Althusser (1985), “a ideologia da classe dominante é mantida 

tanto através dos Aparelhos Repressores do Estado”, operando uma repetição absoluta na 

complementação desse enunciado, tal qual escrito por Althusser, a saber: “[...] que 

compreendem o governo, a administração, o Exército, a polícia, os tribunais, as prisões etc.” 

Na tentativa de parafrasear uma informação fonte, usa a forma verbal, compreendem, 

em substituição a compreende que se registra na frase original. Apesar da repetição, o 

pesquisador não coloca entre aspas esse discurso do outro, ou seja, a voz alheia vai-se 

transformando em enunciado próprio, no modo como escreve. Essas vozes misturam-se no 

interior da enunciação e assim permanecem não se apresentando uma explicação mais 

consistente para fundamentar a pesquisa.   

Também se verifica uma descontinuidade de sentido no sexto parágrafo, em que, 

inicialmente, o pesquisador cita “Michel Pêcheux”, sem referência à obra (à identificação pela 

data). Essa referência a Pêcheux presta-se tão somente para introduzir o pensamento de 

Althusser (1985), a quem irá alinhar seu discurso, tal como enuncia: “Ele mobilizou o 

pensamento de seu mestre para temas como o discurso, a ideologia, o sujeito e o sentido”. E 

não vai além dessa menção vaga a esses conceitos-chave. Da mesma maneira, “passeia” pelos 

teóricos: cita um, cita outro em tentativas de aprofundamento dos conceitos.  Por fim, recorre a 

mais uma voz autorizada: “Foucault também manteve uma relação forte com Althusser, 

podendo mesmo ser considerado um de seus maiores interlocutores [...]”. Parece-nos mais um 

recurso sem muita procedência: é tão simplesmente mais uma nova menção a um teórico. Em 

cada parágrafo, há sobreposições de vozes; na maioria das vezes, delineadas entre três a cinco 

linhas, em que a construção do pesquisador aparece bem reduzida; tanto que, na retomada das 

informações teóricas, finaliza o sexto parágrafo do seguinte modo: “Assim, podemos dizer que 

a Análise do Discurso de Linha Francesa sustenta-se sobre esses três pensadores”.   

Por fim, no sétimo parágrafo, o D15O assim registra: “Gregolin (2007) divide as 

trajetórias tanto de Pêcheux quanto de Foucault em três fases, as quais sintetizo a seguir [...]”. 

E continua o enunciado, com uma longa citação com recuo à margem direita. Estranhamente, 

após a citação, não lhe ocorre fazer qualquer comentário. Parece um discurso que se assenta no 
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vazio. Assim como se mostra o tratamento que confere aos conceitos de que se vale. Tais  

“movimentos”  comprometem o conteúdo do texto, uma vez que o pesquisador não demonstra 

conseguir negociar os sentidos com as várias vozes que mobiliza em seu texto.  

Ora, não basta citar brevemente o nome dos autores; é preciso sustentar um dizer, a 

partir das vozes que mobiliza. Citar um teórico, depois citar outro, e outro, é dar “saltos no 

escuro” sem a noção exata da distribuição espacial: salta-se para o vazio. No caso em análise, 

devido à superficialidade na escrita, o que resulta como efeito de sentido, é que, nesse “salto no 

vazio”, os teóricos convocados têm suas vozes pouco “exploradas”; mesmo assim, colocam-se 

à disposição do pesquisador, que, na maioria das situações, comporta-se como um simples 

articulador do discurso, respondendo apenas pela organização dessas vozes. Em vista disso, 

entendemos que o pesquisador apresenta dificuldade no momento de posicionar-se diante do 

texto construído; é a provável justificativa para a sobreposição de vozes dos teóricos 

mobilizados, o que também pode ser justificado no fato de o pesquisador não haver conseguido 

superar os obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 1996), particularmente o obstáculo 

quantitativo: citar vários autores dá a impressão de que o dito passa a ter valor inquestionável, 

como se a quantidade superasse qualquer possibilidade de engano.  

 

EXCERTO 5 

O estatuto do dizer e a própria posição do sujeito se constitui pela formulação histórica do 

discurso, ou seja, todo discurso remete a outro, com o qual constrói uma rede de sentidos, ou do qual 

orquestra saberes.  Ou ainda, em outros termos: 

 

O discurso se conjuga sempre sobre um discurso prévio, ao qual ele atribui o 

papel de matéria-prima, e o orador sabe que quando evoca tal acontecimento, 

que já foi objeto de discurso, ressuscita no espírito dos ouvintes o discurso no 

qual este acontecimento era alegado, com as “deformações” que a situação 

presente introduz e da qual pode tirar partido (PECHEUX, 1997, p. 77, grifo 

do autor).  

 

A mobilização da noção de Condições de Produção (CP) nos permite verificar os efeitos de 

sentido produzidos a partir de certos dizeres que estão intimamente relacionados com um dado momento 

histórico, o qual determina o que pode e deve ser dito.  

(D16P, p. 22) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D16P. 

 

Interessante observar que, no excerto 5, normalmente o recuo à margem direita vem 

antecedido da forma de DD, seguida de dois pontos (Ex.: “Pêcheux diz:”), e da forma de DD 

com “que” (Ex.: “Pêcheux diz que:” ou “Diz Pêcheux que:”), e ainda por marcas linguísticas 

de modalização do dizer em discurso segundo (Ex.: “Segundo Pêcheux”; De acordo com 

Pêcheux”; “Pêcheux comenta que:”; “Para Pêcheux”; “Nas palavras de Pêcheux:” etc.). Não 
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obstante, a referência ao discurso do teórico não vem antecedida pela citação: aparece no final 

desta entre parênteses (nome do autor, ano de publicação da obra e página em que se situa). 

Trata-se de uma forma de referência ao discurso do outro, que é bastante recorrente nas 

dissertações.  

Observamos que, no primeiro parágrafo, anterior à citação, o autor da D16P faz uso da 

expressão “ou seja” (introdutora de paráfrase), buscando um modo mais claro para reformular 

o dizer: “O estatuto do dizer e a própria posição do sujeito”. Com esse intuito, “[...] encena o 

desdobramento reflexivo do dizer a partir da figura resposta de fixação de um sentido” 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 25). Na sequência desse excerto, o pesquisador mobiliza 

novamente outros reformuladores de discursos (“ou ainda” e “em outros termos”) no trecho que 

antecede a citação.  Nas duas situações, trata-se de um ponto de não-coincidência das palavras 

com elas mesmas. Diferentemente do primeiro caso, em que o pesquisador reformula um dizer 

fonte, por meio de paráfrase, para fixar um sentido, verificamos que com as expressões “ou 

ainda” e “em outros termos”, que normalmente são empregadas para introduzir a reformulação 

de um dizer, o pesquisador não tem esse trabalho; recorre ao reformulador24 e, na sequência, 

apresenta, com recuo à margem direita, o dizer de Pêcheux. Trata-se de uma estratégia, em que, 

inicialmente se recorre ao reformulador, mas se menciona o teórico fonte para fixar o sentido 

almejado. Ao invés de reformular uma informação, dá-se lugar ao outro para falar por si. 

Transfere-se a responsabilidade do dizer ao teórico fonte. 

No segundo parágrafo, é evidente que o pesquisador busca negociar sentidos, quando 

diz: “[...] nos permite verificar”. Mesmo assim, nesse caso, apenas retoma um já dito e procura 

dizer com suas palavras. Pelo interdiscurso, podemos recuperar, na materialidade do texto, que 

o pesquisador registra um trecho, tal qual formulado pelo teórico fonte, a saber: “[...] dado 

momento histórico, o qual determina o que pode e deve ser dito [...]”, mas não destaca entre 

aspas o enunciado citado.  

Por fim, vale considerar o fato de que, nos enunciados analisados, o efeito de sentido, 

decorrente do uso dos reformuladores “ou seja”, “ou ainda”, “em outros termos” e da expressão 

“nos permite verificar”, revela que o pesquisador, mesmo parafraseando uma citação fonte, 

parece não conseguir distanciar-se muito do dizer de Pêcheux: insiste na  citação literal desse 

discurso, ao invés de reformulá-lo, o que induz à compreensão  de que o autor é convocado 

para falar em seu lugar. 

  

                                                 
24

A paráfrase linguística – Equivalência, sinonímia ou reformulação (FUCHS, 1985, 129-134). 
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EXCERTO 6  

Para a Análise do Discurso (AD), a linguagem materializa a ideologia, a língua e a história. Não 

existe neutralidade na linguagem e esta é a mediação necessária entre o homem e a realidade natural e 

social. Essa mediação é o discurso, que “torna possível tanto a permanência e a continuidade quanto o 

deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive” (ORLANDI, 2005, p.15). 

Diz Pêcheux (1988, p. 160) que  

 

É a ideologia que fornece as evidências pelas quais ‘todo mundo sabe’ o que 

é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, uma greve, etc., 

evidências que fazem com que uma palavra ou um enunciado ‘queiram dizer 

o que realmente dizem’ e que mascaram, assim, sob a transparência da 

linguagem’, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido das 

palavras e dos enunciados. 

 

O sujeito, conforme conceito adotado pela AD, não é um indivíduo em si, mas um sujeito social 

que ocupa um determinado lugar estabelecido e regrado pela sociedade de acordo com as situações 

sócio-históricas. Ele é ao mesmo tempo livre e submisso, “ele é capaz de uma liberdade sem limites e 

uma submissão sem falhas: pode tudo dizer, contanto que se submeta à língua para sabê-la” 

(ORLANDI, 2005, p. 50). Ou seja, ele é constituído por um discurso que já emerge afetado pelas 

condições de produção. 

 (D05E, p. 42) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D05E. 

 

No excerto 6, temos três formas de inserção de vozes alheias: “(ORLANDI, 2005, p.15); 

“Diz Pêcheux (1988, p. 160) que”; e novamente “(ORLANDI, 2005, p. 50)”. A construção do 

discurso direto com “que” (“Diz Pêcheux (1988, p. 160) que”) caracteriza-se como ponto de 

não-coincidência do discurso consigo mesmo, por meio do qual o pesquisador credita a 

Pêcheux (1998) a informação apresentada (com recuo da parte citada para a margem direita da 

página), e ainda demarca a fronteira entre o seu dizer − ao fazer uso da expressão introdutora 

de discurso “Diz Pêcheux que” − e o dizer do teórico. 

No primeiro parágrafo, inicialmente, o pesquisador parafraseia as informações de 

Orlandi (2005) a respeito do tratamento que a Análise do Discurso dá à linguagem. Isso pode 

ser confirmado na passagem: “Para a Análise do Discurso (AD), a linguagem materializa a 

ideologia, a língua e a história. Não existe neutralidade na linguagem e esta é a mediação 

necessária entre o homem e a realidade natural e social. Essa mediação é o discurso que [...]”. 

Nessa passagem, o uso do relator “que” serve de ponte para a travessia entre o discurso do 

pesquisador e a citação da autora “[...] torna possível tanto a permanência e a continuidade 

quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade em que ele vive” 

(ORLANDI, 2005, p. 15), que vem “autorizar” o dizer do pesquisador que se antecede à referida 

citação. Verificamos também que, após o registro do discurso autoral, não há comentário de 
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retomada, o que revelaria o efeito de sentido que o pesquisador visava construir ao convocar 

esse discurso ao diálogo; em vez disso, limita-se a encadear nova citação.  

Em mais uma investida, recorremos à fonte teórica mencionada (autor, ano e página) e 

constatamos que o pesquisador não somente reproduz o texto fonte (o trecho que apresenta com 

aspas), mas, ainda, sob a forma de paráfrase, repete quase integralmente, parte desse discurso, 

alterando apenas alguns termos. Para uma melhor percepção desses apontamentos, registramos, 

no quadro 6, abaixo, de um lado, o texto fonte “Orlandi, 2005”, seguido do texto produzido 

(parafraseado) pelo pesquisador. Nesse excerto, usamos alguns tipos de destaques: o negrito, 

para palavras e expressões retomadas do texto fonte pelo pesquisador; as bordas externas para 

remeter às substituições de palavras realizadas a partir da leitura do texto fonte; e o sublinhado, 

para assinalar aspectos considerados relevantes à efetivação das devidas comparações que 

pretendemos apresentar. 

 

Quadro 6 −  Segmentos do texto fonte Orlandi (2005) e segmentos da D05E 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE  Orlandi 

(2005) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR - 

Fundamentação teórica 

A análise de Discurso concebe a linguagem 

como mediação necessária entre o homem e a 

realidade natural e social. Essa mediação, que 

é o discurso, torna possível tanto a 

permanência e a continuidade quanto o 

deslocamento e a transformação do homem e 

da realidade em que vive. O trabalho 

simbólico do discurso está na base da produção 

da existência humana (ORLANDI, 2005, p. 15).  

Para a Análise do Discurso (AD), a linguagem 

materializa a ideologia, a língua e a história. Não 

existe neutralidade na linguagem e esta é a 

mediação necessária entre o homem e a realidade 

natural e social. Essa mediação é o discurso, que 

“torna possível tanto a permanência e a 

continuidade quanto o deslocamento e a 

transformação do homem e da realidade em que 

ele vive” (ORLANDI, 2005, p.15). 

(D05E, p. 42) 

Fonte: Orlandi (2005); D05E.  

 

O pesquisador inicia o parágrafo com a forma de inserção de RDO “Para x”; no entanto, 

não menciona o teórico fonte; vai direto à interpretação do conteúdo (“Para a Análise do 

Discurso (AD), a linguagem materializa a ideologia, a língua e a história. Não existe 

neutralidade na linguagem e esta é a mediação necessária entre o homem e a realidade natural 

e social. Essa mediação é o discurso, que [...]”), já antecipada por ele no primeiro parágrafo, 

que, ao parafrasear o dizer de Orlandi (2005), afirma, de modo mais ou menos categórico: “Essa 

mediação é o discurso”. Não muito diferente do que diz a autora, que, sem se distanciar em 

demasia desse tom declarativo, opta pelo inciso explicativo assim enunciando: “Essa mediação, 

que é o discurso [...]”. Como se vê, o autor da D05E utiliza as mesmas palavras da autora, mas 



107 

 

a maneira como as retoma é um tanto diversa, pelo menos no modo entonacional do dizer. Ao 

explicitar sua afirmação, Orlandi emprega o “que” em “[...] essa mediação, que é o discurso 

[...]”; o pesquisador, por sua vez, usa a partícula “que” antes da citação entre aspas, tal qual o 

texto fonte. Assim, devido à nova construção que faz, altera o pronome “essa” (essa mediação, 

que é o discurso) do texto fonte, optando por dizer “e esta é a” (e esta é a mediação necessária). 

Interessante notar que a passagem “[...] mediação necessária entre o homem e a realidade 

natural e social [...]” também se mostra tal qual o texto fonte; entretanto, o pesquisador não 

coloca aspas, dando a entender que se pode tratar de uma interpretação sua, a partir da leitura 

do texto fonte, ou seja, toma as palavras de Orlandi e, no modo como as retoma, faz parecer 

uma construção sua; nesse movimento, marca a fronteira entre os dizeres somente no trecho 

com aspas. 

O efeito de sentido suscitado é o de que o pesquisador não se distancia muito do texto 

fonte, na tentativa de parafrasear o outro; tanto que, na sequência, cita Pêcheux para 

complementar o seu dizer. Posteriormente ao trecho citado (recuo à margem direita), mais 

especificamente no segundo parágrafo, começa com uma paráfrase do modo como o sujeito é 

adotado pela AD, seguida também de uma citação literal, para finalizar uma ideia: “Ele é ao 

mesmo tempo livre e submisso, ‘ele é capaz de uma liberdade sem limites e uma submissão 

sem falhas: pode tudo dizer, contanto que se submeta à língua para sabê-la’” (ORLANDI, 2005, 

p. 50). Na sequência, recorre ao reformulador “ou seja”, buscando fixar melhor um sentido: 

“[...] ele é constituído por um discurso que já emerge afetado pelas condições de produção”. 

Pelo interdiscurso, podemos recuperar na materialidade linguística (que reformula com poucas 

palavras) a retomada de um dizer já dito, sem avançar. O efeito de sentido suscitado no trecho 

construído demonstra a dependência das palavras alheias para falar por si; parafraseia as 

informações fonte, recorre praticamente às mesmas palavras, no tecido textual, operando 

apenas pequenas modificações nos trechos.  

 
EXCETO 7 

Partindo das leituras de Orlandi (2007, p. 36), é importante frisar que todo o funcionamento da 

linguagem se assenta na tensão entre elementos parafrásticos e polissêmicos. 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. Ao passo que, na polissemia, o 

que temos é deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o equívoco. 

(D09I, p. 62) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D09I. 
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Nesse excerto, observamos que o pesquisador inicia o trecho do seguinte modo: 

“Partindo das leituras de Orlandi (2007, p. 36), é importante frisar que [...]”. A princípio, 

verificamos que esse modo de iniciação pontua a formulação de DI, seguido do verbo “frisar” 

e da conjunção integrante “que”, típicas de paráfrase, em que há reformulação de um dizer. A 

partir das informações de referência ao discurso outro “Orlandi (2007, p. 36)”, fornecidas pelo 

pesquisador ao citar nome do teórico (ano e página), recorremos à fonte teórica e constatamos 

que, apesar de indicar uma paráfrase do conteúdo fonte (“Partindo das leituras de Orlandi (2007, 

p. 36)”), seguido do trecho “[...] é importante frisar que” e ainda da ausência de aspas na 

sequência das informações apresentadas no trecho, constatamos que o pesquisador não faz uma 

citação indireta retomando um já dito; ao contrário, faz citação literal do texto fonte; no entanto, 

não utiliza o recurso de aspas, recurso demarcador da fronteira entre os dizeres. Apresentamos, 

no Quadro 7, abaixo, trechos retirados do texto fonte, seguidos do enunciado construído pelo 

pesquisador. Utilizamos as marcações na cor azul, para mostrar as referidas marcas de 

heterogeneidade mostrada; e o negrito, para sinalizar a repetição do enunciado deste. 

  

Quadro 7 − Segmentos do texto fonte Orlandi (2007) e segmentos da D09I 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE Orlandi 

(2007) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO 

PESQUISADOR − Fundamentação teórica 

Quando pensamos discursivamente a linguagem, 

é difícil traçar limites estritos entre o mesmo e o 

diferente. Daí considerarmos que todo o 

funcionamento da linguagem se assenta na 

tensão entre elementos parafrásticos e 

polissêmicos. 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. Ao passo que, na polissemia, o 

que temos é deslocamento, ruptura de 

processos de significação. Ela joga com o 

equívoco. 

(ORLANDI, 2007, p. 36) 

Partindo das leituras de Orlandi (2007, p. 36), 

é importante frisar que todo o funcionamento 

da linguagem se assenta na tensão entre 

elementos parafrásticos e polissêmicos. 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. Ao passo que, na 

polissemia, o que temos é deslocamento, 

ruptura de processos de significação. Ela joga 

com o equívoco. 

(D09I, p. 62) 

Fonte: Orlandi (2007); segmento de D09I. 

 

 A expressão “Partindo das leituras de Orlandi (2007, p. 36)”, normalmente é 

empregada quando o pesquisador elabora uma paráfrase do conteúdo lido, quando mostra que, 

ao enunciar, está respaldado no dizer de Orlandi (2007); tanto que, na sequência, ressalta: “[...] 

é importante frisar que”, demonstrando ser esta uma construção sua. Todo o trecho negritado, 
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apresenta-se tal qual o texto fonte. O efeito de sentido no movimento de escrita do pesquisador, 

apesar de indiciar tratar-se de uma paráfrase de um conteúdo, verificamos, pelo uso do 

introdutor de DI, que, na sequência, toma as palavras de Orlandi (2007), fazendo-as passar por 

suas, na medida em que deixa de utilizar as devidas marcações recursivas (aspas, itálicos, 

citação com recuo à margem direita etc.), sinalizadoras do dizer alheio. 

Já que o pesquisador faz citação literal do teórico fonte, deveria recorrer à forma 

linguística de um DD com “que”, tal como: Orlandi frisa que “[...]”; “a autora propõe que “[...]”; 

“Orlandi (2005) nos mostra que “[...]” etc. E como todo o enunciado pertence à autora, não 

ocorre aí paráfrase ou reformulação do conteúdo relatado. Sem dúvida, caracteriza-se como 

uma “apropriação indevida”, pelo modo como inscreve essa voz alheia em seu texto. 

No excerto 8, os exemplos de textos dos pesquisadores receberam a seguinte codificação 

entre parênteses: (D01A, 2006, p. 45), identificando o número de ordem (de 1 a 18) da 

dissertação; (D), acrescido da universidade federal, identificada pela letra A, B, C e, assim 

sucessivamente, seguida do ano de publicação do texto e da página de onde foi retirado o 

recorte.  

 

EXCERTO 8 

a) D08H 

Moita Lopes (op. cit.) afirma que o discurso é o modo de ser na ação social por meio do qual as 

pessoas estão agindo no mundo e em relação aos outros. De tal modo, o sujeito, ao se engajar no 

discurso, realiza atos sociais, e nesse processo ele constitui o mundo e a si mesmo, porque os 

discursos não só refletem ou representam identidades sociais e as relações, mas eles as constroem e 

as constituem. Fiorin (2002) compartilha dessa ideia ao afirmar que a linguagem é uma instituição 

social transportada para a sociedade através de ideologias, portanto ela tem autonomia e é 

responsável pela organização da sociedade e do mundo, e por transmitir normas de comportamento 

sendo determinada por fatores ideológicos. (p. 39) 

 

b) D13M  

Essa universidade deixa de ser e exercer sua natureza totalizante e passa a ser vista como sucedâneo 

para explicar as mazelas sociais. É neste aspecto que Chauí (2003, p. 215) a firma que o sentido que 

conduz ideia de autonomia universitária “introduz o vocabulário neoliberal para pensar o trabalho 

universitário, como transparece no uso de expressões: qualidade universitária, avaliação universitária 

e flexibilização da universidade”. A autora argumenta que, diferentemente da universidade funcional 

dos anos 70 “...” (p. 29) 

 

c) D14N 

Percebe-se nesta obra uma proximidade significativa com os escritos sobre A História da Loucura 

não somente pela semelhança metodológica em que foram estruturadas, mas sobretudo porque seus 

objetos, diversos entre si, encontram uma identidade final: a fundamentação de sua relação com a 

constituição do saber racional. A esse respeito afirma Foucault (1987, p. 199): 

E esta restauração (dos fatos) levada a bom termo vai, não somente 

manifestar as estruturas da clínica, mas permitir a junção de duas ordens 

de fenômenos até então separados: a loucura e a morte; uma e outra, 

negação do sujeito: o homem ocidental só pôde constituir-se aos seus 
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próprios olhos como homem de ciência [...] na abertura de sua própria 

supressão: da experiência do contra-senso nasceram todas as psicologias e 

a possibilidade da Psicologia, da interpretação da morte no pensamento 

médico, nasceu uma Medicina que se apresenta como ciência do 

indivíduo. (p. 30) 

d) D15O 

O sujeito para Pêcheux, é então, social, histórico, ideológico e afetado pelo consciente. Social por se 

constituir no seio da sociedade e das relações com os demais sujeitos (o outro). Histórico, por 

“sempre existir” (sob a forma-sujeito) ao longo da história. Ideológico pelo fato de se constituir a 

partir do momento em que é interpelado pela ideologia à qual exposto e afetado pelo inconsciente 

porque ele não tem consciência de todo esse processo, o que o torna passível de se equivocar, de se 

contradizer. E por fim, é uma instancia porque sua materialização ocorre apenas no plano ideológico, 

não no empírico. 

Diante dessas características, o autor afirma que 

O caráter comum das estruturas-funcionamentos designadas, 

respectivamente, como ideologia e inconsciente é o de dissimular sua 

própria existência no interior mesmo do seu funcionamento produzindo 

um tecido de evidências `subjetivas´ (PÊCHEUX, 1988, p. 152-153) (p. 

15:16) 

 

e) D17Q 

O que é, exatamente, esse novo fazer científico, da ordem da trindade, não está dado, mas temos 

condições de procurar desenvolvê-lo. É o que diz Dufour: “... as ciências do homem estão prenhes 

de uma nova possibilidade. Elas escondem em seu seio essa forma que aguarda, daqui por diante, 

seus desenvolvimentos teórico-práticos em todos os domínios” (p. 60). 

 

f) D18R 

 No livro Estratégias e políticas de combate à discriminação racial, Munanga (1996) diz que, para 

compreender concretamente a situação do negro no Brasil atual, é preciso, além do discurso 

socioantropológico qualitativo, fazer um balanço comparativo nos domínios de renda, do emprego, 

da saúde, da educação, da cultura, do lazer, da representação política, etc. (p. 20)  

[...] O negro, em certa medida, deixa de ser o escravo, compartilhando com o senhor a convivência 

diária na casa e na senzala, um pouco do que nos diz Gilberto Freyre (1954). (p. 22) 

 

g) D01A 

[...] o que determina os sentidos dos acontecimentos discursivos, como diz Authier-Revuz (1990) é 

o “de fora”. Não é no sujeito que os sentidos são constituídos ou legitimados, mas é no seu exterior. 

Como exemplo disso, temos a imagem do indígena que se formulou durante o processo de 

constituição do Brasil, pois esses sempre foram falados e poucas vezes tiveram voz no processo de 

constituição desse país. Assim como nos diz Orlandi (2002, p. 59):  

[...] o Índio não fala (nos textos que são tomados como documentos) do 

Brasil. Ele não fala, mas é falado pelos missionários, pelos cientistas, 

pelos políticos [...]. Eles falam do Índio para que ele não signifique fora de 

certos sentidos necessários para a construção de uma identidade brasileira 

determinada em que o Índio não conta. 

 Esse falar sobre o índio desde os tempos de Caminha ajudou na formulação de uma imagem desse 

índio na sociedade brasileira que continua a produzir efeitos. (p. 25). 

Fonte: Segmentos dos textos dos pesquisadores (capítulo teórico das dissertações). 

 

Os verbos revelam, mais explicitamente, a presença de outras vozes no texto. O 

pesquisador as insere, normalmente, por meio do recurso à citação direta, aliado a uma 

acentuada presença de citação indireta, sendo possível verificar uma variedade ilimitada de 
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formas de representação dessas vozes alheias, que Authier-Revuz (2004) denomina formas de 

representação do discurso outro, permitidas pelo sistema linguístico. Nas palavras de 

Fairclough (2001, p. 153), a autora opta pela expressão “representação do discurso”, 

considerando para tanto duas razões: 

  

(1) ele capta melhor a ideia de que, quando se relata o discurso, 

necessariamente se escolhe representá-lo de um modo em vez de outro; e (2) 

o que está representado não é apenas a fala, mas também a escrita, e não 

somente seus aspectos gramaticais, mas também sua organização discursiva, 

assim como vários outros aspectos do evento discursivo suas circunstâncias, 

o tom no qual as coisas foram ditas etc.  

 

A escolha da forma pela qual a sua voz (eu) e a do outro (tu) é representada no texto 

reflete o posicionamento quanto ao conteúdo relatado. Ao fazer uso do DD, o pesquisador 

desempenha uma atuação muito menor sobre o enunciado citado: sua escolha reflete fielmente 

o discurso do outro e há demarcações (aspas, itálico, recuo à margem direita) que delimitam a 

fronteira entre a voz do pesquisador (autor do texto) e a do outro inserida no texto construído. 

Ao contrário, quando faz uso do DI o pesquisador (eu) apega-se ao conteúdo do discurso citado, 

buscando reproduzi-lo com uma estrutura semanticamente equivalente ao discurso do outro 

(tu), fazendo surgir, em deriva, uma espécie de nova construção linguística do eu em relação 

ao que o outro disse. 

Neves (2000, p. 47-48) esclarece-nos muito bem essa questão: 

 

Os verbos de elocução são verbos introdutores de discurso (discurso direto ou 

discurso indireto). No discurso direto, o falante tem uma possibilidade muito 

menor sobre a oração completiva, que é uma citação direta, ficando o controle 

das expressões correferenciais e dêiticas (de referência à situação), 

circunscrito à própria oração citada, e, portanto, independente da referência 

ao falante [...]. O discurso indireto não envolve citação literal do que o sujeito 

diz, mas constrói uma paráfrase pela qual o falante assume a responsabilidade 

do que é referido, além de controlar a coerência dos pronomes e dos advérbios 

dêiticos, já que a dêixis deixa de ficar centrada no sujeito do verbo da 

completiva. 

 

Todo o discurso é constituído por outros que o antecedem e nele se percebem vozes 

outras que se entremeiam. Segundo Marcuschi (2007 b, p.146), “[...] apresentar ou citar o 

pensamento implica, além de uma oferta de informações, também uma certa tomada de posição 

diante do exposto”.  

No excerto 8, há exemplos de verbos usados em estruturas de DI mais a conjunção 

integrante “que” para representar o discurso do outro em (a): “Moita Lopes (op. cit.) afirma que 
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[...]” e “Fiorin (2002) [...]”; em (b): “Chauí (2003, p. 215) afirma que [...]”; em (f) “Munanga 

(1996) diz que [...]”, seguidos de uma paráfrase ou reformulação de uma informação fonte no 

texto produzido pelo pesquisador, que, parte do discurso do outro, interpretando-o com suas 

palavras. Também se registram ocorrências de verbos usados em estrutura de DI, em que 

anteriormente o pesquisador reformula uma informação fonte e recorre ao DI como 

complementação do dizer anterior. Sob essa feição, a palavra alheia serve de sustentação ao 

querer dizer do pesquisador, a exemplo do que ocorre em (f): “nos diz Gilberto Freyre 

(1954)[...]”; e em (g): “[...] nos diz Orlandi (2002, p. 59”. O emprego do pronome “nos”, 

configura uma participação conjunta, efetuada sobre o dizer (uma adesão do discurso do um ao 

discurso do outro). E ainda constatamos que o pesquisador, com vistas a tornar ainda mais 

compreensível aquilo que escreve, recorre aos teóricos fonte, ressaltando a importância do que 

“eles dizem”, no modo como retoma o conteúdo de seus dizeres. Em outras palavras, o 

pesquisador, quase sempre, constrói seu texto a partir do que o outro disse. 

 Bem diferente do modo como o DI é empregado anteriormente, em que o pesquisador 

registra, a princípio, o nome do teórico fonte, seguido da reformulação (o recurso de DI e a 

conjunção integrante “que”) em (a), (b) e (f): “Munanga (1996) diz que [...]”; e ainda em (f): 

“[...] nos diz Gilberto Freyre (1954) e (g): “[...] como diz Authier-Revuz (1990) [...]”; e ainda 

outra forma em (g): “ [...] nos diz Orlandi (2002, p. 59”. Mas, vale ressalvar, nesse caso, que  

nem sempre os verbos são inseridos com a conjunção integrante “que”, nas situações  em que 

se realiza a reformulação do conteúdo citado.  

Nas duas diferentes formas de manifestação de DI, para introduzir a voz alheia no texto 

produzido, seja pelo recurso à conjunção integrante “que”, seja sem a sua associação, usando-

se apenas o DI, seguido do nome do teórico e da data de publicação da obra, estamos diante de 

possibilidades da língua: são apenas diferentes formas de retomada de um dizer demonstrando, 

assim, que o esforço do pesquisador para interpretar e reformular uma informação fonte é bem 

maior do que aquele que ele empreende ao construir o discurso direto, a exemplo do que ocorre 

em “[...] o autor afirma que”; “É o que diz Dufour”; “Assim como nos diz Orlandi (2002, p. 

59)”.   

Ao optar pelo emprego das formas verbais “afirma” e “diz”, o pesquisador demonstra 

uma intencionalidade em assegurar a verdade de seu dizer, já que “afirma” e “diz” nesses casos, 

implicam uma atitude de certificação, de declaração consolidada, de algo dito com firmeza, 

capaz de atestar a certeza do que enuncia.  

Representar o discurso do outro, de uma forma ou outra, provoca efeitos de sentido. 

Com o emprego do DD, o pesquisador credita ao teórico fonte a responsabilidade pelo que  
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afirma, ressaltando a autenticidade do dito. Assim, ao destacar a voz do outro, quer colocando 

aspas, quer fazendo o recuo, atribui responsabilidade ao teórico fonte (não são as palavras do 

“eu”/pesquisador), como uma forma de proteger “a face”, escudando-se nas palavras do outro. 

Numa outra percepção, vê-se aí um efeito de sentido de objetividade.  

Já na formulação do DI, o pesquisador esforça-se mais ao reformular o dizer do outro 

com suas próprias palavras. Nesse caso, o discurso do outro é reconstruído pelo sujeito autor-

pesquisador, que assimila o discurso fonte, exercendo uma atividade interpretativa sobre a fala 

do outro. Nesse processo, a relação estabelecida entre o um (pesquisador) e o outro (discurso 

fonte) é notadamente de concordância. 

Os dados que acabamos de analisar a respeito do uso das formas linguísticas mais 

recorrentes em dissertações de mestrado, tais como o discurso direto (DD), o discurso indireto 

(DI), as aspas e o metadiscurso do enunciador, tendo como foco principal compreender a 

relação de negociação do pesquisador (autor da dissertação), com as outras vozes (as teorias e 

os teóricos citados), no desenvolvimento da pesquisa, possibilitam-nos uma apropriação  de 

saberes necessários para proceder à discussão sobre os efeitos de sentido que a disposição de 

vozes no texto dos pesquisadores pode provocar.  

 

5.1.1 Vozes alheias materializadas no texto: os efeitos de sentido 

 

Na primeira parte, focalizamos, no capítulo de fundamentação teórica das dissertações, 

a identificação e descrição das formas linguísticas mais recorrentes nos textos dos 

pesquisadores, sob a feição das vozes alheias inseridas. Analisamos quais foram as estratégias 

adotadas pelos pesquisadores em seus textos e interpretamos os efeitos de sentido suscitados na 

escrita, por meio da negociação com essas vozes em suas variadas formas de inserção na 

materialidade do texto, como meio de garantir sustentação à pesquisa. 

Observamos, nos exemplos recolhidos das dissertações de mestrado, transcritos na 

primeira parte, que os mecanismos a que mais recorreram os pesquisadores, ao utilizarem as 

vozes alheias em seus textos, foram as formas de discurso direto e indireto, as formas de 

modalização do discurso segundo e as paráfrases das ideias dos teóricos fonte. As paráfrases 

correspondem à tentativa de reflexão dos conceitos utilizados e à opinião do pesquisador, 

sempre em concordância com as vozes alheias, que, normalmente, são convocadas para 

complementar um dizer, para finalizar uma ideia, para fundamentar uma informação e 

introduzir uma opinião. Muitas vezes os pesquisadores se ancoram, quase que exclusivamente, 

em autores (teóricos fonte) renomados, seja por meio de paráfrases (em que há repetição do 
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texto do outro) seja por meio de citações. Assim, entendemos que, na tentativa de negociar 

sentidos, a partir das leituras realizadas, os pesquisadores recorrem a essas citações e a essas 

paráfrases; no entanto não conseguem, em muitos casos, desvencilhar-se do texto fonte, o que 

reflete sua dificuldade em ultrapassar alguns dos obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 

1996), para posicionar-se, com a devida segurança frente ao saber que constrói.  

Na segunda parte, tomando por base a identificação das formas linguísticas de RDO no 

capítulo de fundamentação teórica e de análise dos dados das dissertações, faremos uma 

incursão às fontes teóricas (informações fornecidas pelo pesquisador ao citar o nome dos 

autores e ano das referências bibliográficas e até mesmo da página), a fim de descrever, 

interpretar e analisar como as vozes alheias são gerenciadas pelos pesquisadores em suas 

produções. 

 

5.2 Segunda parte – Estratégias de escrita na negociação com as vozes alheias: 

fundamentação teórica e análise dos dados 

 

Com o intuito de descrevermos, interpretarmos e analisarmos as diversas estratégias de 

escrita adotadas pelos pesquisadores no processo de negociação com as vozes alheias em seus 

textos, priorizamos dois eixos: as estratégias de escrita usadas no capítulo teórico; e as 

estratégias de escrita usadas no capítulo de análise dos dados. A orientação por esses dois eixos 

levou-nos a perceber, com maior clareza, os efeitos de sentido decorrentes da utilização dessas 

estratégias no texto dos pesquisadores na relação estabelecida com as vozes alheias convocadas 

ao diálogo. 

 

5.2.1 As estratégias de escrita no capítulo teórico das dissertações 

 

Inicialmente, no capítulo teórico do texto do pesquisador, selecionamos excertos para 

análise, a partir da identificação das formas de RDO aí registradas. No decurso do processo 

analítico, identificamos as fontes teóricas e procedemos a um confronto com texto produzido 

pelos pesquisadores, para, então podermos descrever e interpretar as estratégias de escrita 

mobilizadas por estes no processo de negociação com as vozes alheias, bem como interpretar 

os efeitos de sentido daí advindos.  
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EXCERTO 9 

Para Brandão (2007, p. 50), cabe à AD trabalhar seu objeto (o discurso) inscrevendo-o na 

relação da língua com a história, buscando na materialidade linguística as marcas das contradições 

ideológicas. Analisar o discurso é fazer desaparecer e reaparecer as contradições, é mostrar o jogo que 

jogam entre si; é manifestar como pode exprimi-las, dar lhes corpo, ou emprestar-lhes uma fugidia 

aparência. Brandão salienta que é dessa forma que Foucault vê uma FD, e complementa, como sendo 

um espaço de disseminações múltiplas em que atuam oposições cujos níveis e papéis devem ser 

descritos não com o objetivo de nivelá-las ou pacificá-las em formas gerais de pensamento. 

(D13M, p. 60) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D13M. 

 

Nesse excerto, temos um exemplo denominado por Authier-Revuz (2004) de 

modalização em (ou por) discurso segundo (MDS)  sobre o conteúdo. Um discurso/voz que, 

no momento em que se constitui remete a outro discurso/outra voz. Ao iniciar seu texto 

requisitando o apoio de uma “voz autorizada”, “Para Brandão (2007, p. 50)”, o pesquisador 

deixa claro que o discurso emana de uma voz que o “autoriza” a dizer o que diz. Constatamos 

também o uso de um introdutor típico de discurso indireto (verbo + que); nesse caso, 

representado pela forma verbal “salienta”, seguida de “que”: a saber: “Brandão salienta que”. 

Nas duas situações, parece-nos que o pesquisador utiliza essas formas de RDO para se 

“esconder” atrás dessas vozes. Essa ação ocorre em razão de a MDS, além de ser uma forma 

simples e discreta, contribuir para instaurar um certo distanciamento de quem escreve em 

relação à voz alheia. Mas, além disso, revela-se como uma tentativa, da parte do pesquisador, 

de redizer o dizer do outro (teórico citado). Todavia, uma simples avaliação no quadro das 

formas linguísticas lexicais e sintáticas deixa evidente que o pesquisador não consegue recobrir 

o dizer do outro; Trata-se, pois, de uma enunciação sobre a enunciação que não foi bem-

sucedida. 

Para evidenciar a negociação do pesquisador com a voz alheia no texto produzido, 

recorremos à fonte teórica (informação fornecida por ele na fundamentação teórica da pesquisa 

ao citar o nome do autor e até mesmo a página) para entender como a voz alheia é inserida pelo 

pesquisador na construção do seu texto. Recortamos o trecho representativo do texto fonte 

(autor citado) e, em seguida, a parte recortada da fundamentação teórica da dissertação do 

pesquisador, fazendo coincidir um com o outro (grifos nossos na amostra)25, para as 

comparações que pretendemos realizar em cumprimento ao “desenho” da pesquisa.  Os trechos 

                                                 
25

As marcações na cor azul, para sinalizar as marcas de heterogeneidade mostrada; o sublinhado, para aspectos 

que consideramos relevantes para análise; o negrito, para palavras e expressões retomadas do texto fonte pelo 

pesquisador, no texto produzido; as bordas externas, para representar as substituições de palavras realizadas a 

partir da leitura do texto fonte; o sublinhado tracejado na cor verde, para indicar supressão de informações no texto 

construído pelo pesquisador. 
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abstraídos do texto fonte colocam-se em confronto com os seguimentos retirados do texto 

produzido pelo pesquisador, conforme o Quadro 8, a seguir. 

 

Quadro 8 − Segmentos do texto fonte Brandão (2007) e segmentos da D13M. 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE - Brandão 

(2007) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR 

−  Fundamentação teórica 

Cabe a AD trabalhar seu objeto (o discurso) 

inscrevendo-o na relação da língua com a 

hist6ria, buscando na materialidade linguística 

as marcas das contradições ideológicas. 

Repetindo ainda Foucault (1986, p. 187), 

"analisar o discurso fazer desaparecer e 

reaparecer as contradições: e mostrar o jogo 

que jogam entre si;manifestar como pode 

exprimi-las, dar-lhes corpo, ou emprestar-lhes 

uma frígida aparência". E nesse sentido, ainda, 

que ele vê uma FD como um "espaço de 

dissenções múltiplas" em que atuam 

oposições(a contradição entre a unidade e a 

diversidade, entre a coerência e a 

heterogeneidade)cujos níveis e papéis devem ser 

descritos não com o objetivo de nivelá-las ou 

pacificá-las em formas gerais de pensamento, 

mas de demarcar "o ponto em que elas se 

constituem de definir a forma que assumem, as 

relações que tem entre si e o domínio que elas 

comandam" (p. 192). 

(BRANDÃO, 2007, p. 50-51) 

Para Brandão (2007, p. 50), cabe à AD trabalhar 

seu objeto (o discurso) inscrevendo-o na relação 

da língua com a história, buscando na 

materialidade linguística as marcas das 

contradições ideológicas.Analisar o discurso é 

fazer desaparecer e reaparecer as contradições, 

é mostrar o jogo que jogam entre si; é manifestar 

como pode exprimi-las, dar lhes corpo, ou 

emprestar-lhes uma fugidia aparência. Brandão 

salienta que é dessa forma que Foucault vê uma 

FD, e complementa, como sendo um espaço de 

disseminações múltiplas em que atuam 

oposições cujos níveis e papéis devem ser 

descritos não com o objetivo de nivelá-las ou 

pacificá-las em formas gerais de pensamento. 

(D13M, p. 60) 

Fonte: Brandão (2007); segmentos de D13M. 

 

No Quadro 8, ao compararmos os segmentos do texto fonte (autor citado) com os 

segmentos do texto do pesquisador, constatamos uma certa “inversão de papéis”, isto é, o 

discurso “um” (o do pesquisador) não parece vertido na voz desse “um”; por sua vez, o “outro” 

mostrado, que deveria corresponder ao discurso do teórico, refere-se ao discurso do 

pesquisador, que toma o discurso do outro e “negocia” algumas formas de “intromissão” (in-

serção do “eu” no texto produzido). Isso pode ser comprovado a partir das estratégias 

linguísticas de RDO na materialidade do texto produzido pelo pesquisador. 

No excerto 9, o pesquisador utiliza a forma linguística de modalização de discurso 

segundo (MDS) no trecho: “Para Brandão (2007, p. 50), cabe a AD trabalhar seu objeto (o 

discurso) inscrevendo-o na relação da língua com a história, buscando na materialidade 

linguística as marcas das contradições ideológicas [...]”. Nesse caso, a única diferença na pro-

dução escrita do pesquisador em relação ao texto fonte dá-se justamente na modalização do 

discurso segundo que se refere às formas de Representação do Discurso do Outro (RDO) no 
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discurso, uma vez que o restante do parágrafo segue literalmente o texto fonte (conforme 

destaque em negrito). 

Ao utilizar essa estratégia de modalização de discurso segundo (“Para Brandão, 2007)”, 

o pesquisador não realiza uma interpretação, nem tampouco a reformulação do discurso do 

autor citado – paráfrase linguística – que se faria comum entre textos (texto fonte x paráfrase), 

em razão de fazer uso desse modalizador, seguido do enunciado do teórico, sem uma 

interpretação do discurso do outro (teórico citado). Assim, o discurso do “um” não se configura 

como sendo do pesquisador, mas sim de Brandão; Inversamente, o discurso do “outro” soa 

como sendo o do pesquisador tentando utilizar uma estratégia de inserção no texto produzido a 

partir do emprego do modalizador para “abrir” o discurso.  

Constatamos a forma linguística “Brandão salienta que”, introdutor típico de discurso 

indireto (verbo + que), ou seja, a forma verbal “salienta” seguida de “que”, no modo como o 

pesquisador introduz o discurso do teórico em seu texto. Ao compararmos o trecho produzido 

pelo pesquisador com o texto fonte, observamos que o discurso do pesquisador deveria ser o 

discurso do “um”, no texto produzido, ao negociar o sentido do texto lido e representado na 

dissertação, mas continua dando a impressão de ser o discurso “outro” na pesquisa.  

Nos segmentos do texto fonte, Brandão (2007), no trecho “Repetindo ainda Foucault 

(1986, p. 187), ‘analisar o discurso fazer desaparecer e reaparecer as contradições: e mostrar o 

jogo que jogam entre si; manifestar como pode exprimi-las, dar-lhes corpo, ou emprestar-lhes 

uma frígida aparência’”, a autora cita entre aspas uma ideia apresentada por Foucault, menciona 

o ano e a página de onde retira as ideias do teórico, situando o leitor quanto à origem do discurso 

citado em seu texto. Observamos que o pesquisador, ao interpretar o conteúdo do texto fonte, 

como, por exemplo, a passagem de Foucault (1986), faz referência explícita a Brandão. Assim, 

dá a entender que a passagem acima é de autoria de Brandão e não de Foucault (1986). Isso 

porque ele não retoma essa passagem dita por Brandão ao citar Foucault. O pesquisador não 

menciona o que Brandão diz, baseado, no dizer de Foucault (1986); ao contrário, constrói o 

seguinte enunciado: “[...] Brandão salienta que é dessa forma que Foucault vê uma FD e 

complementa, como sendo [...]”. O uso da forma verbal “complementa” (3ª pessoa no tempo 

presente) causa ambiguidade, pois há dúvida sobre o sujeito de “complementa”: este pode ser 

representado por Brandão ou Foucault (que “complementa”). Tal como se coloca, fica difícil 

definir o locutor da informação que se registra como complemento do que foi dito 

anteriormente.  

O pesquisador também utiliza a estratégia da substituição de palavras, como se constata 

no seguinte enunciado: “É nesse sentido, ainda, que ele vê uma FD como um ‘espaço de 
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dissenções múltiplas’ em que atuam oposições [...]”. Comparado com o segmento de discurso 

do pesquisador em “Brandão salienta que é dessa forma que Foucault vê uma FD, e 

complementa, como sendo um espaço de disseminações múltiplas em que atuam oposições 

[...]”, vê-se que a estrutura permanece a mesma, com substituições das expressões anafóricas, 

por exemplo: “nesse sentido” por “dessa forma”, o pronome relativo “ele” por “Foucault” e a 

substituição da palavra “dissenções” por “disseminações”. No texto fonte, temos: “[...] como 

um ‘espaço de dissenções múltiplas’ em que atuam oposições [...]”; já no texto do pesquisador, 

temos: “[...] como sendo um espaço de disseminações múltiplas em que atuam oposições [...]”. 

No trecho “Brandão salienta que [...]”, o emprego da forma verbal “salienta” refere-se 

ao próprio discurso de Brandão, autora citada. Trata-se de uma estratégia linguística que recorre 

ao uso de verbos no presente, na 3ª pessoa do singular, o que coloca o pesquisador quase à 

mercê do discurso do teórico citado. Nesse processo de escrita, o “um” no enunciado seria o 

discurso de Brandão (2007), e o “outro”, o discurso do pesquisador, que, na tentativa de 

negociar sentidos no texto produzido, acaba desempenhando o papel de “outro”, devido às 

manobras que faz a partir da inserção inicial de modalização do discurso segundo – “Para 

Brandão” – e do introdutor de discurso indireto, “Brandão salienta que [...]”, além das 

substituições de palavras. No mais, a estrutura permanece a mesma do texto fonte.   

O pesquisador parece investir-se do papel do “outro” na pesquisa, justamente por tomar 

a palavra do autor, demonstrando não negociar com a heterogeneidade “atravessada” em seu 

discurso, isto é, vale-se da  palavra do outro (autor citado) como tentativa de inscrição de “si”. 

Assim, o “um” na escrita da pesquisa, que deveria ser o pesquisador (aquele que escreve) 

negociando com o discurso do outro (autor citado), termina por promover uma inversão de 

posições no fio do discurso: ou seja, o “um” assume-se como teórico, e o “outro” encarna o 

pesquisador, na sua tentativa de dizer algo a partir das pistas recuperáveis na superfície do 

discurso.  

Como consequência, o efeito de sentido suscitado pelo uso da estratégia linguística das 

formas de modalização em discurso segundo, como, por exemplo, “Para Brandão (2007)”, e do 

introdutor de discurso indireto, qual seja “Brandão salienta que [...]”, configura, na verdade, 

uma reprodução literal das palavras do autor citado, mascaradas pela explicitação do nome 

desse autor e pela ausência do uso de aspas. A indicação da fonte e a ausência de aspas seria 

uma evidência de que o pesquisador, na escrita de seu texto, ter-se-ia se dado ao trabalho de 

interpretar e construir sentidos para o texto produzido; não obstante, ao contrário disso, ele 

demonstra a dificuldade de interpretar o texto fonte, devido à ausência de apropriação do dizer 

do outro. Como resultado, o discurso do pesquisador fica oculto em seu texto e acaba por 
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desempenhar o papel do “outro” na dissertação, conduzindo à “simulação” (?) de uma 

reversibilidade de papéis pela obscura demarcação da fronteira entre os discursos do “um” e do 

“outro”.  

Observa-se, noutra parte da dissertação, que o pesquisador se comporta como um 

“porta-voz” do discurso convocado, atribuindo a esse outro discurso a responsabilidade pelo 

dito, como se revela no excerto a seguir. 

 

EXCERTO 10 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − Fundamentação teórica 

Para Orlandi (2007, p. 43), a noção de formação discursiva, ainda que polêmica, é básica na 

Análise de Discurso, pois permite conceber o processo de produção dos sentidos, e sua relação com a 

ideologia dá ao analista a possibilidade de estabelecer regularidades no funcionamento do discurso. 

A formação discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica dada – ou seja, a partir de 

uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada– determina o que pode e deve ser dito 

Orlandi (2007, p. 43-44) afirma que: 
1) O discurso se constitui em seu sentido porque aquilo que o sujeito diz se 

inscreve em uma formação discursiva e não noutra para ter sentido com o 

outro... 

2 É pela referência à formação discursiva que podemos compreender, no 

funcionamento discursivo, os diferentes sentido... 

(D13M, p. 58-59) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D13M. 

 

Nesse excerto, temos um exemplo de modalização em discurso segundo – “Para Orlandi 

(2007, p. 43)” – e o introdutor de discurso direto (verbo + que); nesse caso, a forma verbal 

“afirma”, seguida de “que”, em “Orlandi (2007, p. 43-44) afirma que [...]”. O pesquisador usa 

essa forma de RDO e delimita a presença da voz alheia em sua escrita, lançando mão de recursos 

tipográficos, tais como: recuo à margem, diminuição da fonte, uso de uma forma verbal (diz) e 

da fonte do dizer Orlandi (2007, p. 43-44), conforme se pode constatar no exceto em análise. 

Inicialmente, podemos pensar que D13M vale-se dos recursos tipográficos (recuo à margem 

direita, itálico, menção da fonte: autor, ano e página) para conservar a integridade e a 

autenticidade das informações ditas pelo teórico fonte. Em busca de confirmar tal suposição, 

retornamos à fonte mencionada pelo pesquisador, (ORLANDI, 2007, p. 43-44). No Quadro 9, 

a seguir, apresentamos texto fonte (autor citado) ao lado do fragmento recortado da 

fundamentação teórica da dissertação do pesquisador, fazendo coincidir um com o outro (grifos 

nossos), para as devidas comparações. 

 

Quadro 9 −  Segmentos do texto fonte Orlandi (2007) e segmentos da D13M. 
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SEGMENTOS DO TEXTO FONTE  Orlandi 

(2007) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR 

– Fundamentação teórica 

A noção de formação discursiva, ainda 

que polêmica, é básica na Análise de Discurso, 

pois permite compreender o processo de 

produção dos sentidos, a sua relação com a 

ideologia e também dá ao analista a 

possibilidade de estabelecer regularidades no 

funcionamento do discurso. 

A formação discursiva se define como aquilo 

que numa formação ideológica dada – ou seja, 

a partir de uma posição dada em uma 

conjuntura sócio-histórica dada– determina o 

que pode e deve ser dito.Daí decorre a 

compreensão de dois pontos que passaremos a 

expor.  

A) O discurso se constitui 

em seu sentido porque 

aquilo que o sujeito diz se 

inscreve em uma formação 

discursiva e não outra para 

ter sentido com o outro. Por 

aí podemos perceber que as 

palavras não têm um 

sentido nelas mesmas, elas 

derivam seus sentidos das 

formações discursivas em 

que se inscrevem. As 

formações discursivas, por 

sua vez, representam no 

discurso as formações 

ideológicas. [...] 

B) É pela referência à 

formação discursiva que 

podemos compreender, no 

funcionamento discursivo, 

os diferentes sentido. [...] 

 

(ORLANDI, 2007, p. 43-44). 

Para Orlandi (2007, p. 43), a noção de 

formação discursiva, ainda que polêmica, é 

básica na Análise de Discurso, pois permite 

conceber o processo de produção dos sentidos, e 

sua relação com a ideologia dá ao analista a 

possibilidade de estabelecer regularidades no 

funcionamento do discurso. 

A formação discursiva se define como aquilo que 

numa formação ideológica dada – ou seja, a 

partir de uma posição dada em uma conjuntura 

sócio-histórica dada– determina o que pode e 

deve ser dito Orlandi (2007, p. 43:44) afirma 

que: 

1) O discurso se constitui 

em seu sentido porque 

aquilo que o sujeito diz se 

inscreve em uma 

formação discursiva e 

não outra para ter sentido 

com o outro... 

2 É pela referência à 

formação discursiva que 

podemos compreender, 

no funcionamento 

discursivo, os diferentes 

sentido... 

 

([D13M, p.58-59). 

Fonte: Orlandi (2007); D13M.  
 

Comparando o texto do pesquisador com o texto fonte, acima confrontados, notamos 

que, para discorrer sobre a noção de formação discursiva, o pesquisador opta por uma estrutura 

de modalização de discurso segundo (MDS) ao inscrever o discurso do autor fonte (“Para 

Orlandi, 2007, p. 43 [...]”), como origem do sentido do que ele relata. As marcações com bordas 

externas, no excerto, sinalizam a substituição das formas verbais “compreender” por 

“conceber” (em nível de equivalência semântica) em “conceber o processo de produção dos 

sentidos, e sua relação com a ideologia dá ao analista a possibilidade de estabelecer 
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regularidades no funcionamento do discurso”, numa tentativa de reproduzir o texto fonte, que 

assim se constrói: “compreender o processo de produção dos sentidos, a sua relação com a 

ideologia e também dá ao analista a possibilidade de estabelecer regularidades no 

funcionamento do discurso”. Ocorre também, nesse trecho, o apagamento da expressão e tam-

bém, mas se mantém, afora essa supressão, a repetição sequencial do texto fonte. Atendo-se a 

essas alterações, o pesquisador acaba por não utilizar o recurso de aspas para marcar aquilo que 

é do outro, em sua escrita. Assim, coloca-se no papel de articulador do texto, responsável pela 

organização da informação, vez que não consegue dialogar com esse discurso que insere em 

sua produção escrita.  

Na sequência do trecho analisado, continua repetindo Orlandi: “Orlandi (2007) afirma 

que [...]”, prosseguindo com citação mais longa, não apresentando, após essa sequência, uma 

reflexão sobre o discurso citado, nem mesmo um comentário que retome a citação direta, 

deixando prevalecer o dizer da autora. Nesse caso, o pesquisador mostra-se praticamente 

ausente de seu discurso, passando, em consequência, à assunção de um papel secundário, já que 

sua voz quase não aparece, subsumindo-se à voz de Orlandi (2007). A estratégia de substituição 

de palavras e a recorrência à citação longa induzem-nos à crença de que o pesquisador não 

conseguiu alcançar a “cobertura” semântica, por inteiro, do discurso citado, o que o impede de 

ir além do dito no discurso do autor citado. Podemos, portanto, dizer que, nesse excerto, não é 

o discurso do pesquisador (o “Um”) que produz o texto; é o discurso do outro que predomina, 

considerando-se o fato de que o pesquisador somente aparece tentando algumas formas de 

entrada no texto. O discurso do outro, que serviria ao “Um”, acaba assumindo o papel deste, 

uma vez que o pesquisador, demonstrando pouca perícia para lidar com a heterogeneidade, 

deixa ao teórico “o direito” de dizer por ele. 

Como consequência, o efeito de sentido suscitado nesse excerto sinaliza um texto que 

permanece em um processo inicial de escrita, à semelhança daquelas produções de 

alunos/pesquisadores da graduação, que encontram dificuldades para escrever textos 

acadêmicos, especialmente nos casos em que precisam parafrasear ou reconstruir os sentidos 

dos discursos citados. 

No excerto 11, a seguir, o pesquisador também utiliza a estratégia de alteração na ordem 

dos enunciados do texto fonte, como sucedeu no excerto 10, anteriormente analisado, mas 

difere deste, uma vez que, neste caso, parece-nos tratar-se de um sujeito que demonstra ter um 

melhor domínio da escrita, o que se constata, por exemplo, no modo como realiza a inversão 

na sequência da ordem das informações do texto fonte, em seu texto, e também no modo como 

se refere ao teórico (“Ora, Milner (1987”).  
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EXCERTO 11 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − Fundamentação teórica 

Assumindo que há um impossível próprio à língua a partir da concepção freudiana tudo não se 

diz), o autor nos mostra que, desde uma linguística cujo axioma fundante é “o real da língua é da ordem 

do calculável” (op. cit.) – que segue, portanto, os preceitos do ideal da ciência – construir a rede do real 

é investigar o impossível, entendido como agramatical. Em outras palavras, trata-se de domesticar, 

através da gramática e da linguística, estes “diga, mas não diga”, a regra, o uso soberano, com os quais 

o falante tem de se arranjar (p.7). Ora, Milner (1987) não acredita que o impossível possa ser submetido 

ao domínio do homem. Deste modo, convoca a psicanálise para enunciar que “em matéria de língua a 

ciência possa faltar” (p.8) é incluir, neste novo paradigma de estudo, o não representável pelo cálculo: a 

língua, é dizer que o real no qual a língua se sustenta é percorrido por falhas, por espaços onde o desejo 

se espelha e o gozo se deposita; é enfim, falar de sujeito (amor) e de objeto de desejo (língua). 

(D17Q, p. 129) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D17Q. 

 

Processada a leitura desse excerto, fica evidente o fato de que, na articulação das 

informações do texto fonte, o pesquisador deixa aflorar mais sua subjetividade (inscrita no 

sistema da língua), ao fazer uso de formulações linguísticas do tipo “Assumindo”, “O autor nos 

mostra que” e a expressão de reformulação de um dizer, como “Em outras palavras”. Todavia, 

não se revela, de modo mais explícito, em sua produção escrita; ainda se coloca muito 

“submisso” à voz do teórico fonte. No Quadro 10, abaixo (grifos nossos), recuperamos o texto 

fonte, apresentando-o em relação comparativa com o texto do pesquisador para os devidos 

comentários de análise.  

 

Quadro 10 − Segmentos do texto fonte Milner (1987) e segmentos da D17Q. 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE Milner (1987) SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR 

− fundamentação teórica 

1 O campo freudiano é co-extensivo ao campo 

da palavra. Mas a palavra em si mesmo não vai 

em todos os sentidos, chocando-se sem cessar a 

isto: tudo não se diz. (MILNER, 1987, p. 7)’ 

2 Assumindo que há um impossível próprio à 

língua 

2 Pois há um impossível próprio à língua, que 

volta sempre ao seu lugar [...] os “diga, mas 

não diga”, regra, o uso soberano dito de outra 

forma um real. Este real, o ser falante tem de 

se arranjar com ele: o que há de espantoso que 

ele tente, no sentido próprio, domesticá-lo, com 

esta ciência que se diz gramática, com esta 

ciência que se diz linguística? (op.cit.) 

1 (a partir da concepção freudiana tudo não se 

diz), 
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3 “Entre a arte e a ciência, o limite encontra-se 

em um axioma que nega a primeira e no qual a 

segunda se sustenta: o real da língua é da 

ordem do calculável. (op.cit.) 

3 o autor nos mostra que, desde uma linguística 

cujo axioma fundante é “o real da língua é da 

ordem do calculável” (op. cit.) – que segue, 

portanto, os preceitos do ideal da ciência 

4 “Assim se construirá. De cálculo, a rede do 

real, tendo como único princípio de 

investigação o impossível entendido como 

agramatical. O surpreendente é que se chegue 

a isso. (MILNER, 1987, p.8) 

4 – construir a rede do real é investigar o 

impossível, entendido como agramatical. 

5 “A psicanálise tem aqui uma única posição 

válida: enunciar que em matéria de língua, a 

ciência possa faltar. Ao que a ciência bem 

pouco poderá objetar, pois a este respeito a 

linguística não é como a lógica: o real em que 

ela se sustenta não é saturado, ele é percorrido 

de falhas – que se fazem notar do lugar mesmo 

da ciência. (op.cit) 

Mas a natureza e a lógica dessas linhas podem 

ser esclarecidas pelo discurso freudiano: na a 

língua, concebida desde então como não 

representável pelo cálculo – isto é, como 

cristal -, elas são os espaços onde o desejo se 

espelha e o gozo se deposita”. (op.cit.) 

2 Em outras palavras, trata-se de domesticar, 

através da gramática e da linguística, estes 

“diga, mas não diga”, a regra, o uso 

soberano, com os quais o falante tem de se 

arranjar (p.7) 

  5 Ora, Milner não acredita que o impossível 

possa ser submetido ao domínio do homem. 

Deste modo, convoca a psicanálise para 

enunciar que “em matéria de língua a 

ciência possa faltar” (p.8) é incluir, neste 

novo paradigma de estudo, o não 

representável pelo cálculo: a língua, é dizer 

que o real no qual a língua se sustenta é 

percorrido por falhas, por espaços onde o 

desejo se espelha e o gozo se deposita; é 

enfim, falar de sujeito (amor) e de objeto de 

desejo (língua). 

(D17Q, p. 129) 

Fonte: Milner (1987); Segmentos da dissertação D17Q.  

 

No texto fonte, a ordem de aparição das ideias/conceitos e/ou reflexões foram 

enumerados em 1,2,3,4 e 5; já nos segmentos do texto do pesquisador, faz-se visível a inversão 

na sequência dessa ordem, que assim se reordena: 2,1,3,4,2 e 5, inversão que nos possibilita 

mostrar as estratégias de escrita utilizadas pelo pesquisador, a partir da leitura do texto fonte. 

Para contrastar o trecho do texto fonte com o trecho construído pelo pesquisador, utilizamos 

algumas sinalizações: bordas externas, para substituições de palavras; negrito, para retomada 

de palavras/trechos; sublinhado, para destacar elementos de análise. 
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Os trechos do excerto 11, reapresentados no quadro 10, revelam que o pesquisador 

utiliza algumas estratégias de escrita, na leitura que faz do texto fonte, a exemplo dos casos de 

sínteses das informações, das substituições de palavras, da repetição de alguns trechos na 

íntegra (muitas vezes utilizando o recurso de aspas para trechos na íntegra; outras vezes, não), 

e também das alterações na ordem das informações de um trecho e da redução de informações 

no texto construído na retomada de um já dito. 

Como se vê, nos segmentos do texto fonte (Milner, 1987), apresentam-se as informações 

bem mais detalhadas e complexas, em comparação com o texto construído pelo pesquisador, 

que recorre ao texto fonte. Citamos apenas dois exemplos para comprovação das informações 

detalhadas no texto fonte (ordem do trecho 1): “O campo freudiano é co-extensivo ao campo 

da palavra. Mas a palavra em si mesmo não vai em todos os sentidos, chocando-se sem cessar 

a isto: tudo não se diz. (MILNER, 1987, p. 7)”. Já nos segmentos do texto do pesquisador, a 

retomada dessas informações realiza-se de modo reduzido: “[...] (a partir da concepção 

freudiana tudo não se diz)”. E em mais um exemplo do texto fonte: “[...] Assim se construirá. 

De cálculo, a rede do real, tendo como único princípio de investigação o impossível entendido 

como agramatical. O surpreendente é que se chegue a isso (MILNER, 1987, p. 8)”. Essas 

informações são retomadas pelo pesquisador da seguinte forma: “[...] construir a rede do real é 

investigar o impossível, entendido como agramatical”. No processo de “reescrita”, fica 

evidenciado o fato de que o pesquisador repete integralmente alguns recortes, como “[...] o 

impossível, entendido como agramatical” e ainda realiza alteração de palavras (“construirá” por 

“construir”; princípio de investigação” por “é investigar”), substituições devidas às 

possibilidades da língua, na retomada de um dizer, a partir da leitura de um texto fonte, 

deixando subentendido serem essas as informações que julga mais relevantes (marcações em 

negrito), em sua construção escrita, muitas vezes sem marcação explícita do discurso que 

convoca. Além disso, denota uma pretensa neutralidade ao “apagar” os vestígios de seu dizer 

na negociação com o discurso fonte, como se verifica na ordem do trecho 2: “Assumindo que 

há um impossível próprio à língua” versus “há um impossível próprio à língua”. Bem à 

semelhança do texto fonte.  

No trecho representativo da produção escrita do pesquisador (ordem do trecho 3): “o 

autor nos mostra que, desde uma linguística cujo axioma fundante é ‘o real da língua é da ordem 

do calculável’”, a expressão “nos mostra” carrega a ideia de uma ação conjunta na interpretação 

da teoria, ou seja, escreve-se como que negociando com o texto fonte. Na sequência do trecho 

“o real da língua é da ordem do calculável”, o pesquisador utiliza o recurso de aspas para uma 

marcação explícita do discurso de Milner em seu texto.  
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Num outro exemplo retirado do excerto 11, da D17Q (ordem do trecho 5): “[...] em 

matéria de língua a ciência possa faltar [...]”, vê-se que o pesquisador, em alguns pontos, cita 

entre aspas esse outro discurso que mobiliza em seu texto, mesclando os dizeres. Em vários 

outros pontos do excerto, o pesquisador retoma o conteúdo do texto fonte em sua escrita, mas 

não faz essa marcação entre aspas, mesmo sendo o enunciado repetido tal qual formulado pelo 

teórico, (ordem do trecho 4): “[...] o impossível, entendido como agramatical”; (ordem do 

trecho 5): “[...] não representável pelo cálculo”. 

 Ainda nesse mesmo excerto, na recorrência às informações do texto fonte (ordem do 

trecho 2), o pesquisador sintetiza informações, faz substituições de palavras, repete palavras e 

também altera a ordem das informações de um enunciado. Assim, o texto construído difere da 

estrutura do texto fonte, mas continua muito bem na “cola” do teórico citado, como veremos a 

seguir. No texto fonte (grifos nossos) o enunciado “Pois há um impossível próprio à língua, 

que volta sempre ao seu lugar [...] os ‘diga, mas não diga’, regra, o uso soberano dito de outra 

forma um real. Este real, o ser falante tem de se arranjar com ele: o que há de espantoso que 

ele tente, no sentido próprio, domesticá-lo, com esta ciência que se diz gramática, com esta 

ciência que se diz linguística?” (MILNER, 1997, p. 8), comparado ao trecho construído pelo 

pesquisador “Em outras palavras, trata-se de domesticar, através da gramática e da linguística, 

estes ‘diga, mas não diga’, a regra, o uso soberano, com os quais o falante tem de se 

arranjar” (D17Q, p. 7), ilustra bem a constatação que enunciamos.  

Comecemos pela expressão de reformulação dito de outra forma, em que Milner (1987) 

explica, com outras palavras, a complexidade do conceito do real, já que, anteriormente, ele, 

por suposto, não o fizera. O pesquisador, por sua vez, substitui, em seu texto, tal expressão 

reformuladora por “Em outras palavras”, mas prossegue “repetindo” o autor, com outras 

mínimas alterações.  

Na sequência do trecho: “diga, mas não diga”, por exemplo, sinaliza o dizer do outro 

em sua escrita, fazendo uso de aspas. Comparando os trechos, verificamos que o pesquisador 

apenas altera a ordem das informações apresentadas no texto fonte. Milner, inicialmente, 

apresenta o trecho (grifos nossos) “[...] ‘diga, mas não diga’, regra, o uso soberano [...]” e, por 

fim, a ideia “Este real, o ser falante tem de se arranjar com ele: o que há de espantoso que 

ele tente, no sentido próprio, domesticá-lo, com esta ciência que se diz gramática, com esta 

ciência que se diz linguística?” (MILNER, 1987, p.7). O pesquisador retoma as ideias do texto 

fonte (sinalizado em negrito), sintetizando-as no seguinte enunciado: “Em outras palavras, 

trata-se de domesticar, através da gramática e da linguística, estes ‘diga, mas não diga’, a 

regra, o uso soberano, com os quais o falante tem de se arranjar”. Além da apresentação das 



126 

 

informações em outra ordem, faz substituição da palavra “domesticá-lo” por “domesticar”, e 

também se limita à repetição de outras palavras, “gramática e da linguística”, “diga, mas não 

diga”, “regra, o uso soberano”, “o falante tem de se arranjar”. 

Por fim, no trecho (ordem 5), “Ora, Milner não acredita que o impossível possa ser 

submetido ao domínio do homem”, o pesquisador indicia, de forma geral, nessa construção, a 

ideia de que a língua é uma realidade falha, em que o equívoco não cessa de aparecer; por isso, 

não pode ser submetida ao domínio do homem. Na sequência “Deste modo, convoca a 

psicanálise para enunciar que ‘em matéria de língua a ciência possa faltar’ é incluir, neste novo 

paradigma de estudo o não representável pelo cálculo: a língua, é dizer que o real no qual a 

língua se sustenta é percorrido por falhas, por espaços onde o desejo se espelha e o gozo se 

deposita; é enfim, falar de sujeito (amor) e de objeto de desejo (língua)”, observa-se que, após 

a citação literal do texto fonte marcada entre aspas, ao mencionar “novo paradigma”, o 

pesquisador faz referência à psicanálise, ou seja, retoma as informações apresentadas por 

Milner (1987), de que é porque a psicanálise intervém que a língua pode ser vista como objeto 

de uma ciência. Essa confirmação torna-se clara na sequência “[...] a língua é dizer que [...]”, 

na qual se percebe uma tentativa de interpretar a teoria em que se ancora. Assim, comparando 

o enunciado construído pelo pesquisador com o enunciado fonte, verificamos que, em parte do 

texto fonte, ele efetua algumas substituições de palavras (bordas externas), e também a 

retomada de outras (marcação em negrito), em sua produção escrita. No trecho fonte, a 

passagem “Milner (1987) diz: o real em que ela se sustenta não é saturado, ele é percorrido 

de falhas […] espaços onde o desejo se espelha e o gozo se deposita”. Na retomada dessas 

informações, o pesquisador escreve: “o real no qual a língua se sustenta é percorrido por 

falhas, por espaços onde o desejo se espelha e o gozo se deposita”. Vê-se, então, que nesse 

processo de retomada, o pesquisador substitui “em que ela” (a língua no texto fonte) por “no 

qual a língua”; a expressão “de falhas” (texto fonte) por “por falhas”, mudanças perceptíveis 

em função da modificação da ordem dos elementos na construção de seu texto. Além disso, 

repete integralmente o texto fonte no trecho: “[...] espaços onde o desejo se espelha e o gozo se 

deposita”, o que representa uma apropriação indevida do discurso alheio, vez que realiza tal 

repetição sem a marcação de aspas.  

Ao finalizar seu enunciado, o pesquisador apresenta o conector conclusivo “é enfim”, 

seguido da passagem “falar de sujeito (amor) e de objeto de desejo (língua)”, acrescentando 

termos amplos na construção de sentido do texto, “amor e língua”, caracterizando conforme a 

compreensão da teoria em que se apoia. Enfim, podemos dizer que o pesquisador utiliza 

diversas estratégias de escrita ao mobilizar a voz alheia no texto produzido, mostrando como é 
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possível articular as informações já ditas, reescrevendo-as de forma a resultar num texto “bem 

escrito”, mesmo sem conseguir dar a elas novos contornos, ou seja, travar uma negociação com 

essa voz na construção de seu texto. 

No excerto 12, analisado a seguir, demonstramos outra estratégia de escrita construída 

pelo pesquisador ao mobilizar a voz do outro em seu texto. Desta vez, inicialmente, altera a 

ordem sequencial em que se colocam as informações no texto fonte. Em uma nova investida, 

ao tentar interpretar uma informação do texto fonte, limita-se a reproduzi-la, recorrendo, 

basicamente, às mesmas palavras, com uma única alteração; mais uma vez, no plano de sua 

ordem sequencial. 

 

EXCERTO 12 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − Fundamentação teórica 

Segundo Benveniste, a subjetividade é entendida como “a capacidade do locutor para se 

propor como ‘sujeito’”(1989, p. 288). Essa proposição como sujeito tem como condição a linguagem. 

“É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem 

fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ego”. Assim sendo, essa 

propriedade da subjetividade é determinada pela pessoa e o seu status linguístico. 

 (D10J, p. 25) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D10J. 

 

Como vimos, no trecho em análise, o pesquisador, apoiando-se em postulados do 

capítulo teórico de sua pesquisa, tenta fundamentar o conceito de subjetividade. Entre as 

estratégias utilizadas, registramos o recurso ao MDS em “Segundo Benveniste”. Ao contrastar 

o referido trecho com o texto fonte, poder-se-á depreender uma série de efeitos de sentido. A 

fim de confirmar o presumido, recorremos à fonte mencionada pelo pesquisador (Segundo 

Benveniste, 1989, p. 288), e transcrevemos, no Quadro 11, a seguir, um trecho representativo 

do texto fonte, em concomitância com a parte recortada da fundamentação teórica da 

dissertação em causa, fazendo coincidir um com o outro (grifos nossos), para as devidas 

comparações. 

 

Quadro 11 − Segmentos do texto fonte Benveniste (1989) e segmentos da D10J. 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE Benveniste 

(1989) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR 

− fundamentação teórica 
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É na linguagem e pela linguagem que o homem 

se constitui como sujeito; porque só a 

linguagem fundamenta na realidade, na sua 

realidade que é a do ser, o conceito do “ego”. A 

“subjetividade” de que tratamos aqui é a 

capacidade do locutor para se propor como 

“sujeito” (...) Ora, essa “subjetividade”, quer a 

apresentemos em fenomenologia ou em 

psicologia, como quisermos, não é mais que a 

emergência no ser de uma propriedade 

fundamental da linguagem. É o “ego” que diz ego. 

Encontramos aí o fundamento da “subjetividade” 

que se determina pelo status linguísticos da 

“pessoa” (Benveniste, 1989, p. 288, grifos 

nossos). 

Segundo Benveniste, a subjetividade é 

entendida como “a capacidade do locutor para se 

propor como ‘sujeito’” (1989, p. 288). Essa 

proposição como sujeito tem como condição a 

linguagem. “É na linguagem e pela linguagem que 

o homem se constitui como sujeito; porque só a 

linguagem fundamenta na realidade, na sua 

realidade que é a do ser, o conceito de ego”. Assim 

sendo, essa propriedade da subjetividade é 

determinada pela pessoa e o seu status 

linguístico. 

 (D10J, p. 25) 

Fonte: Benveniste (1989); Segmento de D10J.  

 

Comparando-se os segmentos do texto fonte com os segmentos do texto do pesquisador, 

percebe-se claramente que, na retomada de uma informação do texto fonte, o pesquisador faz 

alteração na ordem das informações. Benveniste (1989) inicia seu enunciado, afirmando: “É na 

linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem 

fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito do “ego””. Na sequência, 

acrescenta: “A ‘subjetividade’ de que tratamos aqui é a capacidade do locutor para se propor 

como ‘sujeito’”. Como se vê, o autor apresenta o conceito de subjetividade posteriormente à 

informação: “É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque 

só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ego”. O 

pesquisador, retomando essas informações em seu texto, opera uma alteração (de ordem 

sequencial) logo no início do parágrafo: “[...] a subjetividade é entendida como a capacidade 

do locutor para se propor como ‘sujeito’”. Em seguida, acrescenta: “É na linguagem e pela 

linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na 

realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ego”. Nessa sequência textual, faz-se 

visível a supressão dos trechos (sinalizados na cor verde):  “Ora, essa “subjetividade”, quer a 

apresentamos em fenomenologia ou em psicologia, como quisermos, não é mais que a 

emergência no ser de uma [...]”.  

Nessa operação de alterar a sequência das informações, registra a marca de 

heterogeneidade mostrada: “Segundo Benveniste (1989)”, indicando que está se apoiando em 

um outro discurso, comentando, ao mesmo tempo, o seu conteúdo, assim procedendo: recorre 

ao MDS, “segundo”, e constrói o relato em discurso indireto, ao mencionar “a subjetividade é 

entendida como”. No entanto, ao assim proceder, deixa a impressão de que quem entende dessa 
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forma é Benveniste, mas, na verdade, a atribuição desse entendimento e dessa interpretação 

cabe ao pesquisador, e não ao teórico citado, ou seja, trata-se de uma interpretação do 

pesquisador na retomada do texto fonte, segundo as palavras do teórico que cita e em quem se 

apoia para apresentar um conceito chave, qual seja, o de “subjetividade”.  

Para fundamentar o conceito de subjetividade, o pesquisador cita literalmente o discurso 

de Benveniste (1989, p. 288) “[...] a capacidade do locutor para se propor como ‘sujeito’”, 

menciona ano de publicação da obra e página em que se situa a citação e ainda recupera o 

trecho: “É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a 

linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ego”. São 

citações apresentadas entre aspas, forma de assinalar o discurso do outro (exterior) que insere 

em seu texto. Nesse movimento, apresenta-se como um simples “porta-voz” dos discursos 

vindos de outro lugar, já que não acrescenta nenhuma reflexão e ou comentário às citações 

teóricas. Não basta apenas reproduzir no trecho a citação do discurso alheio (citar é falar através 

da representação da voz do outro); deve-se, para além, estabelecer negociação com a palavra 

do teórico citado; mas esse movimento não se realiza. Assim, Benveniste é convocado para 

assumir o “papel principal” do discurso, enquanto o discurso do pesquisador aparece 

“camuflado” no desenvolvimento do texto, em função da recorrência à estratégia de 

modalização em discurso segundo, “Segundo Benveniste”, reproduzindo um já dito, sem 

acréscimo de uma reflexão efetiva sobre o dizer “autoral”.  

No final do excerto, o pesquisador, ao contrário do movimento anterior, em que faz 

citação literal de um conceito na retomada do texto fonte, isenta-se de citar literalmente o 

conteúdo, tal como elaborado pelo autor, no trecho “[...] essa propriedade da subjetividade é 

determinada pela pessoa e o seu status linguístico”, que, no original do autor, assim se 

apresenta: “[...] ‘subjetividade’ que se determina pelo status linguísticos da ‘pessoa’”.  

Nesse movimento, ao tentar dar novos contornos às palavras de Benveniste, o 

pesquisador toma outras providências, que se revelam em mínimas reformulações: no trecho 

fonte, as palavras “subjetividade” e “pessoa” são apresentadas entre aspas; em seu texto, ele 

reescreve as mesmas palavras sem fazer uso de tal recurso, um sinal de que, provavelmente não 

veja a necessidade de atribuir tamanha importância aos termos em destaque no discurso do 

autor; também realiza uma substituição em nível da estrutura frasal (plano sintagmático), em 

que (no texto fonte) se encontra a forma verbal “se determina”, que, na sua produção, é 

substituída pela forma “é determinada”, constituindo-se, nas duas ocorrências, um recurso que 

marca a impessoalização do dizer no processo da enunciação, por isso mesmo caracterizando 
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um modo de “distanciamento enunciativo”, que, sob diferente formalização linguística, 

reconstrói, a nosso ver, o mesmo efeito de sentido nas duas enunciações. 

Nessa direção, Benveniste (1989, p. 288) define a subjetividade “que se determina pelo 

status linguísticos da “pessoa”; o pesquisador, ao reescrever, acaba atribuindo outro sentido, 

isto é, de que a “subjetividade é determinada pela pessoa e o seu status linguístico”. Nessa 

estratégia adotada, houve alteração de sentido em dizer “subjetividade” que se determina pelo 

status linguísticos da “pessoa” (texto fonte) por “subjetividade é determinada pela pessoa e o 

seu status linguístico” (texto do pesquisador). 

Observamos que, ao alterar a sequência das palavras na frase “status linguísticos da 

pessoa” por “pessoa e o seu status linguístico”, o conceito de subjetividade de Benveniste é 

interpretado pelo pesquisador com outro sentido, diferente daquele apresentado por Benveniste. 

Isto é, utiliza as mesmas palavras do texto fonte, no texto construído, sem conseguir absorver 

o real sentido do fundamento da “subjetividade”, apresentado por Benveniste (1989, p. 288). E 

vale ressalvar que o excerto analisado refere-se a um tópico do trabalho do pesquisador 

intitulado “O conceito de Subjetividade do ponto de vista enunciativo”; trata-se de um conceito 

chave na sua pesquisa. 

 Apresentamos a seguir o excerto 13, em que o pesquisador, ao conceituar o discurso 

direto e indireto, a partir da leitura do texto fonte, neste caso Authier-Revuz (2004), faz 

substituições de palavras nem sempre garantindo, em sua produção, o sentido das informações 

apresentadas no texto fonte.  

 
EXCERTO 13 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − Fundamentação teórica 

No fio do discurso que, real e materialmente, um locutor único produz, um certo número de formas 

linguisticamente detectáveis no nível da fraseou do discurso, inscrevem, em sua linearidade o outro” 

(AUTHIER-REVUZ, 2004, p.12, itálico – grifo da autora).A essas formas “linguisticamente 

detectáveis” da presença do outro no discurso, Authier-Revuz (2004) chamou de heterogeneidade 

mostrada e as dividiu em heterogeneidade mostrada marcada (explícita) e não-marcada. Como exemplos 

de Heterogeneidade Mostrada Marcada ou Explícita, temos o discurso direto, no qual as próprias 

palavras do outro ocupam o tempo e o espaço, e o indireto, no qual o locutor atua como tradutor das 

ideias desse outro. Uma forma mais complexa de heterogeneidade mostrada explícita são as formas 

marcadas de conotação autonímica, nas quais a marcação é realizada pelas aspas, pelo itálico ou mesmo 

pela entonação, acompanhados ou não de comentários que representam momentaneamente a voz de outra 

figura. 

(D07G, p. 31) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D07G. 

 

Nesse excerto, a forma de referência ao discurso outro, como (AUTHIER-REVUZ, 

2004, p.12), aparece seguida de uma paráfrase do discurso fonte, em que o pesquisador 
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apresenta o nome do teórico, seguido do ano de publicação da obra e da página em que se situa. 

Para uma análise mais completa, reproduzimos, no quadro 12, abaixo, na íntegra, (grifos 

nossos), o texto fonte e (em coluna parelha) o texto do pesquisador, extraído do capítulo de 

fundamentação teórica que compõe este corpus.  

 
Quadro 12 − Segmentos do texto fonte Authier-Revuz (2004) e segmentos daD07G. 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE AUTHIER-

REVUZ (2004) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR 

− fundamentação teórica 

[...] No discurso indireto, o locutor se comporta 

como tradutor: fazendo uso de suas próprias 

palavras, ele remete a um outro como fonte do 

"sentido" dos propósitos que ele relata. No 

discurso direto, são as próprias palavras do 

outro que ocupam o tempo - ou o espaço - 

claramente recortado da citação na frase; o locutor 

se apresenta como simples "porta-voz". Sob essas 

duas diferentes modalidades, o locutor dá lugar 

explicitamente ao discurso de um outro em seu 

próprio discurso. (op. cit. p. 12). 

1.2.1 Uma forma mais complexa da 

heterogeneidade se mostra em curso nas diversas 

formas marcadas da conotação autonímica: o 

locutor faz uso de palavras inscritas no fio de seu 

discurso (sem a ruptura própria à autonímia) e, ao 

mesmo tempo, ele as mostra. Por esse meio, sua 

figura normal de usuário das palavras é 

desdobrada, momentaneamente, em uma outra 

figura, a do observador das palavras utilizadas; e 

o fragmento assim designado – marcado por 

aspas, por itálico, por uma entonação e/ou por 

alguma forma de comentário – recebe, em 

relação ao resto do discurso, um estatuto outro. 

(op. cit. p. 13). 

 (AUTHIER-REVUZ, 2004, p.12) 

No fio do discurso que, real e materialmente, um 

locutor único produz, um certo número de formas 

linguisticamente detectáveis no nível da fraseou do 

discurso, inscrevem, em sua linearidade o outro” 

(AUTHIER-REVUZ, 2004, p.12, itálico – grifo da 

autora). A essas formas “linguisticamente 

detectáveis” da presença do outro no discurso, 

Authier-Revuz (2004) chamou de heterogeneidade 

mostrada e as dividiu em heterogeneidade mostrada 

marcada (explícita) e não-marcada. Como 

exemplos de Heterogeneidade Mostrada Marcada 

ou Explícita, temos o discurso direto, no qual as 

próprias palavras do outro ocupam o tempo e o 

espaço, e o indireto, no qual o locutor atua como 

tradutor das ideias desse outro. Uma forma mais 

complexa de heterogeneidade mostrada explícita 

são as formas marcadas de conotação 

autonímica, nas quais a marcação é realizada pelas 

aspas, pelo itálico ou mesmo pela entonação, 

acompanhados ou não de comentários que 

representam momentaneamente a voz de outra 

figura.  

(D07G, p. 31) 

Fonte: Authier-Revuz (2004); segmento de D07G. 

 

Comparando o texto fonte com o texto construído pelo pesquisador, nota-se que 

Authier-Revuz (2004) inicia com uma explicação sobre o discurso indireto e, sequencialmente, 

sobre o discurso direto. O pesquisador altera a ordem dessa sequência, iniciando com a 

explicação sobre o discurso direto, para, em seguida, tratar do discurso indireto. Mas observa a 

mesma estrutura do enunciado fonte, fazendo apenas algumas substituições de palavras. No 

texto fonte, temos: “No discurso direto, são as próprias palavras do outro que [...]”.  Na 

retomada dessa informação, o pesquisador faz uma afirmação de caráter mais geral, quando 

escreve “temos o discurso direto, no qual as próprias palavras [...]”. Registra-se, na escrita do 



132 

 

pesquisador, a substituição da forma verbal “são” pela forma “temos”, sendo que, no restante 

da frase reformulada, ele repete, quase que literalmente, alguns elementos lexicais e segmentos 

sintáticos do texto fonte, como “as próprias palavras do outro ocupam o tempo e o espaço”, 

que, no texto fonte, assim se apresenta: tem-se “as próprias palavras do outro que ocupam o 

tempo - ou o espaço”. Authier diz: “as próprias palavras do outro que ocupam”; o pesquisador 

escreve: “as próprias palavras do outro ocupam [...]”. Nesse movimento de reescrita, o 

pesquisador elimina o pronome relativo “que” e afirma, categoricamente, “ocupam”; a autora, 

por sua vez, dá a impressão de resguardar-se mais em seu modo de dizer: “as próprias palavras 

do outro que ocupam o tempo − ou o espaço”.  

Chamamos a atenção para o emprego, no enunciado fonte, da conjunção alternativa “ou” 

entre os termos “tempo – ou o espaço”, que, no enunciado do pesquisador, é substituída pela 

aditiva “e” em: “as próprias palavras do outro ocupam o tempo e o espaço”. Dizer “ou” (texto 

fonte) e escrever “e” (texto do pesquisador) altera o sentido do enunciado, porque, no primeiro 

caso, o efeito de sentido é o do estabelecimento de uma relação de alternância. Já nos segmentos 

do texto do pesquisador, a reformulação desse enunciado resulta numa relação de adição, ao 

afirmar que, “no discurso direto, as próprias palavras do outro ocupam o tempo e o espaço” 

(quer dizer, ao mesmo tempo). Mas vale ressalvar o fato de que também se cria aí uma 

possibilidade de tomar esse “ou” como um elemento de inclusão, a depender de uma 

interpretação mais esclarecedora da intencionalidade real do enunciador. 

No seguinte trecho de Authier-Revuz (2004), “No discurso indireto, o locutor se 

comporta como tradutor”, o pesquisador reformula o enunciado da seguinte forma: “[...] e o 

indireto, no qual o locutor atua como tradutor”. Nessa versão, acrescenta o relativo “no qual”, 

e faz substituição por termos “pretensamente equivalentes”, como, por exemplo em: “se 

comporta” por “atua”, uma vez que, no campo semântico, apresentam nuances que os 

diferenciam. Dizer “se comporta como” (assume atitudes semelhantes a) é diferente de dizer 

“atua como” (está no exercício da atividade). Apesar das substituições, que não implicam 

maiores divergências com o discurso outro, o pesquisador segue a estrutura formal do 

enunciado fonte. 

Na sequência do excerto, encontramos também casos de supressão de informações, e de 

substituição, por meio de preposição, no texto do pesquisador. No trecho “Uma forma mais 

complexa de heterogeneidade [...]”, observam-se, na reescritura do pesquisador, repetições de 

palavras e expressões, a saber: “formas marcadas”, “conotação autonímica”, “aspas”, “itálico”, 

“entonação”, “comentários” e “momentaneamente”, assim como casos de redução, 

especificamente as marcações com sublinhado tracejado, e destacadas na cor verde, que surgem 
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na sequência do referido trecho (“o locutor faz uso de palavras inscritas no fio de seu discurso 

(sem a ruptura própria à autonímia) e, ao mesmo tempo, ele as mostra. Por esse meio, sua figura 

normal de usuário das palavras é desdobrada”), naturalmente, em função de um propósito 

comunicativo, em que o pesquisador vai decidindo os elementos do texto fonte que, para ele, 

devem ser mais enfatizadas e os que não precisam estar tão evidenciados. Assim considerando, 

sintetiza as informações do conteúdo fonte ao interpretar a teoria em que se ancora, por presumir 

que, neste, as informações já se apresentam por demais pormenorizadas. 

Relativamente às operações de substituições por meio de preposições, os exemplos se 

registram ao longo do enunciado: “formas marcadas da conotação autonímica” (texto fonte) por 

“formas marcadas de conotação autonímica” (texto do pesquisador); “marcado por aspas, por 

itálico, por uma entonação” (texto fonte) por “marcação é realizada pelas aspas, pelo itálico ou 

mesmo pela entonação” (texto do pesquisador).  

E, por fim, a passagem do texto fonte “marcado por aspas, por itálico, por uma 

entonação e/ou por alguma forma de comentário”, em confronto com a reescritura feita pelo 

pesquisador “a marcação é realizada pelas aspas, pelo itálico ou mesmo pela entonação, 

acompanhados ou não de comentários”, deixa à mostra que sofreu algumas pequenas alterações 

no processo de relação, quais sejam: “pelo itálico ou mesmo pela entonação, acompanhados ou 

não de comentários”, tendo em conta a reformulação do autor: “por uma entonação e/ou por 

alguma forma de comentário”; ou ainda: “e/ou por alguma forma de comentário”, que se 

reescreve: por “ou mesmo pela entonação, acompanhados ou não de comentários”. Tal 

procedimento revela o intuito de recorrer à informação do texto fonte, tentando “aproximar-se” 

semanticamente da informação dada. Observa-se, então, que, apesar das evidências de 

substituições na escrita do pesquisador, na retomada do texto fonte, a dimensão sintática dos 

enunciados é praticamente a mesma. O pesquisador apenas retoma um já dito, por meio das 

substituições, para dizer o mesmo. 

Na parte final, o pesquisador não recorre à mesma estrutura sintática do enunciado fonte. 

Mesmo assim, recorre a algumas palavras deste, operando substituições. No trecho “recebe, em 

relação ao resto do discurso, um estatuto outro”, a ideia é retomada pelo pesquisador na seguinte 

reconstrução: “que representam momentaneamente a voz de outra figura”. As alterações 

semânticas resultam em direções diferentes do texto fonte. A forma verbal “recebe” (texto 

fonte), terceira pessoa do singular, é substituída no discurso do pesquisador pela forma 

“representam”, terceira pessoa do plural. Nesse caso, uma e outra forma acarretam significações 

diferentes. Nesse processo de substituição, em nível do léxico, o pesquisador troca “estatuto 

outro” por “a voz de outra figura”, ao atribuir sentido àquilo que leu. A palavra empregada não 
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é utilizada exatamente no sentido apresentado no texto fonte; mesmo assim, tenta não afastar-

se deste, acreditando estar no mesmo plano de equivalência semântica.  

Por fim, podemos dizer que o pesquisador, a partir da leitura do texto fonte, faz 

substituições de palavras que nem sempre resultam no sentido apresentado no texto fonte. É um 

texto que pouco se diferencia do texto autoral, criando-se aí uma ilusão de que as palavras que 

enuncia são originalmente suas. Trata-se de um “imaginário de escrita” (PÊCHEUX, 1997, p. 

173), em que o pesquisador, na retomada do discurso do outro, tem a ilusão de ser a origem de 

seu discurso no texto que produz.  

Observamos, na fundamentação teórica dessa pesquisa, que, em vários outros trechos, 

o pesquisador parte do teórico fonte, sempre realizando substituições. Prosseguimos com mais 

uma sequência textual, em que se faz referência à teoria de Bakhtin (1929[1995]).  

 
EXCERTO 14 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − Fundamentação teórica 

Para Valochinov/Bakhtin(1929 [1995]), no entanto, “não é a atividade mental que organiza a 

expressão, é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina sua orientação” (p. 

112). De modo que toda enunciação é pela interação de dois ou mais produzida pela interação de dois 

ou mais indivíduos socialmente organizados, sejam eles interlocutores reais ou potenciais. Justamente 

por isso é que, segundo o autor, toda palavra é como uma ponte: de cada lado se apoia em um 

interlocutor, constituindo-se, dessa forma, como o território comum entre ambos. 

(D07G, p. 23-24). 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D07G. 

 

Nesse excerto, o pesquisador utiliza duas marcas de heterogeneidade mostrada; mais 

especificamente, a forma de modalização em discurso segundo (MDS): “Para 

Valochinov/Bakhtin (1929 [1995])” e “segundo o autor”, fazendo remissão ao discurso do outro 

no texto produzido. Com o objetivo de analisar mais pormenorizadamente tais ocorrências, 

recorremos ao texto fonte, colocando-o em contraponto com o texto produzido pelo 

pesquisador, abstraindo desses enunciados as estratégias de negociação com as vozes alheias. 

 

Quadro 13 − Segmentos do texto fonte Bakhtin (1929 [1995]) e segmentos da D07G. 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE  

Bakhtin (1929 [1995]) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR 

− fundamentação teórica 
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[...]Não é a atividade mental que organiza a 

expressão, mas ao contrário, é a expressão que 

organiza a atividade mental, que a modela e 

determina sua orientação (Bakhtin, 1995, p. 

112). 

[...] Com efeito, a enunciação é o produto da 

interação de dois indivíduos socialmente 

organizados e, mesmo que na haja interlocutor 

real, este pode ser substituído pelo representante 

médio do grupo social ao qual pertence o locutor. 

[...] A palavra é uma espécie de ponte lançada 

entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre 

mim numa extremidade, na outra apoia-se 

sobre o meu interlocutor. A palavra é o 

território comum do locutor e do interlocutor  

(BAKHTIN, 1929 [1995], p. 88 a 112). 

Para Valochinov/Bakhtin(1929 [1995]), no 

entanto, “não é a atividade mental que organiza a 

expressão, é a expressão que organiza a atividade 

mental, que a modela e determina sua 

orientação” (p. 112). De modo que toda 

enunciação é pela interação de dois ou mais 

produzida pela interação de dois ou mais 

indivíduos socialmente organizados, sejam eles 

interlocutores reais ou potenciais. Justamente por 

isso é que, segundo o autor, toda palavra é como 

uma ponte: de cada lado se apoia em um 

interlocutor, constituindo-se, dessa forma, 

como o território comum entre ambos. 

 

(D07G, p. 23-24). 

Fonte: Bakhtin (1929 [1995]; segmento de D07G.  

 
 

Comparando o texto fonte com o texto produzido pelo pesquisador, nesse excerto, temos 

um exemplo de RDO: “Para Valochinov/Bakhtin (1929 [1995])”, seguido da referência ao 

teórico. Após mencionar o teórico fonte, o pesquisador apresenta a citação direta: “não é a 

atividade mental que organiza a expressão, é a expressão que organiza a atividade mental, que 

a modela e determina sua orientação”, agregando, assim, o discurso do autor fonte ao texto que 

produz, configurando tal procedimento pelo recurso às aspas. Como se vê, após essa citação, 

que transcreve na íntegra, o pesquisador não a comenta e nem a explica em seu texto. 

 Na sequência, reproduz outro trecho do texto fonte, e realiza substituições no plano 

lexical em “ Com efeito, a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 

organizados e, mesmo que não haja interlocutor real [...]”, que vai ser modificado, via 

reescritura, para: “De modo que toda enunciação é pela interação de dois ou mais produzida 

pela interação de dois ou mais indivíduos socialmente organizados, sejam eles interlocutores 

reais ou potenciais”, resultando num mero “trocadilho” das expressões “Com efeito” por “De 

modo que”, “produto da interação” por “produzida pela interação”, sem qualquer outra 

“reforma” que viesse beneficiar sua paráfrase; a não ser que se tome seu “redizer” como um 

avanço em relação ao discurso outro. 

Em “Justamente por isso é que, segundo o autor”, a expressão “justamente” nos leva a 

interpretar como uma tentativa de inserção do pesquisador naquilo que enuncia, seguida da 

ocorrência de modalização em discurso segundo, a exemplo de: “segundo o autor”, 

demonstrando, assim, que se está apoiando em outro discurso, e comentando, ao mesmo tempo, 

o seu conteúdo. No texto fonte, temos (grifos nossos): “A palavra é uma espécie de ponte 

lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se 
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sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor”. O 

pesquisador, nesse caso, retoma essa passagem e escreve: “toda palavra é como uma ponte: de 

cada lado se apoia em um interlocutor, constituindo-se, dessa forma, como o território comum 

entre ambos”. Em se confrontando esses dois enunciados, temos, no discurso bakhtiniano,  “A 

palavra é uma espécie de ponte [...]”; no enunciado do pesquisador, [...] “toda palavra é como 

uma ponte [...]”. No primeiro exemplo, o enunciado é apresentado de modo menos “taxativo”, 

e nos parece menos “generalizante” (apesar do uso do determinante) do que no segundo 

exemplo construído pelo pesquisador, que nos parece bem mais categórico e mais “abrangente”, 

definitivo. Ao optar por articular com suas próprias palavras, o discurso alheio, o pesquisador, 

como nos parece, acaba por generalizar as informações com substituições de palavras, tais 

como: “Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu 

interlocutor”; o pesquisador escreve: “de cada lado se apoia em um interlocutor”. Na 

substituição da palavra “extremidade” (texto fonte), por “de cada lado”, não se registra 

distanciamento em nível da semântica: trata-se de expressões semanticamente aproximadas em 

seu campo de atuação. Não obstante, na sequência linguística “[...] se apoia sobre mim numa 

extremidade, na outra apoia-se sobre meu interlocutor”, (texto fonte), confrontada com sua 

correlata no texto do pesquisador “[...] se apoia em um interlocutor [...]”, constata-se uma 

diferença em termos do efeito de sentido. Apoiar-se “sobre meu interlocutor” remete a um 

sujeito instituído na relação interlocutiva – o “tu” dessa relação, um sujeito “definido”. Apoiar-

se “em um interlocutor” remete um sujeito “indefinido”, situado numa relação interlocutiva 

qualquer – indefinida. 

 O enunciado “A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor” é reescrito 

da seguinte forma: “[...] como um território comum entre ambos”, uma reprodução em que as 

informações do texto fonte, e mesmo a própria organização da estrutura frasal, revelam-se 

equivalentes. E nem mesmo a simples substituição sintetizadora “do locutor e do interlocutor” 

por “ambos” vai assinalar qualquer distanciamento entre o dizer do um e o dizer do outro. O 

um apoia-se no outro para dizer. Tudo dentro da normalidade nesse processo de produção 

acadêmica, em que essas vozes se entrecruzam.  

 

5.2.2 As estratégias de escrita no capítulo de análise dos dados das dissertações 

 

No capítulo de análise do texto do pesquisador, selecionamos excertos, a partir do 

mapeamento das formas de RDO (marcada e explícita), como, por exemplo, a modalização em 

discurso segundo (Segundo X). Visamos analisar as estratégias de escrita no capítulo de análise 
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dos dados. Em certos momentos, retomamos trechos, referenciados no capítulo de 

fundamentação teórica, para verificar o modo como o pesquisador o recupera no capítulo de 

análise dos dados de sua dissertação. No decurso das análises, fizemos uma busca às fontes 

teóricas (autores citados) e recortamos trechos desse texto fonte para contrastar com os excertos 

do capítulo de análise dos dados, especificamente os trechos mobilizados pelos pesquisadores 

na escrita da dissertação. O objetivo constitui-se em analisar as formas linguísticas utilizadas 

pelo pesquisador na negociação com a voz alheia no texto produzido e, além disso, interpretar 

os efeitos de sentido advindos das estratégias de escrita presentes nas dissertações de mestrado. 

No excerto a seguir, selecionado para análise, utilizamos o destaque em azul para assinalar 

marcas de heterogeneidade mostrada, que, sob tal apresentação, devem ser mais bem 

visualizadas. 

 

EXCERTO 15 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − Análise dos dados 

2.3 A palavra se materializa 

Quando se marca uma palavra com aspas, segundo Authier-Revuz (1998), está se mantendo 

essa palavra à distância, ou seja, afastando essa palavra do texto em geral. Ao mesmo tempo em que a 

palavra é sentido usado, ela é mencionada, sendo assim algo de material.  

Na frase: (6) “Que pena que só sei escrever quando espontaneamente a "coisa" vem.” [...] 

A palavra entre aspas nesse enunciado tem,segundo as classificações de Authier-Revuz, a 

função de suspensão da responsabilidade pelo enunciador e poderia ser classificada como 

condescendência, em que o locutor utiliza uma palavra comum ao vocabulário do receptor, marcando, 

porém seu distanciamento.  

Maingueneau (1997) acrescenta que, diferentemente de uma expressão aspeada de um discurso 

direto – que remete à alteridade – a palavra entre aspas é utilizada para marcar uma menção e um uso 

dessa palavra, bem como já foi visto em Authier-Revuz. Nesse caso, a palavra coisa é ao mesmo tempo 

mostrada, marcada como estranha e integrada à sequência do discurso. [...] A escritora utiliza as aspas 

para questionar o caráter completamente apropriado da palavra coisa... 

(D01A, p. 90-91) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D01A. 

 

No excerto acima, o pesquisador busca interpretar um conceito teórico – aspas de 

condescendência –, o que exige a retomada da bibliografia lida na análise dos dados da 

pesquisa. No segundo parágrafo desse excerto consta a frase: “Que pena que só sei escrever 

quando espontaneamente a ‘coisa’ vem. [...]”.  Para analisar, nessa frase, o emprego de aspas 

na palavra “coisa”, no primeiro e no segundo parágrafos, o pesquisador utiliza a modalização 

em discurso segundo: “segundo Authier-Revuz (1998)” e “segundo as classificações de 

Authier-Revuz”. 
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No primeiro período do quarto parágrafo, o pesquisador recorre a um verbo dicendi, 

seguido da conjunção integrante, estrutura típica do discurso indireto, para mobilizar a voz 

alheia em seu texto e, mais especificamente, para retomar uma explicação de Maingueneau 

referente ao emprego de aspas na escrita. Além disso, com o objetivo de confirmar as 

informações sobre esse emprego, cita novamente Authier-Revuz no final do período. 

Após a identificação dos modos de representação de um discurso outro – marcado e 

explícito, “[...] segundo Authier-Revuz (1998) [...]”, e “[...] segundo as classificações de Au-

thier-Revuz [...]”, “Maingueneau (1997) acrescenta que [...]” e “[...] em Authier-Revuz”, 

recorremos ao capítulo teórico da pesquisa para verificar como o tema “aspas de 

condescendência” foi abordado pelo pesquisador. Constatamos que essa abordagem é 

contemplada na parte inicial de um subtópico do capítulo teórico, intitulado “As aspas”. Nessa 

subseção, ao tratar sobre as aspas, o pesquisador sinaliza, em nota de rodapé, a seguinte 

informação: “No presente trabalho, foi a referência de Teixeira (200526) que guiou as 

classificações das aspas”. 

Fizemos uma busca às fontes teóricas – informações fornecidas pelo pesquisador ao 

citar o nome dos autores e o ano das referências bibliográficas – para entender as estratégias 

utilizadas por ele ao mobilizar o discurso do outro em seu próprio texto. Representamos, no 

Quadro 14, abaixo, os trechos do texto fonte de Authier-Revuz (2004) e de Teixeira (2005), 

especialmente aqueles que foram utilizados para a análise feita pelo pesquisador e que tratam 

do tipo de “aspas de condescendência”. 

Na primeira coluna, registra-se o postulado de Authier-Revuz sobre as aspas de 

condescendência. Na coluna do meio, Teixeira retoma essa temática e elabora sua definição. 

Na terceira coluna, transcrevemos trechos retirados da dissertação do pesquisador em seu 

capítulo teórico, destacando-lhes as coincidências (grifos nossos na amostra) para as 

comparações que pretendemos fazer, observando os alcances visados nesta pesquisa. 

 

Quadro 14 − Segmentos dos textos fonte Authier-Revuz (1998), Teixeira (2005) e segmentos da D01A. 

SEGMENTOS DO TEXTO 

FONTE 1 Authier-Revuz (2004) 
SEGMENTOS DO TEXTO 

FONTE 2 Teixeira (2005) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO 

PESQUISADOR − capítulo 

teórico 

                                                 
26

 TEIXEIRA (2005), autora do livro Análise de Discurso e Psicanálise: Elementos para abordagem do sentido 

no discurso, estuda os empecilhos que a teoria do discurso de Michel Pêcheux encontra em seu percurso, 

atribuindo-os à articulação realizada pelo autor entre o materialismo histórico e a psicanálise. 
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“[...] sob as formas do que se 

poderia denominar aspas de 

condescendência [...]” As aspas 

assinalam uma palavra 

apropriada ao receptor, mas 

não ao locutor; ele diz: "Se não 

falasse com você, não teria dito 

essa palavra".  

Numerosas aspas "pedagógicas", 

de vulgarização, são desse tipo: o 

locutor utiliza palavras que 

atribui ao interlocutor para. 

"colocar-se ao seu alcance", 

frequentemente como uma etapa 

para conduzi-lo às "verdadeiras" 

palavras, às quais o locutor adere 

plenamente, sem aspas. Uma 

segunda forma, inversa, das 

aspas de condescendência 
assinala que uma palavra que é 

apropriada ao locutor não o é, 

segundo ele, ao receptor; ele diz: 

"Se eu não falasse com você, eu o 

diria sem aspas". (AUTHIER-

REVUZ, 2004, p. 223). 

“As aspas indicam 

condescendência quando o 

locutor, assumindo uma posição 

paternalista, utiliza uma palavra 

apropriada ao universo do 

receptor, mas, como que a 

preservar a auto-imagem, marca 

com elas seu distanciamento em 

relação a esse universo.”  

(TEIXEIRA, 2005, p. 142). 

 

- de condescendência: as aspas 

aqui são usadas quando o 

locutor utiliza uma palavra ou 

expressão comum ao 

vocabulário do receptor, mas 

ainda assim marca o seu 

distanciamento em relação ao 

seu vocabulário [...] 

(D01A, p. 60-61) 

Fonte: Authier (2004), Teixeira (2005), segmento de D01A.  

 

Como podemos constatar, o pesquisador, ao analisar a frase “Que pena que só sei 

escrever quando espontaneamente a ‘coisa’ vem [...]” faz referência a Authier-Revuz, mas, ao 

tratar da conceituação das aspas de condescendência, coloca-se mais em sintonia com o 

discurso de Teixeira (2005) do que com o da autora mencionada. Mesmo assim, não remete às 

explicações de Teixeira (2005), o que poderia ter feito recorrendo a uma modalização em 

discurso segundo. Termina por ocultar a voz “segunda”, embora nela se “autorize” para dizer.  

No Quadro 9, nos segmentos do texto do pesquisador, no capítulo teórico (terceira 

coluna), a função das aspas de “condescendência” segue quase, integralmente, a citação de 

Teixeira (2005), que, na retomada do conceito de Authier-Revuz (2004), sintetiza-o bem. 

Digamos que o pesquisador não apenas procede à leitura do conceito de Teixeira (2005), mas 

também realiza substituições de termos e palavras no texto produzido. Na sequência, 

transcrevemos a parte que define as aspas de “condescendência” feita por Teixeira (2005) para 

uma melhor compreensão da leitura realizada pelo pesquisador. Assim, primeiro, apresentamos 

o enunciado elaborado por Teixeira (2005) e, subsequentemente, o do pesquisador. 

 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE: Teixeira (2005) − “As aspas indicam 

condescendência quando o locutor, assumindo uma posição paternalista, 
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utiliza uma palavra apropriada ao universo do receptor, mas, como que a 

preservar a auto-imagem, marca com elas seu distanciamento em relação a 

esse universo.” (TEIXEIRA, 2005, p. 143, grifos nossos). 

 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR: capítulo teórico − de 

condescendência: as aspas aqui são usadas quando o locutor utiliza uma 

palavra ou expressão comum ao vocabulário do receptor, mas ainda assim 

marca o seu distanciamento em relação ao seu vocabulário.  (D01A, p. 60-

61). 

 

O pesquisador elabora seu enunciado a partir da leitura que faz do texto de Teixeira 

(2005), com algumas substituições de palavras e supressão de ideias (sublinhado tracejado), no 

trecho fonte, como em: “[...] assumindo uma posição paternalista [...] mas, como que a 

preservar a auto-imagem, marca com elas seu [...]”.  As repetições (em negrito) podem ser 

confrontadas na retomada de algumas expressões, com em: “apropriada ao universo do 

receptor” (texto fonte) por “expressão comum ao vocabulário do receptor” (texto do 

pesquisador). 

Essa substituição de palavras/expressões, operada pelo pesquisador (a partir do texto 

fonte), para “reeditar”, em seu texto, a explicação dada por Teixeira (2005) para o entendimento 

do que sejam as aspas de “condescendência”, introduz, a nosso ver, uma certa restrição 

conceptual. Teixeira (2005) diz: “As aspas indicam condescendência quando o locutor, 

assumindo uma posição paternalista, utiliza uma palavra apropriada ao universo do receptor, 

mas, como que a preservar a auto-imagem, marca com elas seu distanciamento em relação a 

esse universo”. Ao retomar essa conceituação, na análise dos dados, o pesquisador assim 

justifica o uso das aspas de condescendência, alinhando seu dizer à voz alheia (do teórico) em 

que se apoia: “[...] as aspas aqui são usadas quando o locutor utiliza uma palavra ou expressão 

comum ao vocabulário do receptor mas ainda assim marca o seu distanciamento em relação ao 

seu vocabulário”. Ora, ao afirmar que as aspas indicam “condescendência” quando o locutor, 

numa atitude paternalista, utiliza uma palavra apropriada ao universo do receptor, Teixeira 

(2005) parece fazer remissão a um “universo” de saberes, que pode compreender para além do 

simples emprego de uma palavra; o próprio conhecimento de mundo que orienta (ou não) a 

“leitura adequada” daquela palavra situada num contexto mais específico (e especial). Assim, 

parece-nos inadequada a substituição que opera o pesquisador, tomando a expressão “comum 

ao vocabulário do receptor”, sendo “vocabulário” uma referência a um universo restrito: é a 

palavra versus a palavra. 

Retornando a Authier-Revuz (2004), ainda no enunciado do quadro 14, deparamo-nos 

com um novo saber: “Uma segunda forma, inversa, das aspas de condescendência assinala que 
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uma palavra que é apropriada ao locutor não o é, segundo ele, ao receptor; ele diz: ‘Se eu não 

falasse com você, eu o diria sem aspas’”. Essa segunda forma inversa não é retomada por 

Teixeira (2005); consequentemente, também  não é abordada pelo pesquisador, uma vez que a 

voz outra em que se apoia é a desse teórico. 

Em relação ao modo como o pesquisador interpreta o conceito de aspas de 

“condescendência” ao resenhar Teixeira (2005), mesmo com alteração de palavras (exemplo: 

“universo” por “vocábulo”), conforme descrito anteriormente, é possível verificar que, na 

análise dos dados, ao retomar esse conceito no capítulo teórico, o pesquisador continua 

realizando substituições de palavras, como se pode ver nos trechos recortados de sua pesquisa 

reproduzidos a seguir: 

 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR: Capítulo teórico 

... de condescendência: as aspas aqui são usadas quando o locutor utiliza uma 

palavra ou expressão comum ao vocabulário do receptor, mas ainda assim 

marca o seu distanciamento em relação ao seu vocabulário [...] (D01A, p. 

60-61) 

 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR: Análise dos dados 

 ... locutor utiliza uma palavra comum ao vocabulário do receptor, marcando, 

porém seu distanciamento [...] (D01A, p. 90-91) 
 

 

Outra substituição, presente nos trechos transcritos acima, feita pelo pesquisador, é a do 

verbo marcar, que está conjugado na 3ª pessoa do presente, no capítulo teórico, mas, no capítulo 

de análise do dado, aparece no gerúndio. Houve também substituição da conjunção “mas” pela 

conjunção “porém” nas referidas seções. Nesse último caso, há uma substituição de termos com 

o mesmo valor de contraste: “[...] mas ainda assim marca o seu distanciamento” (capítulo 

teórico) em confronto com “[...] marcando, porém seu distanciamento” (capítulo de análise). 

Assim, o enunciado com o conector de oposição “mas” evidencia uma ênfase bem maior na 

definição do conceito de “aspas de condescendência” do que o elaborado pelo pesquisador com 

a conjunção “porém”, ou seja, esta última parece não ter a mesma força para estabelecer o 

contraste que a conjunção “mas”, a qual, considerada um marcador de contradição, por 

excelência, parece enfatizar mais a relação de contraposição. 

Nesse contexto, o conceito de aspas de “condescendência” é mobilizado pelo 

pesquisador para confirmar a análise que realiza. Isso pode ser comprovado no trecho “A 

palavra entre aspas nesse enunciado tem, segundo as classificações de Authier-Revuz, a função 

de suspensão da responsabilidade pelo enunciador e poderia ser classificada como 

condescendência” [...]. Não resta dúvida de que se trata da confirmação/validação de um 
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conceito teórico na interpretação dos dados. Mas por que tantas vozes em concurso? Fez 

recorrência à MDS em: “[...] segundo Authier Revuz (1998) [...]”; “[...] segundo as 

classificações de Authier Revuz [...]”, e ao DD, em: “Maingueneau acrescenta que [...]”. 

Parece-nos bem provável que o pesquisador, na tentativa de sustentar sua “verdade”, tenha 

julgado imprescindível a “legitimação” quantitativa: quanto mais vozes “autorizarem” o seu 

dizer, menos suscetível ficará às contestações.  

De modo geral, no excerto 15, observamos uma certa “inabilidade” do pesquisador ao 

tentar  interpretar o discurso fonte, uma vez que utiliza as formas de modalização em discurso 

segundo, como, por exemplo, “Segundo Authier-Revuz (1998” e “[...] segundo as 

classificações de Authier-Revuz [...]”, e até “reproduz” de modo quase literal as palavras de 

Teixeira (2005), operando apenas algumas substituições de palavras, mas não instaura, 

efetivamente, um diálogo com essas vozes: apenas as “convoca” para dizer sob nova(?) forma 

o já dito em seus discursos.  

Reorientando nessa abordagem um enfoque, faz-se mais importante assinalar o fato de 

que nos parece recorrente na produção escrita do pesquisador, “convocar” o discurso outro, 

nele se apoiar para dizer, mas sem avançar muito além disso; é o que se mostra em mais uma 

situação de confronto (no quadro 15) entre os discursos do um (o pesquisador) e do outro (o 

autor do texto fonte). 

 

Quadro 15 − Segmentos do texto fonte Maingueneau (1997) e segmentos da D01A. 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE 

Maingueneau (1997) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO 

PESQUISADOR − Análise dos dados 

Os enunciados relatados em discurso 

direto são postos entre aspas para marcar sua 

alteridade, esta última, além disso, é claramente 

manifestada pela ruptura sintática entre o discurso 

que cita e o discurso citado. Na palavra entre aspas 

em compensação, esta ruptura não existe: a 

expressão aspeada é, ao mesmo tempo usada e 

mencionada, dependendo, consequentemente da 

“conotação autonímica”... A palavra entre aspas 

(e/ou em itálico) apresenta a particularidade de 

acumular menção e uso. No enunciado “Sinal dos 

tempos: a imprensa “feminina” cede no momento 

em que a mulher se afirma”, a palavra feminina 

é, ao mesmo tempo, mostrada, marcada como 

estranha e integrada à sequência do enunciado.  

(MAINGUENEAU, 1997, p. 89) 

Maingueneau (1997) acrescenta que, 

diferentemente de uma expressão aspeada de um 

discurso direto – que remete à alteridade – a 

palavra entre aspas é utilizada para marcar uma 

menção e um uso dessa palavra, bem como já foi 

visto em Authier-Revuz. Nesse caso, a palavra 

coisa é ao mesmo tempo mostrada, marcada 

como estranha e integrada à sequência do 

discurso. [...]  

(D01A, p. 90-91) 

Fonte: Maingueneau (1997); segmento de D01A. 
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Percebe-se claramente que, excetuando-se aspectos como a atribuição da fonte 

“Maingueneau (1997)” e a supressão de informações, como, por exemplo, “[...] é, ao mesmo 

tempo, usada e mencionada, dependendo, consequentemente da ‘conotação autonímica”. A 

palavra entre aspas (e/ou em itálico) apresenta a particularidade de acumular menção e uso”, 

em que o pesquisador sintetiza as informações do conteúdo do conceito de aspas, no trecho 

“[...] a palavra entre aspas é utilizada para marcar uma menção e um uso dessa palavra, bem 

como já foi visto em Authier-Revuz” e também faz referência à autora para sustentação do 

dizer, numa intercorrência do enunciado de Maingueneau, em que faz substituição de palavras 

(exemplo: “feminina” por “coisa”; “enunciado” por “discurso”). 

Observa-se, assim, que o pesquisador não dá conta de interpretar ou reformular, com 

suas próprias palavras, o conteúdo expresso por Maingueneau (1997, p. 89), que enuncia “[...] 

a palavra feminina é, ao mesmo tempo, mostrada, marcada como estranha e integrada à 

sequência do enunciado”. Vê-se que o referido autor destaca, em itálico, a palavra feminina 

com o intuito de exemplificar que, no contexto em uso, essa palavra representa a particularidade 

de acumular menção e uso, dependendo, consequentemente, da “conotação autonímica”.  

Por sua vez, o pesquisador, em sua escrita, não foi capaz de tomar a voz de Maingueneau 

e construir um novo dizer a partir do dito. Segue a mesma estrutura sintática do enunciado fonte, 

como podemos observar na produção reescrita: “[...] a palavra coisa é ao mesmo tempo 

mostrada, marcada como estranha e integrada à sequência do discurso”. Comparando os dois 

trechos, percebe-se que o pesquisador constrói seu próprio discurso à semelhança (quase 

perfeita!) do discurso do outro, conforme se reitera no “confronto” abaixo. 

 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE: Maingueneau (1997) “[...] a palavra 

feminina é, ao mesmo tempo, mostrada, marcada como estranha e 

integrada à sequência do enunciado.” (MAINGUENEAU, 1997, p. 89) 

 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR: Análise dos dados “[...] a 

palavra coisa é ao mesmo tempo mostrada, marcada como estranha e 

integrada à sequência do discurso.” (D01A, p. 90-91) 

 

Como se vê, o pesquisador não negocia sentido; apenas transpõe, para sua pesquisa, a 

análise de um trecho de Maingueneau (texto fonte), fazendo a substituição do dado (ex.: 

“feminina” por “coisa”; “enunciado” por “discurso”). Isso atesta o fato de que não consegue 

produzir novos significados ao lidar com a teoria. 

Em outra dissertação, recortamos o excerto 16, do capítulo de análise, que expõe o modo 

como o pesquisador interpreta trechos de uma crônica (dado de sua pesquisa), tomando como 
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suporte o conceito de ironia. Esse excerto diferencia-se do excerto 15, anteriormente analisado, 

porque o pesquisador não menciona, de forma explícita, os teóricos fonte que sustentam a 

análise.  

 

EXCERTO 16 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − Análise dos dados 

[...] Depois de contextualizar essa crônica e de estarmos mais ou menos por dentro da opinião do autor 

sobre as feministas e de suas causas, podemos considerar o fragmento acima como um exemplo de 

ironia, porque o escritor faz uma declaração afirmativa: Uma lei que nasce de abraços, só pode ser 

favorável aos destinos da Pátria; mas, na verdade ele está negando, desqualificando o que está sendo 

afirmado, pois sabemos que ele não concorda com o que foi pronunciado, ele ironiza aqui, como também 

em outro trecho dessa crônica: Não tenho nenhuma simpatia pelo projeto, mas julgo-o útil porque dá 

às casas do parlamento feições floridas e gentis de sala de baile ou plateia de teatro.  

Esse tipo de discurso irônico é considerado polifônico por ser constituído por vozes contraditórias que 

apresentam diferentes perspectivas: a que profere o enunciado fazendo alguma declaração e a que 

implicitamente nega o que foi afirmado com a intenção de questionar a realidade. 

 (D02B, p. 84-85) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D02B.  

 

No excerto, as marcas da participação do pesquisador na análise da crônica explicitam-

se nas formas verbais “estarmos”, “podemos considerar”, “sabemos”, que indicam a adesão de 

um “eu” a um dizer de responsabilidade plural, a que o um se associa para, em uníssono, dizer 

“nós”. Nesse excerto, o pesquisador não recorre a marcas de heterogeneidade mostrada 

marcada; temos aí uma “negociação” de sentidos em nível da heterogeneidade constitutiva 

(caso da ironia), de que trataremos, mais especificamente, a seguir.  

Com tal finalidade, retornamos ao capítulo de fundamentação teórica da pesquisa, em 

que verificaremos como o conceito de “ironia” está fundamentado por Maingueneau (2005), 

Castro (2005) e Kerbrat-Orecchioni (apud BRAIT, 1996, p. 61). No Quadro 16, abaixo, 

transcrevemos enunciados dos textos fonte, especialmente aqueles que tratam do conceito de 

“ironia”, que nos possibilitam entender as estratégias utilizadas pelo pesquisador ao inserir a 

voz alheia em seu texto. Optamos por realizar a busca apenas em dois teóricos fonte: 

Maingueneau e Castro, uma vez que as estratégias utilizadas pelo pesquisador na retomada do 

dizer de Kerbrat-Orecchioni (apud BRAIT, 1996, p. 61) são basicamente as mesmas em uso na 

análise. 

Na primeira coluna do Quadro 16, temos o conceito de “ironia” apresentado por 

Maingueneau (2005); na segunda coluna, o mesmo conceito apresentado por Castro (2005); e 
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nas duas últimas colunas, trechos retirados da dissertação do pesquisador nos capítulos de fun-

damentação teórica e de análise dos dados (repetimos aí o excerto 16) com grifos nossos na 

amostra, para as devidas confrontações. 

 

Quadro 16 − Segmentos dos textos fonte Maingueneau (2005), Castro (2005) e segmentos da D02B. 

SEGMENTOS DO 

TEXTO FONTE 

Maingueneau (2005) 

SEGMENTOS DO 

TEXTO FONTE 

Castro (2005) 

SEGMENTOS DO 

TEXTO DO 

PESQUISADOR − 

Fundamentação 

Teórica 

SEGMENTOS DO 

TEXTO DO 

PESQUISADOR − 

Análise dos dados 

[...] a ironia subverte a 

fronteira entre o que é 

assumido e o que não o 

é pelo locutor 

(MAINGUENEAU, 

2005, p. 98). 

 

[...] a ironia 

desqualifica, 

ridiculariza o jesuíta 

que se revela 

excessivamente 

estúpido para 

ultrapassar o sentido 

literal (op. cit., p. 99).  

 

[...] O “locutor” 

assume as palavras, 

mas não o ponto de 

vista que elas 

representam [...] (op. 

cit., p. 77) 

 

[...] é da essência da 

ironia suscitar a 

ambiguidade e, com 

frequência, a 

interpretação não 

consegue resolvê-la [...] 

(op. cit. p. 99). 

 

[...] pode-se 

compreender as 

dificuldades colocadas 

pela transcrição da 

ironia, pois não é 

possível recorrer à 

entonação ou à mímica 

para desvendá-la. 

[...] O principal objeto 

de discurso bivocal, 

aquele que surge 

inevitavelmente sob 

as condições da 

comunicação 

dialógica, e que, pelo 

que se sabe, a 

linguística 

desconhece. A ironia 

é um caso típico de 

discurso bivocal. 

Nela, a palavra tem 

duplo sentido: volta-

se para o objeto do 

discurso como 

palavra comum e 

para um outro 

discurso (op. cit., p. 

120) 

 

[...] O enunciado 

irônico é interpretado, 

então, como uma 

pluralidade de vozes 

orientadas nos eixos 

da contrariedade e ou 

da contradição (op. 

cit.). 

3.5 – Ironia 

De acordo com 

Maingueneau (2005),a 

ironia é um tipo de 

discurso em que o 

enunciador subverte 

sua própria 

enunciação. O discurso 

irônico tem a 

característica de 

desqualificar a si 

mesmo, ou seja, de 

negar o que está sendo 

proferido. Assim, num 

enunciado irônico o 

locutor diz ou escreve 

uma coisa para 

significar outra. 

O discurso irônico é por 

natureza ambíguo, isto 

é, suscetível de ter dois 

sentidos, duas ou mais 

interpretações. Apesar 

de possuir uma aparente 

simplicidade, nem 

sempre é tão fácil 

identificá-lo. Se for um 

pronunciamento oral, a 

entonação do 

enunciador indicará ao 

ouvinte se é um caso ou 

não de um enunciado 

irônico. Se for um 

pronunciamento 

escrito, algumas marcas 

linguísticas como 

reticências, palavras 

enfáticas, etc., indicam 

[...] Depois de 

contextualizar essa 

crônica e de estarmos 

mais ou menos por dentro 

da opinião do autor sobre 

as feministas e de suas 

causas, podemos 

considerar o fragmento 

acima como um exemplo 

de ironia, porque o 

escritor faz uma 

declaração afirmativa: 

Uma lei que nasce de 

abraços, só pode ser 

favorável aos destinos da 

Pátria; mas, na verdade 

ele está negando, 

desqualificando o que 

está sendo afirmado, pois 

sabemos que ele não 

concorda com o que foi 

pronunciado, ele ironiza 

aqui, como também em 

outro trecho dessa 

crônica: Não tenho 

nenhuma simpatia pelo 

projeto, mas julgo-o útil 

porque dá às casas do 

parlamento feições 

floridas e gentis de sala 

de baile ou platéia de 

teatro.  

Esse tipo de discurso 

irônico é considerado 

polifônico por ser 

constituído por vozes 

contraditórias que 

apresentam diferentes 

perspectivas: a que 
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Torna-se obrigatória, 

então, a diversificação 

dos meios utilizados: 

caráter hiperbólico do 

enunciado, explicitação 

de uma entonação 

(“diz ele 

ironicamente”), aspas, 

ponto de exclamação, 

reticências. (op. cit.). 

que se trata de um 

discurso irônico. 

Tratando esse tema sob 

a luz do pensamento de 

Bakhtin, Castro (2005, 

p. 120) afirma que 

podemos considerar a 

ironia um discurso 

bivocal. Nela, a palavra 

tem duplo sentido: 

volta-se para o objeto 

do discurso como 

palavra comum e para 

um outro discurso.O 

enunciado irônico 

implica a presença 

demais de uma voz no 

discurso com pontos de 

vista contraditórios, 

por isso o 

consideraremos como 

uma manifestação do 

fenômeno polifônico. 

(D02B, p. 39-40) 

profere o enunciado 

fazendo alguma 

declaração e a que 

implicitamente nega o 

que foi afirmado com a 

intenção de questionar a 

realidade. 

(D02B, p. 84-85) 

Fonte: Maingueneau (2005); Castro (2005); Segmentos de D02B. 

 

Nos segmentos da fundamentação teórica da pesquisa (excerto 16), constatamos que o 

pesquisador recorre a duas formas de representação do discurso outro, no texto que produz, a 

saber: a modalização em discurso segundo em “De acordo com Maingueneau (2005)”, o 

discurso indireto em “Castro (2005, p. 120) afirma que”. A expressão “afirma que” é típica de 

DI.  

A fronteira entre a voz do pesquisador quando afirma: “De acordo com Maingueneau 

(2005)”, confrontando com a voz teórica, quando diz: “[...] a ironia é um tipo de discurso em 

que o enunciador subverte sua própria enunciação”. Assim, constrói seu discurso a partir de um 

discurso outro, usando a forma de modalização em discurso segundo com a intenção de 

demonstrar que entra em concordância com o discurso do outro.  

No trecho representativo do capítulo de análise dos dados (retomado no Quadro 16), o 

pesquisador, ao interpretar a crônica, faz paráfrase das informações sobre a definição de ironia 

a partir das leituras do texto fonte. É fato que sua análise consiste em apenas uma paráfrase do 

que foi citado no texto fonte, somente para confirmação do conceito, tendo como função ilustrar 

e confirmar a ironia no texto que analisa na dissertação.  
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Assim, a estratégia utilizada na análise do trecho da crônica tão somente reitera um 

conceito: “Depois de contextualizar essa crônica e de estarmos mais ou menos por dentro da 

opinião do autor [...]”. Podemos considerar o fragmento acima como um exemplo de ironia, 

porque o escritor faz uma declaração afirmativa em “Uma lei que nasce de abraços, só pode ser 

favorável aos destinos da Pátria”, seguida da interpretação: “[...] mas, na verdade ele está 

negando, desqualificando o que está sendo afirmado [...]”. Através do já dito, podemos dizer 

que retoma aqui Maingueneau (2005) em “[...] a ironia desqualifica, ridiculariza o jesuíta que 

se revela excessivamente estúpido para ultrapassar o sentido literal”. Para melhor visualização 

do que estamos analisando, repetimos o trecho produzido pelo pesquisador no capítulo de 

fundamentação teórica: “O discurso irônico tem a característica de desqualificar a si mesmo, 

ou seja, de negar o que está sendo proferido”.  

Temos em Maingueneau (2005), − os grifos são nossos −, “a ironia desqualifica”;  no 

texto do pesquisador, no capítulo de fundamentação teórica, temos: “[...] o discurso irônico tem 

a característica de desqualificar”, que, no capítulo de análise, reaparece como: “desqualificando 

o que está sendo afirmado”. Essa mesma palavra (afirmado), na fundamentação teórica, é 

substituída pelo termo “proferido” no discurso do pesquisador em: “O discurso irônico tem a 

característica de desqualificar a si mesmo, ou seja, de negar o que está sendo proferido”. Nestes 

trechos é possível observar algumas substituições por recorrência de palavras relativamente 

equivalentes nesse contexto de uso, “desqualifica” (texto fonte), por substituição de verbo no 

infinitivo “desqualificar” (fundamentação teórica), retomado na análise dos dados no gerúndio 

“desqualificando”, e também “proferido” (fundamentação teórica) por “afirmado” (análise dos 

dados), alterações semânticas perceptíveis em função da modificação da ordem dos elementos 

nos enunciados construídos, mantendo a mesma relação de sentido, uma semântica 

compartilhada entre enunciados comuns, estabelecida a partir de palavras/frases que se 

equivalem ou que têm, necessariamente, o mesmo “sentido lógico”, por exemplo: “o que está 

sendo proferido” = “o que está sendo afirmado”. 

 No capítulo de análise dos dados, na retomada dessas informações, o pesquisador 

continua fazendo substituições de palavras, realizadas mediante a atualização das 

possibilidades de significação da própria linguagem na relação com a voz alheia. Comparando 

com o texto fonte, podemos dizer que, mesmo realizando substituições de palavras, seu texto 

não se distancia tanto do texto fonte. A estratégia de substituições de palavras justifica-se, na 

análise, pela intenção de comprovar a presença do discurso outro sob a forma da ironia na 

crônica que analisa. 
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Essa hipótese ganha força no modo como, na sequência da análise, apresenta outro 

trecho para confirmação do emprego de ironia, a saber: “[...] pois sabemos que ele não concorda 

com o que foi pronunciado; ele ironiza aqui, como também em outro trecho dessa crônica: Não 

tenho nenhuma simpatia pelo projeto, mas julgo-o útil porque dá às casas do parlamento feições 

floridas e gentis de sala de baile ou plateia de teatro”. Como vemos, a análise se restringe à 

identificação de ironia, e um tanto à sua própria definição. 

 Após a apresentação desse trecho, o pesquisador escreve no capítulo de análise (grifo 

nosso): “Esse tipo de discurso irônico é considerado polifônico por ser constituído por vozes 

contraditórias que apresentam diferentes perspectivas: a que profere o enunciado fazendo 

alguma declaração e a que implicitamente nega o que foi afirmado com a intenção de questionar 

a realidade”. Comparando com os textos fonte, podemos afiançar que o pesquisador apoia-se 

em Castro (2005) para construir seu dizer, especificamente no trecho em que a autora diz: “[...] 

O enunciado irônico é interpretado, então, como uma pluralidade de vozes orientadas nos 

eixos da contrariedade e ou da contradição. No capítulo de fundamentação teórica, o 

pesquisador escreve: “O enunciado irônico implica a presença demais de uma voz no discurso 

com pontos de vista contraditórios, por isso o consideraremos como uma manifestação do 

fenômeno polifônico” (D02B, p. 84-85). No contraponto, temos em Castro (2005): “o 

enunciado irônico”; o pesquisador retoma do mesmo modo na fundamentação teórica: “o 

enunciado irônico”; já no capítulo de análise, assim retoma “[...] esse tipo de discurso irônico”. 

E opera ainda outras tantas substituições na retomada do texto fonte de Castro (2005): 

“pluralidade de vozes” por “presença de mais de uma voz” (fundamentação teórica);  

“polifônico” por “ser constituído de vozes” (análise dos dados), “eixos da contrariedade e ou 

da contradição” por “pontos de vista contraditórios” (fundamentação teórica), e “por vozes 

contraditórias” (análise dos dados). Como se constata, varia termos e expressões de sentidos 

equivalentes, ou seja, usa a estratégia das substituições de palavras sinônimas e omite a voz 

alheia na análise. 

Parece precisar da definição do conceito de “ironia”, para atender a um dos possíveis 

modos de interpretação semântica de tal conceito na análise dos dados, indiciando, assim, a 

forte dependência das palavras alheias, mesmo que não sejam estas referidas na análise, ao 

retomar as informações dos teóricos fonte, e mesmo na análise dos dados que também vai ao 

encontro da teoria adotada. O efeito de sentido, suscitado pela análise, cumpre meramente a 

função de ilustrar e validar o conceito de “ironia” na retomada de um já dito, ou seja, a análise 

restringe-se apenas à identificação da ocorrência de “ironia” nos trechos da crônica. E é só nisso 
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que busca a sustentabilidade de seu dizer na interpretação dos dados; ao que parece, apenas visa 

atender a uma necessidade de “autorizar” seu dizer. 

Em outra dissertação (D05E, p.77), o pesquisador analisa notícias que circularam em 

dois portais paraibanos, WSCOM e CLICKPB, acerca do seguinte fato: a primeira cassação do 

Governador da Paraíba em 2007, chamada pela imprensa de Caso FAC. Na análise, um dos 

trechos de uma notícia de jornal retoma a discussão de “negação”, apresentada por 

Maingueneau (1997). No excerto 17, a seguir, representamos apenas o trecho em que o 

pesquisador recorre ao teórico fonte na análise de um dado da sua pesquisa. 

 

EXCERTO 17 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − análise dos dados 

Comecemos pelo título: relator diz que programa do cheque não tinha lei específica, notamos que a 

heterogeneidade da linguagem está marcadamente mostrada no esquema de base do DI. Dentro deste 

enunciado, encontra-se a forma que norteará a informação seguinte. Trata-se do operador negativo, 

sobre o qual discorreremos agora.  Maingueneau (1997 [1987]) diz que, durante a negação, duas 

enunciações estão postas, de modo que uma nega a outra. O autor atenta para três diferentes modos de 

negação: a) a metalinguística, que opõe e norteia o caminho de sentidos a seguir, trazendo à tona outras 

informações, como é o caso de “A França não parou de recuar, ela jamais recuou” (MAINGUENEAU, 

1997 [1987], p. 84 [grifos em itálico do aluno]); b) negação polêmica, que incide sobre o enunciado que 

está implícito, ou seja, como o exemplo extraído do título; c) negação descritiva: o conflito está no 

estado das coisas ou na descrição de alguém ou de algo, caso de Hoje não vai chover, A menina não é 

bonita.  Enfim, não nos delonguemos com o que não condiz com o que está no trecho extraído, logo o 

ato enunciativo de informar que o programa do cheque não tem uma lei específica indica a existência 

de um outro ato – que será negado – informante que o programa tem uma lei específica. Tal ausência 

de lei é um dos argumentos utilizados pelo juiz para justificar o seu provável voto a favor da cassação 

do Governador, conforme interpretação do enunciador apresentador (L). 

(D05E, p.77) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D05E. 

  

Nesse excerto, vê-se que o pesquisador da (D05E) inicia o trecho com o verbo começar 

flexionado na primeira pessoa do plural, “Comecemos pelo título”, seguido da exposição do 

título do jornal que analisa: “relator diz que programa do cheque não tinha lei específica”. 

Posteriormente, a essa passagem, escreve: “[...] notamos que a heterogeneidade da linguagem 

está marcadamente mostrada no esquema de base do DI”. As formas verbais “comecemos” e 

“notamos” (primeira pessoa do plural) já indicam a presença do “eu” (o pesquisador) no 

discurso. 

No trecho “Dentro deste enunciado, encontra-se a forma que norteará a informação 

seguinte. Trata-se do operador negativo, sobre o qual discorreremos agora”, cria-se a 

expectativa reforçada pelo emprego da forma verbal “de compromisso” discorreremos – de que 

o pesquisador irá explicar “sobre o operador negativo”, conforme prometeu: “[...] sobre o qual 
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discorreremos agora [...]”. Mas isso não se dá; não por suas próprias palavras. A voz que 

“explica” é a do teórico convocado: em “Maingueneau (1997 [1987]) diz que [...]”. 

O pronunciamento se dá sob a forma de RDO em discurso indireto com “que”, numa 

demonstração de que não são as palavras exatas que são relatadas, mas sim o conteúdo do 

pensamento.  

Visando desvelar as estratégias utilizadas na análise dos dados, realizada pelo 

pesquisador ao convocar a voz do outro em “Maingueneau (1997, p. 84) diz que”, recorremos 

à fonte teórica, neste caso, Maingueneau (1997), para entender como o pesquisador dialoga 

com a voz do teórico ao analisar dados de sua pesquisa.  No quadro 17, apresentamos segmentos 

do texto do pesquisador para uma confrontação analítica.  

 

Quadro 17 − Segmentos do texto fonte Maingueneau (1997) e segmentos da D05E. 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE 

Maingueneau (1997 [1987]) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR  

− análise dos dados 

[...] A negação pode igualmente ser objeto de uma 

análise polifônica. Na realidade, é antiga a ideia 

de que é preciso distinguir, em um enunciado 

negativo, duas proposições, a saber, uma 

proposição primeira e uma outra que a nega ... 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 84) 

Maingueneau (1997, p. 84) diz que, durante a 

negação, duas enunciações estão postas, de modo 

que uma nega a outra. 

 

(D05E, p.77) 

Fonte: Maingueneau (1997); segmento de D05E. 

 

No Quadro 17, comparando-se os segmentos do texto fonte com os segmentos do texto 

do pesquisador, percebe-se que este realiza a retomada de um conceito por meio de síntese e 

substituição de palavras. Substitui, por exemplo, “[...] duas proposições” (texto fonte) por “duas 

enunciações”; “uma proposição primeira e uma outra que a nega”, por “uma nega a outra”. 

Nesse movimento, mantém a mesma estrutura (e a sequência das informações) do texto fonte. 

Diferente do que ocorre no excerto anteriormente analisado, o pesquisador mostra, 

explicitamente, que está respaldado em Maingueneau (1997), deixando claro, que, mesmo 

realizando substituições de termos, o autor é convocado para sustentar, na análise, a ideia que 

apresenta em sua teoria, referente ao “operador negativo”. E mais ainda explicita sua ancoragem 

no discurso outro quando, em retorno a Maingueneau (1997), “apropria-se” de seu postulado 

sobre as três diferentes formas de negação. No quadro 18, abaixo, reeditamos enunciados do 

excerto 17, para novas incursões analíticas sobre as estratégias utilizadas em seu texto da análise 

dos dados. 
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Quadro 18 −  Segmentos do texto fonte Maingueneau (1997) e segmentos da D05E. 

SEGMENTOS DO TEXTO FONTE 

Maingueneau (1997 [1987]) 
SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR 

− análise dos dados 

1) a negação metalinguística, que contradiz os 

próprios termos de um enunciado oposto. Esta 

negação visa ao locutor que assumiu o enunciado 

negado, podendo anular os seus pressupostos. 

Dizer A França não parou de recuar, ela jamais 

recuou consiste em recusar os termos do locutor. 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 84) 

O autor atenta para três diferentes modos de 

negação: a) a metalinguística, que opõe e norteia 

o caminho de sentidos a seguir, trazendo à tona 

outras informações, como é o caso de “A França 

não parou de recuar, ela jamais recuou” 

(MAINGUENEAU, 1997 [1987], p. 84 [grifos em 

itálico do aluno]); b) negação polêmica, que incide 

sobre o enunciado que está implícito, ou seja, como 

o exemplo extraído do título; c) negação 

descritiva: o conflito está no estado das coisas ou 

na descrição de alguém ou de algo, caso de Hoje 

não vai chover, A menina não é bonita.   

(D05E, p.77) 

Fonte: Maingueneau (1997); segmento de D05E. 

 

Maingueneau (1997) subdividiu a antiga rubrica da negação polêmica, distinguindo três 

diferentes modos: a “negação metalinguística”, “a negação polêmica” e “a negação descritiva”. 

No Quadro 18, acima, o pesquisador recorre a esses três diferentes modos de negação em sua 

análise. Selecionamos, no texto fonte, apenas um exemplo de negação apresentada por 

Maingueneau (1997): “a negação metalinguística”, para mostrar a estratégia de substituição de 

palavras realizada na apreciação desse tipo de negação na análise dos dados. 

 

“[...] a negação metalinguística, que contradiz os próprios termos de 

um enunciado oposto. Esta negação visa ao locutor que assumiu o 

enunciado negado, podendo anular os seus pressupostos. Dizer A 

França não parou de recuar, ela jamais recuou consiste em recusar 

os termos do locutor” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 84).  

 

“[...] a metalinguística, que opõe e norteia o caminho de sentidos a 

seguir, trazendo à tona outras informações, como é o caso de “A França 

não parou de recuar, ela jamais recuou”. 

(D05E, p.7 7). 

 

Observe-se que, na recuperação do conceito de “negação metalinguística”, ele substitui 

a palavra “contradiz” (texto fonte), por “opõe”; além disso, atém-se a repetir integralmente o 

exemplo apresentado pelo teórico: “[...] A França não parou de recuar, ela jamais recuou [...]”.   

Ainda observamos que ao proceder à análise do título “relator diz que programa do 

cheque não tinha lei específica”, acaba por citar os outros dois modos de negação; mas também, 

nesse caso, limita-se ao papel de articulador da voz do outro em sua escrita. E mesmo aludindo 
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às demais formas de negação, não dá prosseguimento a essa exposição. Essa menção parece 

mais apenas uma forma de demonstração de que o autor em quem se apoia “autoriza-o” a dizer 

mais. Talvez por isso veja razão em esclarecer. “Enfim, não nos delonguemos com o que não 

condiz com o que está no trecho extraído [...]”.  

Após esse esclarecimento, procede à interpretação do título nos seguintes termos: “[...] 

logo o ato enunciativo de informar que o programa do cheque não tem uma lei específica indica 

a existência de um outro ato – que será negado – informando que o programa tem uma lei 

específica”. Aqui, retoma o conceito de negação metalinguística que justificaria afirmar o ponto 

de vista contrário (o programa do cheque tem uma lei específica).  

Em síntese, podemos dizer que o pesquisador busca parafrasear o conceito de “negação” 

apresentado por Maingueneau (1997), na análise de um trecho de notícia de jornal, fazendo 

apenas substituição de palavras. Também se constatam indícios de que necessita de apoio 

teórico; provavelmente, uma necessidade de mostrar que tem “autoridade” para dizer o que diz: 

está respaldado nesse teórico; é uma espécie de proteção. Decorrente disso, o efeito de sentido 

é o de uma certa “impossibilidade” de ir além da explicação da negação nos termos de 

Maingueneau, uma vez que sua análise fica restrita à confirmação desse conceito do autor.  

A seguir, tomamos para análise o excerto 18, em que o pesquisador da D07G recorre a 

Fiorin (2007), com o intuito de finalizar uma análise sobre um discurso situado no período 

colonial, momento em que a escravidão foi um determinante para fazer fortuna para “os 

senhores”. Constatamos que, nesse processo analítico, a recorrência ao estudioso cumpre 

meramente o papel de sustentação de um dizer. 

 

EXCERTO 18 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR− análise dos dados 

[...] Contextualmente, este discurso está situado no período colonial, momento que a escravidão foi 

um elemento determinante para fazer fortuna para “os senhores”, visto que eram os negros com seu 

trabalho escravo que movimentavam a economia da região. Considerando estes elementos, 

relacionamos o sentido do vocábulo POVO expresso pelo locutor, com a definição do Dicionário 

Aurélio (1986) 01- Conjunto de indivíduos que falam a mesma língua, têm costumes e hábitos 

idênticos, afinidades de interesses, uma história e tradições comuns, para enfatizarmos a relação de 

sentido existente entre ambos. Dito isso, ressaltamos outra abordagem, na perspectiva de Fiorin 

(2007) quando o mesmo diz que é importante salientar que o discurso tem uma estrutura, e diante de 

um texto caótico dizemos: “Isso não significa nada”. Sabemos distinguir um texto de um não-texto. 

Porque o discurso é estruturado. E esse fragmento (5) analisado é um exemplo de um discurso 

estruturado.  

(D07G, p. 85) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D07G.  
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Nesse excerto, retirado do capítulo de análise dos dados, podemos observar que o 

pesquisador refere-se ao estudioso fonte do seguinte modo: “[...] na perspectiva de Fiorin 

(2007)”, para a análise de um discurso proferido no período colonial. Visando ao 

estabelecimento de um confronto entre esses dizeres, fomos à fonte indicada e também 

“recuperamos”, no capítulo de fundamentação teórica da dissertação em foco, o trecho em que 

se inserem os postulados de Fiorin (2007). No quadro 19, a seguir, transcrevemos, além dos 

segmentos mencionados, trechos do capítulo de análise dos dados do pesquisador (Tudo com 

grifos nossos). 

 

Quadro 19 − Segmentos do texto fonte Fiorin (2007) e segmentos da D07G. 

SEGMENTOS DO TEXTO 

FONTE − Fiorin (2007) 
SEGMENTOS DO TEXTO 

DO PESQUISADOR − 

fundamentação teórica 

SEGMENTOS TEXTO DO 

PESQUISADOR − análise dos 

dados 

Assim como a frase não é 

um amontoado de palavras, 

mas é uma cadeia 

construída segundo certas 

regras,o discurso não é um 

amontoado de frases. O 

discurso tem uma 

estrutura. Diante de um 

texto absolutamente 

caótico dizemos: “Isso não 

significa nada. É um samba 

de criolo doído”. Sabemos 

distinguir um texto de um 

não texto. Porque o 

discurso é estruturado, 

temos que diferenciar no 

seu interior uma sintaxe e 

uma semântica.  

(FIORIN, 2007, p. 18) 

O que apontamos aqui neste 

estudo, segundo Fiorin 

(2007), é o lugar das 

determinações ideológicas na 

linguagem. Ainda pautado nas 

leituras de Fiorin (2007, p. 18), 

é importante salientar que o 

discurso tem uma estrutura, 

e diante de um texto 
absolutamente caótico 

dizemos: “Isso não significa 

nada”. Sabemos distinguir 

um texto de um não-texto. 

Porque o discurso é 

estruturado, temos que 

diferenciar no seu interior 

uma sintaxe e uma 

semântica. 

 (D07G, p. 47)”. 

Na perspectiva de Fiorin 

(2007)quando o mesmo diz que é 

importante salientar queo discurso 

tem uma estrutura, e diante de 

um texto caótico dizemos: “Isso 

não significa nada”. Sabemos 

distinguir um texto de um não-

texto. Porque o discurso é 

estruturado.E esse fragmento (5) 

analisado é um exemplo de um 

discurso estruturado. 

(D07G, p. 85) 

Fonte: Fiorin (2007); segmentos de D07G. 

 

Nos segmentos do texto do pesquisador (fundamentação teórica), registram-se duas 

ocorrências da modalização em discurso segundo: “[...] segundo Fiorin (2007)” e “Ainda 

pautado nas leituras de Fiorin (2007, p. 18) [...]”. Também se registra, nos demais segmentos 

(análise dos dados), um retorno a essa fonte pelo mesmo procedimento de inserção da voz alheia 

no discurso (RDO) em: “Na perspectiva de Fiorin (2007)”. Essa recorrência a Fiorin (2007), 

para nele pautar o seu discurso, é uma demonstração de que tem esse aval para assim, poder 

proclamar suas “descobertas”, como sucede em: “E esse fragmento (5) analisado é um exemplo 

de um discurso estruturado”. Numa análise de confronto, observamos que, no excerto 19, na 
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passagem “[...] ressaltamos outra abordagem, na perspectiva de Fiorin (2007) quando o mesmo 

diz que é importante salientar que o discurso tem uma estrutura, e diante de um texto caótico 

dizemos: ‘Isso não significa nada’. Sabemos distinguir um texto de um não-texto. Porque o 

discurso é estruturado[...]”, o pesquisador suprime parte do texto fonte (“É um samba de criolo 

doído”), mantendo integralmente o restante do enunciado. O mesmo ocorre no capítulo de 

fundamentação teórica, em que, ao mencionar as formas de RDO “[...] “segundo Fiorin 

(2007)”e “Ainda pautado nas leituras de Fiorin (2007, p. 18)”, recorre à fonte teórica,  

mantendo, quase na íntegra, o discurso deste na análise dos dados (marcações em negrito); até 

mesmo as passagens em que sinaliza estar apoiado em Fiorin (por exemplo, na fundamentação 

teórica “[...] é importante salientar que [...]”; e na análise dos dados, [...]”)  “Na perspectiva de 

Fiorin (2007), quando o mesmo diz que é importante salientar que, pautando-se pelo estudioso 

para finalizar o trecho que analisa. 

Repetimos a seguir o trecho do capítulo teórico que é retomado na análise dos dados, 

quase que integralmente, para sustentar e finalizar a análise de um trecho da notícia jornalística.  

 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR: fundamentação 

teórica 

 [...] O que apontamos aqui neste estudo, segundo Fiorin (2007),é o 

lugar das determinações ideológicas na linguagem. Ainda pautado nas 

leituras de Fiorin (2007, p. 18),é importante salientar que o discurso 

tem uma estrutura, e diante de um texto absolutamente caótico 

dizemos: “Isso não significa nada”. Sabemos distinguir um texto de 

um não-texto. Porque o discurso é estruturado, temos que 

diferenciar no seu interior uma sintaxe e uma semântica. Como vi-

mos um discurso não é um mero amontoados de palavras postas de 

qualquer forma, elas precisam ser usadas mediante certas regras, que 

são responsáveis pela organização  

(D07G p. 47) 

 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR: análise dos dados 

Na perspectiva de Fiorin (2007)quando o mesmo diz que é importante 

salientar que o discurso tem uma estrutura, e diante de um texto 

caótico dizemos: “Isso não significa nada”. Sabemos distinguir um 

texto de um não-texto. Porque o discurso é estruturado. E esse 

fragmento (5) analisado é um exemplo de um discurso estruturado. 

(D07G, p. 85) 

 

Tomando os segmentos do texto do pesquisador, constatamos que, na análise, por ele 

realizada, a partir de dados de sua pesquisa, não se fazem visíveis as marcas de sua autoria. Ele 

basicamente atém-se às palavras do linguísta (FIORIN, 2007) para sustentar sua “verdade” 
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abstraída dos dados que analisa.  O estudioso citado ocupa a posição central; a voz do 

pesquisador aparece poucas vezes nos segmentos de análise, indiciando, assim, que a voz de 

Fiorin prevalece, ficando quase oculto o dizer do pesquisador − mero articulador de discursos, 

no processo analítico.  

No Quadro 20, a seguir, inicialmente tomamos um dado selecionado pelo pesquisador 

da dissertação (D11K) para, em seguida, apresentar sua leitura sobre este. A intenção é 

investigar como um aluno em formação se relaciona com a teoria ao fundamentar-se em uma 

concepção e colocá-la em funcionamento; mais especificamente, busca analisar como o aluno 

da D1- 2001 apropria-se dos conceitos bakhtinianos. 

 

Quadro 20 − Segmentos selecionado pelo pesquisador D11K para análise. 

DADO SELECIONADO PELO PESQUISADOR (D11K, p. 83-84) 

Autor – D1- 2001 

[...] De acordo com Bakhtin (1992), o interlocutor possui uma atitude responsiva ativa, isto é, 

aquele que compreende o discurso pode concordar ou discordar do mesmo. Esta atitude responsiva 

ativa acompanha a compreensão de um enunciado vivo; a compreensão responsiva é a 

preparação e o início para uma resposta [...] grifos da mestranda). 

 

Teórico lido – D1(BAKHTIN, 1992, p. 290-291) 

[...] A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de uma 

atitude responsiva ativa são [...] A compreensão responsiva nada mais é senão a fase inicial e 

preparatória para uma resposta [...].) 

Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D11k. 
 

Antes de apresentar a análise que o pesquisador (D11K) faz desse trecho em sua 

pesquisa, e ora focalizado, verificamos, nesta dissertação, qual a pergunta de pesquisa, quais os 

objetivos, e qual a hipótese, para entender, a partir da proposta inicial apresentada no capítulo 

introdutório, o que o pesquisador propõe-se investigar e como visa a alcançar seu propósito. No 

Quadro 21, abaixo, apresentamos os dados acima referidos, a partir dos quais retornaremos à 

nossa análise. 

 

Quadro 21 – Segmentos da D11K.  

 INTRODUÇÃO DA PESQUISA 
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Pergunta de 

pesquisa 

 

Objetivo geral 

 

 

 

Objetivos 

específicos 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese 

Como um (autor) pesquisador em formação se relaciona com a teoria ao mobilizar 

um conceito de área e colocá-lo em funcionamento? 

 

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

linguísticas que indiciem o modo como um sujeito em formação se relaciona com 

a(s) teoria(s) que articula na construção escrita de um trabalho de pesquisa.  

 

E como objetivos específicos:  

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

interpreta conceitos bakhtinianos, organizando-os e reformulando-os em seu texto;  

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

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

especificidades da escrita na formação universitária, visando compreender, no 

movimento de escrita, estratégias linguísticas do sujeito autor em sua lida com o 

conhecimento.  

 

A hipótese é que, ao mobilizar um conceito teórico, o (autor) pesquisador se utiliza 

de procedimentos linguísticos nos quais é possível identificar marcas linguísticas 

que podem demonstrar a relação que ele estabelece com as leituras realizadas ao 

longo de sua formação. Essas expressões linguísticas “inventariáveis” revelam, no 

fio do dizer, indícios da lida do sujeito com o legado cultural que o precedeu. 

[D11K, p. 11] 

Fonte: Segmentos da D11K 

 

Após especificar, de modo geral, a pergunta de pesquisa, objetivos e hipóteses 

apresentados no capítulo introdutório da referida pesquisa, retornamos, abaixo, o excerto 19, 

por trata-se da análise do pesquisador ao interpretar o dado apresentado no Quadro 22, que será 

repetido abaixo, antes do excerto 19, selecionado para análise. Repetimos o Quadro 22 (dado 

da pesquisa selecionada), seguido da análise que ele faz, ao interpretar o dado. Essa estratégia 

adotada facilita o que pretendemos demonstrar na análise do excerto 19. 

 

Quadro 22 − Segmentos analisados pelo pesquisador da D11K. 

DADO SELECIONADO PELO PESQUISADOR (D011K, (p. 83-84) (grifos nosso) 

Autor – D1- 2001 

[...] De acordo com Bakhtin (1992), o interlocutor possui uma atitude responsiva ativa, isto é, 

aquele que compreende o discurso pode concordar ou discordar do mesmo. Esta atitude responsiva 

ativa acompanha a compreensão de um enunciado vivo; a compreensão responsiva é a 

preparação e o início para uma resposta [...] grifos da mestranda). 

 

Teórico lido – (BAKHTIN, 1992, p. 290-291) 

[...] A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de uma 

atitude responsiva ativa são [...] A compreensão responsiva nada mais é senão a fase inicial e 

preparatória para uma resposta [...].) 
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EXCERTO 19 

SEGMENTOS DO TEXTO DO PESQUISADOR − análise dos dados 

Percebe-se que, na tentativa de interpretar o texto, o autor pouco o modificou. Podemos dizer que há 

um enunciado que se repete, de modo que a citação se aproxima de uma cópia. No entanto a enunciação 

é outra, pelo fato de que a enunciação é da ordem do “irrepetível” (BERTOLDO, 2005). O autor da 

D1 baseia-se em um imaginário de escrita, por acreditar que, transpondo uma oração de um lugar para 

outro, estaria dando um novo sentido ao que Bakhtin escreveu a respeito do conceito de atitude 

responsiva. O imaginário de escrita é uma “ilusão necessária” do sujeito para significar o discurso, no 

sentido de que ele acredita que as palavras que enuncia são originadas em seu dizer.  

Posto isso, retomamos Pêcheux (1997, p. 173), para explicar o que estamos chamando de “imaginário 

de escrita”. Trata-se da relação “imaginária” em que o sujeito tem a ilusão de ser origem de seu 

discurso, “apagando” todo exterior a sua formação discursiva, ou seja, num processo de significações 

para o sujeito, constituído (ideologicamente) pelos esquecimentos nº 1 e nº 2. O esquecimento nº 1 

resulta na sensação do sujeito como origem, e o esquecimento nº 2 produz a impressão da realidade 

do pensamento. 

Transpondo esse conceito para a análise, fazemos a observação de que, ao mobilizar e interpretar um 

conceito teórico, o sujeito “esquece” que tudo o que diz, bem como seu sentido vê da formação que se 

filia, de modo que, seleciona alguns dizeres em detrimento de outros, privilegia algumas formas e 

sequências discursivas e apaga outras.  

(D11K, p. 83-84) 

Fonte: Segmentos da D11K 

 

No excerto 19, o pesquisador apresenta como pergunta de pesquisa: “Como um (autor) 

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

lo em funcionamento?” Para responder essa pergunta, propõe-se alcançar o seguinte objetivo 

específico: “verificar, por meio da análise de expressões linguísticas, o modo como o autor 

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

texto. 

A partir desses dois indicadores, procede à análise, selecionando o seguinte trecho: “[...] 

Esta atitude responsiva ativa acompanha a compreensão de um enunciado vivo; a compreensão 

responsiva é a preparação e o início para uma resposta”. Em seguida, ele recorta, no texto fonte, 

o que enuncia Bakhtin (1992) ao postular o conceito de atitude responsiva ativa, para as devidas 

comparações que objetiva na pesquisa: “A compreensão de uma fala viva, de um enunciado 

vivo é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa. A compreensão responsiva nada 

mais é senão a fase inicial e preparatória para uma resposta” (BAKHTIN, 1992, p. 290-291). 

Nos segmentos de seu texto, na análise dos dados, verificamos que, ao interpretar e 

comparar esses dois trechos da pesquisa, inicia do seguinte modo: “Percebe-se que, na tentativa 

de interpretar o texto, o autor pouco o modificou. Apesar de o pesquisador dizer que “o aluno 

pouco o modificou” (quando analisa o texto deste), ele não mostra o que se modifica na escrita 

desse aluno na comparação com o texto fonte – uma descoberta que deixa ao encargo de seu 

interlocutor. Na sequência da análise, diz: “Podemos dizer que há um enunciado que se repete, 



158 

 

de modo que a citação se aproxima de uma cópia [...]”. Também, no que concerne a esse 

enunciado, ele se limita a fazer essa afirmação genérica, sem qualquer alusão ao que, de fato, 

toma como sendo o “arremedo de uma cópia” do dizer do outro no discurso do um. 

 Na expressão “podemos dizer que”, a utilização da primeira pessoa do plural o “nós”, 

demonstrando o movimento do pesquisador, que fala de si na primeira pessoa do plural, porque 

esse nós é ele próprio, carrega a ideia de uma enunciação em conjunto com outros dizeres, 

falando uma só voz. Esse jogo com os verbos “podemos” primeira pessoa do plural, seguido do 

verbo “dizer” no infinitivo, e a expressão “que”, cria a expectativa de que o pesquisador irá 

interpretar o dado, mas isso não ocorre.  

Dando continuidade à análise, o pesquisador escreve: “No entanto a enunciação é outra, 

pelo fato de que a enunciação é da ordem do ‘irrepetível’” (BERTOLDO, 2005). Nessa 

passagem, percebemos que ele menciona uma fonte (BERTOLDO, 2005), com marcação 

explícita de um termo entre aspas “irrepetível”, mais especificamente a ilha textual Authier-

Revuz (2004), que delimita a fronteira nítida entre o discurso do pesquisador e o discurso do 

outro (exterior), que se inserem na mesma estrutura da frase; por isso, marca entre aspas essa 

palavra que não lhe pertence.  

Registramos também, no excerto 19, a seguinte passagem: “O autor da D11K baseia-se 

em um imaginário de escrita, por acreditar que, transpondo uma oração de um lugar para outro, 

estaria dando um novo sentido ao que Bakhtin escreveu a respeito do conceito de atitude 

responsiva”. Como podemos observar, o pesquisador coloca-se na posição de avaliador do texto 

do outro, o que prejudica o alcance da sua análise. Ao avaliar o texto do aluno, é visível no 

trecho que se apoia no discurso de Pêcheux (1997); mais especificamente na explicação de 

esquecimentos apresentada pelo teórico na segunda fase da Análise do Discurso, em que 

podemos recuperar, na materialidade do texto, ao se referir à expressão “imaginário de escrita” 

a referência a esse teórico. E ainda se ancora no discurso de Bakhtin (1992), quando escreve: 

“[...] por acreditar que, transpondo uma oração de um lugar para outro, estaria dando um novo 

sentido ao que Bakhtin escreveu a respeito do conceito de atitude responsiva”. Já na passagem 

seguinte “O imaginário de escrita é uma “ilusão necessária” do sujeito para significar o 

discurso, no sentido de que ele acredita que as palavras que enuncia são originadas em seu 

dizer”, apoia-se no discurso de Pêcheux (1997).  

Em outro trecho, o pesquisador insere, mais uma vez, o dizer de Pêcheux, ao escrever: 

“Posto isso, retomamos Pêcheux (1997, p. 173)”. Ao fazer referência ao teórico, registra a obra 

(o ano de publicação e página em que se situa), que trata sobre o “imaginário de escrita”. Na 

explicitação desse conceito, o pesquisador recorre à paráfrase, construindo uma longa citação 
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indireta: “Trata-se da relação ‘imaginária’ em que o sujeito tem a ilusão de ser origem de seu 

discurso, ‘apagando’ todo exterior a sua formação discursiva, ou seja, num processo de 

significações para o sujeito, constituído (ideologicamente) pelos esquecimentos nº 1 e nº 2. O 

esquecimento nº 1 resulta na sensação do sujeito como origem, e o esquecimento nº 2 produz a 

impressão da realidade do pensamento”. Coloca entre aspas as palavras “imaginária”, e 

“apagando”, para sinalizar a exterioridade teórica na sua escrita. 

Na expressão linguística “Posto isso”, o pronome demonstrativo “isso”, em função 

anafórica, retoma a ideia anteriormente apresentada, justamente o enunciado construído por 

meio do diálogo com a voz de Pêcheux. Nesse processo analítico, como convoca 

insistentemente a voz do teórico em que se apoia, o pesquisador termina por exercer o papel de 

articulador de outros discursos. No entanto, no uso da locução verbal “estamos chamando de”, 

a forma flexionada “estamos”, na primeira pessoa do plural, seguida da flexão no gerúndio 

“chamando”, revela uma tentativa de inserção do pesquisador na análise que realiza. E isso se 

vai reiterando no emprego das formas: “Podemos dizer que”, “retomamos Pêcheux”, “estamos 

chamando de”, que, mesmo revelando um certo comprometimento do “um” no discurso, não 

garantem uma análise desse um sustentada por suas próprias palavras, pois, na sequência desses 

verbos, é o discurso do outro que sustenta a análise. 

Retomando o capítulo teórico da dissertação, constatamos que o pesquisador trata da 

teoria de Pêcheux, através do discurso de Bertoldo (2005), ao longo desse capítulo. 

Selecionamos um trecho para confirmar, mais especificamente, a ideia que retoma na análise 

do trecho selecionado, qual seja, a do “imaginário de escrita”, tal como segue: “Aparecem, 

nessa fase, os dois níveis com que o sujeito opera (esquecimentos nº 1 e nº 2), que marcam uma 

característica muito presente nessa fase da AD, no dizer do autor, a ‘ilusão necessária’ − a de 

que o sujeito que se crê fonte de dizer, detentor de um sentido original, o que lhe garantiria a 

manutenção de sua identidade” (BERTOLDO, 2005, p. 75). 

Não obstante, na análise, convoca a voz de Pêcheux (1997) para fundamentar a 

afirmação que faz na leitura do dado da pesquisa, conforme segue: “[...] retomamos Pêcheux 

(1997, p. 173) para explicar o que estamos chamando de ‘imaginário de escrita’”. Não há como 

negar o fato de que, nessa menção, os dois discursos se interligam, o do pesquisador e o de 

Pêcheux. Novamente, na primeira pessoa do plural, a forma verbal “retomamos”, responde por  

um “nós” implicitado.  

No excerto 19, de modo geral, no movimento de análise de um dado realizado pelo 

pesquisador, podemos afirmar que se apoia, inicialmente, no dizer de Bertoldo para conceituar 

“imaginário de escrita”, termo que corresponde às ideias de Pêcheux; ou seja, recorre a esse 
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conceito a partir de uma outra fonte, “Bertoldo”, e posteriormente, cita Pêcheux para 

interpretação do conceito de “imaginário de escrita”, e Bakhtin, para a compreensão do conceito 

de “atitude responsiva”. Como se vê, convoca muitos discursos na construção da análise que 

realiza, recorrendo a conceitos teóricos para explicar o dado sob enfoque. 

Por fim, destacamos o trecho: “[...] fazemos a observação de que [...] ao mobilizar e 

interpretar um conceito teórico, o sujeito ‘esquece’ que tudo o que diz, bem como seu sentido 

vê da formação que se filia, de modo que, seleciona alguns dizeres em detrimento de outros, 

privilegia algumas formas e sequências discursivas e apaga outras”. Nesse trecho, o 

pesquisador, ao dizer “fazemos a observação de que” e “de modo que, privilegia algumas 

formas e sequências discursivas e apaga outras”, até pode ter observado, na análise, que o aluno, 

(“seleciona alguns dizeres em detrimento de outros”), que “privilegia algumas formas e 

sequências discursivas e apaga outras”, mas não mostra, não exemplifica e nem explica o objeto 

referenciado. A questão é: não responde a pergunta de pesquisa proposta, nem tampouco 

alcança o objetivo específico, qual seja: “verificar, por meio da análise de expressões 

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

reformulando-os em seu texto”.  

Assim, também não dá conta, em sua análise por escrito, da hipótese apresentada, a 

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

procedimentos linguísticos nos quais é possível identificar marcas linguísticas que podem 

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

Essas expressões linguísticas ‘inventariáveis’ revelam, no fio do dizer, indícios da lida do 

sujeito com o legado cultural que o precedeu”. Vale aqui ressalvar o fato de que não 

encontramos, na análise que faz (excerto 19) do dado da pesquisa, a identificação das marcas 

linguísticas, muito menos uma contextualização da relação do aluno com a leitura realizada 

(texto fonte), o que nos induz a afirmar que o pesquisador não revela, na interpretação desse 

dado, “como o sujeito lida com o legado cultural que o procedeu”, informação apresentada, na 

introdução, como foco de interesse da pesquisa. 

No movimento interpretativo do dado selecionado como corpus, o pesquisador avalia o 

modo como um pesquisador em formação se relaciona com a teoria, tornando, em sua análise, 

a interpretação de conceitos bakhtinianos, para, enfim concluir: “Percebe-se que, na tentativa 

de interpretar o texto, o autor pouco o modificou”. Dada a situação, constata-se que a sua análise 

não se distancia daquilo que critica; ou seja, ele executa o mesmo movimento do pesquisador 

em formação diante do dado que analisa, uma vez que apenas compara dados de escrita entre o 

texto fonte e o reproduzido pelo aluno. Dito de outro modo, mobiliza vozes teóricas, “Bertoldo, 
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Bakhtin e Pêcheux”, para sustentar as próprias palavras, sem, contudo, estabelecer sentidos para 

os discursos mobilizados na análise, em relação ao seu objeto de estudo e à teoria que sustenta 

a pesquisa. Assim, a escrita do pesquisador resulta: a) no contato com a leitura do teórico de 

quem incorpora a voz para interpretar o dado; b) na retomada das informações ditas pelos 

teóricos, sem avançar além delas; c) na ausência de envolvimento daquele que escreve (na 

construção de seu discurso), uma vez que não houve uma construção de um texto que 

sustentasse sua “própria” palavra na análise realizada; e d) na falta de revelação por escrito (os 

exemplos) do que observa na escrita que analisa.  

  De modo geral, o pesquisador, ao realizar essa análise, pouco intervém, contribuindo 

com suas leituras para construção de conhecimentos e/ou do saber sistematizado, uma vez que 

sua análise configura-se em repetição de conceitos teóricos para sustentar e validar a 

interpretação realizada, o que denuncia sua dificuldade de posicionar-se em relação àquilo que 

avalia, resultando, assim, em uma análise que repercute o efeito de que os teóricos fonte são 

trazidos para a mera interpretação dos conceitos mobilizados. 

O excerto 20 ilustra uma manifestação diferente do excerto 19, analisado anteriormente, 

vez que demonstra a forte tendência do pesquisador para recorrer a conceitos teóricos, no intuito 

de fundamentar sua análise. Quando faz referência ao “falar do índio na mídia impressa de Mato 

Grosso”, recorre aos conceitos teóricos da AD francesa, apresentados inicialmente no capítulo 

teórico da pesquisa; mais especificamente, retoma o conceito de “interdiscurso”, enfatizando o 

conteúdo relatado, sem precisar depender tanto da voz alheia no processo de interpretação. 

Tanto que a voz do outro vem acrescida, no final do enunciado reformulado, caso de citação 

em que se menciona autor e data entre parênteses e fora do período, da seguinte forma: 

(FOUCAULT, 2004, p.10). A referência ao teórico é usada para legitimar, confirmar o 

conteúdo mencionado anteriormente, pelo pesquisador, na interpretação do corpus selecionado 

para análise e se caracteriza por uma quantidade relativamente menor de remissão à voz alheia, 

o que pode ser uma indicação de que se trata de um texto de autor mais “maduro”. 

As informações seguintes, selecionadas pelo pesquisador, serão focalizadas em sua 

análise: 

 

[...] A mídia é uma instituição e seu trabalho consiste em manter certos 

sentidos no imaginário social para, assim, produzir efeitos de “verdades”. 

Citando novamente Navarro (2006, p. 84), podemos dizer que o discurso 

jornalístico construiu “[...] ao longo do tempo, uma imagem de confiança que 

-sabemo-lo- é estrategicamente ancorada em índices de objetividade, oriundos 

de universos “logicamente estabilizados”, por reproduzir sentidos 

relacionados ao poder acreditam que com sua prática em nossa sociedade, seu 
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papel é nada mais do que produzir “verdades” que, ditas uma vez, 

permanecem ditas e passam a produzir efeitos. (D19S, p.72)  

 

A partir dessa informação, o pesquisador busca compreender, na análise, o vocábulo 

“autonomia” que acompanha a reportagem “Índio quer plantar”. É o que veremos, a seguir, no 

excerto 20. 

 

EXCERTO 20 

Com isso questionamos que “autonomia” é essa que os próprios índios não têm direito à voz, 

sendo ditos por um outro. Talvez tenha razão Isaac (1998, p. 61), quando diz que o discurso sobre 

autonomia e autodeterminação não faz parte do Universo sócio-cultural dos índios, e como sabemos, a 

imagem constituída sobre tais povos não os garante autônomos na sociedade não-índia. O que está no 

interdiscurso é que os indígenas são povos dependentes e sem direito a uma real tomada da palavra, pois 

seu mundo não faz parte do mundo “desenvolvido” e “politizado” da sociedade ocidental. Segundo um 

imaginário que há séculos foi se constituindo e produzindo determinados estereótipos que circulam em 

discursos que falam sobre a questão indígena. 

O outro procedimento de exclusão apresentado por Foucault é a rejeição. Retomando nosso 

corpus, percebemos que a voz do índio poucas vezes se ouve na imprensa, já que é um lugar discursivo 

que desmerece a fala desses povos. Assim como os indígenas, o louco na alta Média “[...] é aquele cujo 

discurso não pode circular como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não 

seja acolhida, não tendo verdade nem importância [...]”. (FOUCAULT 2004, p.10) 

O autor francês nos faz pensar na forma como a história significou a fala dos índios desde a 

colonização até os dias de hoje. Percebemos, com a citação acima, que assim como o louco da Idade 

Média que não tinha direito a voz, os índios não tiveram e continuam não tendo direito ao discurso, 

continuam não tendo importância para os representantes políticos desse país. É a parte da sociedade 

tolerada, que se tenta silenciar a cada acontecimento discursivo que fala sobre seu mundo. Desse modo, 

Foucault nos leva a perceber que as forças as quais governam os discursos são mais fortes do que 

pensamos, além de interditar os dizeres, não se pode falar qualquer coisa em qualquer lugar, a não ser 

que o sujeito ocupe uma posição que o legitime enquanto sujeito do discurso numa determinada 

instituição ou conjuntura social, ao contrário é rejeitado, não eleito para fazer parte de uma certa ordem 

discursiva. 

 (D19S, p.72-73) 
Fonte: Segmentos do texto do pesquisador D19S. 

 

Nesse excerto, temos outra forma de referência à voz alheia em: “Talvez tenha razão 

Isaac (1998, p. 61)”. No enunciado em foco, é visível que a menção ao teórico está articulada 

com a própria argumentação construída no texto. A menção “o autor francês” é uma outra forma 

de retomar o autor citado anteriormente: “(Foucault, 2004, p. 10)”. É uma indicação de que o 

pesquisador retoma uma ideia do teórico fonte, articulada com a reformulação construída a 

partir desse dizer, sem demonstrar, assim, a forte dependência desse apoio teórico, uma vez 

que, em seu dizer, o outro discurso está inserido, sem a necessidade de recorrer ao DD/DD com 

“que”, fazendo o outro falar por si, posto que, neste caso,  predominaria o dizer alheio, e o seu 

dizer ficaria oculto, na emissão da voz alheia. O discurso indireto, com a reformulação, em 

textos de pesquisadores mais experientes, aparece, quase sempre, como a forma preferida.  
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O trecho transcrito no excerto 20 revela um pesquisador mais experiente, tendo-se em 

conta a análise que constrói sobre a palavra “autonomia”, constante da reportagem que constitui 

o corpus da pesquisa. De modo geral, o pesquisador recorre à representação do discurso outro, 

a partir da recorrência ao discurso indireto, em que há a reformulação de um dizer fonte, 

demonstrando, assim, ser conhecedor dos autores e dos assuntos. As formas de remissão ao 

discurso do outro demonstram a negociação de vozes na construção de sentido do texto. No 

primeiro parágrafo, a expressão “Talvez tenha razão Isaac (1998, p. 61), quando diz que [...]”, 

seguida de reformulação do que diz o teórico, complementa a ideia anteriormente desenvolvida 

pelo pesquisador. “Com isso questionamos que ‘autonomia’ é essa que os próprios índios não 

têm direito à voz, sendo ditos por um outro”. Nesse trecho, podemos observar o posicionamento 

do pesquisador, ao afirmar que “os índios não têm direito à voz”. Na sequência, convoca a voz 

de “Isaac (1998)”, para reforçar aquilo que afirma anteriormente sobre os índios: “[...] o 

discurso sobre autonomia e autodeterminação não faz parte do Universo sócio-cultural dos 

índios”; ou seja, recorre ao teórico para reiterar  aquilo que afirma. Em mais uma sequência do 

parágrafo, continua reformulando um dizer: faz marcação entre aspas nas palavras 

“desenvolvido” e “politizado”, sinalizando que essas palavras não são suas, mas integram seu 

dizer, cujo foco é enfatizar que os indígenas não são povos independentes, como sugere o 

mundo “desenvolvido” da sociedade ocidental. 

No segundo parágrafo, a passagem “O outro procedimento de exclusão apresentado por 

Foucault” antecede a reformulação das ideias do teórico; na sequência, o pesquisador já 

menciona o teórico “(FOUCAULT, 2004, p. 10)”, entre parênteses, com a referência do nome 

do autor, ano de publicação e página de localização, reforçando a reformulação anteriormente 

apresentada: “[...] percebemos que a voz do índio poucas vezes se ouve na imprensa”. A voz 

alheia tem a finalidade de reforçar o próprio posicionamento do pesquisador e ainda, apresentar 

um “argumento de autoridade” que ampara seu parecer. Mas também se assinala a presença do 

pesquisador no texto construído por meio das marcas linguísticas: “Com isso questionamos 

que”; “como sabemos” (primeiro parágrafo); “Retomando nosso corpus, percebemos” 

(segundo parágrafo); “O autor francês nos faz pensar”; Percebemos, com a citação acima”; 

“Desse modo, Foucault nos leva a perceber”. Todas essas formas de “intromissão”, seguidas de 

informações sobre o conteúdo relatado, demonstram a “versão” do pesquisador a partir do já 

dito, em que há um certo gerenciamento das vozes convocadas ao diálogo. Em outras palavras, 

o pesquisador não recorre às formas típicas de DD, de discurso direto com “que”, ao mobilizar, 

por exemplo, as vozes teóricas para falar por “si”; ao contrário, há toda uma construção pessoal, 
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por parte do pesquisador, que articula os teóricos trazidos para seu texto, não se ausentando do 

processo discursivo. 

O outro (teórico fonte), trazido para a construção da argumentação, é envolvido na trama 

do discurso e, com o pesquisador, constrói sentidos. No segundo parágrafo, consta o único tre-

cho que apresenta entre aspas, a saber: “[...] aquele cujo discurso não pode circular como o dos 

outros: pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo 

verdade nem importância [...]” (FOUCAULT 2004). Essa é uma demonstração de que há uma 

consciência da emissão de uma voz alheia que não afeta, senão em termos relativos, a 

originalidade do dizer do autor. Nessa passagem, o teórico citado é o responsável pelo conteúdo 

do trecho. Sendo que, no restante do excerto, predomina a forma de discurso indireto, em que 

há reformulação do conteúdo fonte, sobressaindo-se o querer dizer do pesquisador a partir da 

relação de negociação com o discurso fonte. Tanto que, após a citação entre aspas, constrói o 

seguinte comentário: “Percebemos, com a citação acima, que assim como o louco da Idade 

Média que não tinha direito a voz, os índios não tiveram e continuam não tendo direito ao 

discurso, continuam não tendo importância para os representantes políticos desse país. É a parte 

da sociedade tolerada, que se tenta silenciar a cada acontecimento discursivo que fala sobre seu 

mundo”. No final do terceiro parágrafo, ainda faz falar mais uma voz: “Foucault nos leva a 

perceber [...]”. E a partir daí reformula, com suas palavras, o dizer do teórico.  

O emprego das formas verbais reforça o posicionamento do pesquisador, a partir da 

leitura do texto fonte, indicando a sua presença como autor do seu texto, a exemplo de: 

“Questionamos que”, no primeiro parágrafo; “como sabemos” e “percebemos” que (no segundo 

parágrafo); “nos faz pensar”, “percebemos, com a citação acima” e “Foucault nos leva a 

perceber” (no terceiro parágrafo). 

 

5.2.3 Caracterização de vozes: efeitos de sentido 

 

A partir da identificação do uso das formas linguísticas de RDO, no capítulo de 

fundamentação teórica e no de análise dos dados das dissertações, descrevemos as diversas 

estratégias adotadas pelos pesquisadores para lidar com as vozes alheias em seus textos. Para 

tanto, priorizamos dois eixos: as estratégias de escrita no capítulo teórico; as estratégias de 

escrita no capítulo de análise dos dados. No curso dessas análises, fizemos uma busca às fontes 

teóricas (teorias e autores citados) confrontando seus discursos com os discursos construídos 

pelos pesquisadores para interpretarmos os efeitos de sentido que o uso dessas estratégias 
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provoca nas produções escritas destes, considerando os procedimentos de negociação com as 

vozes alheias em concurso. 

O primeiro eixo justifica-se porque o universo teórico passa a ser um mecanismo de 

construção do saber, em que o pesquisador possa se basear e levar em consideração as possíveis 

relações que pode estabelecer com tais conhecimentos na escrita de sua dissertação. O segundo 

eixo assenta-se na justificativa de colocar o pesquisador diante da possibilidade de retomar a 

teoria que embasa a pesquisa na análise dos dados. Os dois eixos de análise possibilitaram-nos 

compreender, em dissertações de mestrado, como se dá a construção de sentidos do texto, 

considerando-se a negociação com as vozes materializadas na tessitura textual e, além disso, a 

possibilidade de  interpretar os efeitos de sentido que a negociação com essas  vozes produz nas 

dissertações. 

De modo geral, nos dois eixos de análise da segunda parte, observamos, nos exemplos 

recortados das dissertações de mestrado, ao contrastar o texto fonte com o texto produzido pelo 

pesquisador, que, no gerenciamento das vozes alheias inseridas em seu texto, o sujeito que 

escreve (o pesquisador-autor da dissertação) recorre a diversas estratégias de escrita: segue a 

mesma estrutura sintática do enunciado fonte; realiza substituições de palavras; e busca 

“camuflar” a voz do autor convocado no processo de reprodução de um conceito teórico para 

comprovar, em sua análise, uma teoria de apoio demonstrando, assim, a necessidade de 

ancoragem no discurso outro como ponto de partida e de chegada. Além disso, verificamos que, 

muitas vezes, o texto do pesquisador não assume uma feição muito diferente daquela em que 

se apresenta o texto fonte. Há casos em que a diferença marca-se apenas pelo recurso à forma 

de RDO (Ex.: “Segundo X”; “Nas palavras de X”; “Para x”; “X diz que”), sendo que o restante 

do enunciado reproduz, quase que literalmente, o texto autoral, com pequenas modificações, 

ocorridas em nível do léxico (substituições de palavras por outras, muitas vezes, com o mesmo 

sentido, bem como substituições de verbos, preposições etc.) sem se distanciar, sob outras 

formas, da fonte em que se espelha.  

Constatamos ainda que em alguns casos o pesquisador parte de um texto fonte e altera 

a ordem da sequência dos enunciados, não conseguindo ir além do já dito. Essas estratégias, a 

que normalmente recorre o sujeito pesquisador terminam, por vezes – a depender do modo 

como são utilizadas −, provocando uma inusitada “reversibilidade” no desempenho dos papéis 

do “um” e do “outro”, uma vez que é o dizer do teórico que aparece enquanto o dizer do 

pesquisador vem quase oculto no enunciado, apenas desempenhando o papel de articulador de 

outros discursos, outras vozes em seu texto, deixando/fazendo o outro falar por “si”. 
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 Atentando para a análise do corpus selecionado, é possível dizer que o modo como os 

pesquisadores negociam com as vozes em suas dissertações abre espaço para que o dizer do 

outro se sobressaia, não só pela menção insistente que se faz destas mas também por serem elas 

que auxiliam o pesquisador a alcançar a credibilidade que almeja imprimir a seu dizer. Mas 

também vale ressalvar o fato de que o pesquisador marca, de modo mais “discreto”, é certo, sua 

presença, pelo menos nos casos de reformulação dos dizeres outros, notadamente quando se 

insere no “nós” das formas verbais em primeira pessoa do plural. 

O contexto de produção da escrita desde a escola mostra-se como um importante fator 

a ser considerado. Basta levarmos em conta, por exemplo, que o trabalho de produção escrita 

na Escola Básica, muitas vezes, tem-se limitado às propostas oferecidas pelo LDP, que, no 

geral, apresentam − roteiros de instrução − indicando os passos para o aluno seguir, ou seja, a 

homogeneização que incide no cerceamento da escrita. Podemos considerar também a inaptidão 

de muitos alunos para a escrita de textos, que parece persistir para além desse nível de ensino 

como se denuncia no desempenho dos participantes do ENEM. 

 Em contexto mais amplo, registramos a escrita acadêmico-científica. Nem todo 

pesquisador consegue gerenciar as vozes alheias no texto produzido e estabelecer uma 

negociação com estas ao comentar, interrogar etc. O mais comum é encontrarmos textos, em 

que a palavra alheia é mobilizada para confirmar, fundamentar uma ideia, sustentar um 

posicionamento, como comprova a incidência de formas de retomada do discurso do outro via  

DD e DD com “que”, por meio das quais o pesquisador pauta seu dizer, ficando restrito às 

limitações que esses modos de citação impõem. Nessa referência, vale uma remissão especial 

ao recurso do DI, ou reformulação, em que o pesquisador, apesar de dizer de outro modo uma 

informação, acaba repetindo trechos, substituindo palavras, não conseguindo se distanciar do 

texto fonte, tanto que, muitas vezes, faz repetição literal da estrutura do enunciado, com 

pequenas alterações (de palavras, inversão dos trechos, supressão de informações etc.). 

Observamos também, que a reformulação se dá em poucas linhas, demonstrando sua 

dificuldade para ir além das informações já ditas na reformulação que faz. 

 

5.3 Síntese analítico-interpretativa dos efeitos das estratégias de escrita nas partes I e II 

 

Os dados que descrevemos e interpretamos nas duas partes da análise sobre o uso das 

formas de RDO em dissertações de mestrado, a partir do modo como os pesquisadores 

negociam com as vozes alheias em seus textos, permitem-nos extrair as seguintes 

considerações: 



167 

 

a) nem sempre, as formas de referência ao outro (DD, DI, DD com “que”, MDS, ilha 

textual etc.) desempenham a real função na escrita da dissertação, quando 

colocadas em funcionamento pelos pesquisadores. 

b) o modo como os pesquisadores citam, parafraseiam uma 

informação/ideia/conceito, na materialidade do texto produzido, deixa este 

perceber os efeitos de sentido que essa disposição de vozes produz, uma vez que 

são decorrentes dessas diferentes estratégias linguísticas utilizadas na inserção da 

palavra alheia. 

c) o discurso indireto (DI) aparece como uma das formas de preferência dos 

pesquisadores ao reformular um dizer, muito provavelmente porque, no caso do 

DI, podemos dizer que o pesquisador não se veja tão preso ao texto fonte, 

contrariamente ao que sucede com o uso das formas de discurso direto (DD), em 

que a dependência da voz alheia é bem mais marcante. Com o DI, o nível de 

dependência da voz alheia pode ser considerado mediano, no sentido de que o 

pesquisador interpreta a teoria, comenta e, às vezes, reformula um dizer – em 

alguns casos. 

d) o Discurso Direto (DD) aparece como a segunda forma mais registrada pelo 

pesquisador em suas dissertações, seguido do DD com “que”. O discurso direto é 

caracterizado pela diferença bem mais marcada dos discursos do um e do outro. 

Na forma de DD, o outro vem formalmente bem demarcado, como vindo de outro 

lugar, sendo trabalho do um, enquanto discurso, fazer o outro discurso se mostrar, 

o que nos possibilita dizer que o pesquisador, mesmo se apropriando das palavras 

do outro, ainda mantém uma distância frente ao sentido ligado a essas palavras. 

Nos excertos analisados, o pesquisador recorre à forma de DD, como normalmente 

apresenta as citações de autores, sendo que a sua voz não se confunde com a fonte 

de que emana o outro discurso, que é introduzido em seu texto. Neste caso, na 

materialidade do texto, procura representar a outra voz com a qual estabelece 

diálogo. A voz do pesquisador e a voz alheia aparecem bem demarcadas na língua, 

resultando o encontro de duas vozes não-coincidentes compondo a mesma 

enunciação. A forma de DD mostra que o grau de dependência do outro é bem 

menor, vez que há uma espécie de integração sintática para desenvolver, 

complementar ou concluir um dizer. 

e) as formas de modalização em discurso segundo (MDS), por meio das quais se 

reenvia o dizer, também foram bastante utilizadas. Nesse modo de dizer, dá-se a 
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incorporação da palavra do outro sob a forma de uma “interferência” – do discurso 

do outro no discurso do um. A modalização em discurso segundo estabelece a 

fronteira entre uma voz e outra voz que se conjugam no texto do pesquisador. 

 

Os fenômenos da modalização autonímica remetem à reflexividade metaenunciativa 

(AUTHIER-REVUZ, 1998), e permitem, reflexivamente, “significar o signo e se referir a ele”, 

ou seja, além do dizer proferido, integra-se a esse dizer um elemento que o comenta, refletindo 

sobre ele mesmo. O pesquisador 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 alheio que lhe atravessa constitutivamente. Neste caso, as palavras podem ser 

assumidas pelo pesquisador ou atribuídas ao teórico fonte. Como recorte, retomamos, nas 

análises, apenas a não coincidência do discurso consigo mesmo, em relação às demais formas 

de NCD (a não-coincidência entre as palavras e as coisas; a não-coincidência interlocutiva, e 

a não coincidência das palavras com elas mesmas. A NCD, como recorte, justifica-se devido 

à especificação de uma exterioridade ao dizer, ou seja, de um tipo de outro (outra abordagem 

teórica, outro autor), em geral, exibindo o outro na materialidade textual).  

Os resultados encontrados, neste trabalho, demonstram uma certa inabilidade do 

pesquisador para negociar com as vozes alheias, vez que não chega a se confrontar com a 

linguagem, melhor dizendo, com o conhecimento, devido à dificuldade em ultrapassar os 

obstáculos epistemológicos para melhor lidar com os resultados de pesquisa. Mas esse “sutil” 

envolvimento na produção de saberes não compromete a imagem do pesquisador, vez que, 

como sabemos, há outros “atravessamentos” no processo de formação que podem justificar as 

dificuldades não superadas no curso de uma investigação em favor da construção do 

conhecimento. 

Podemos dizer que os saberes sobre a escrita, demonstrados pelos pesquisadores nas 

dissertações de mestrado, denunciam a necessidade de trabalhar mais insistentemente os 

processos de escrita no universo acadêmico. E não estamos desconsiderando aqui o fato de que 

é impossível querer alcançar o saber absoluto (saber sobre si e sobre o mundo), mas pode, pelo 

menos, tentar reduzir os obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 1996) interpostos à 

aquisição dos conhecimentos científicos. E nem seria o caso de “dominar” os obstáculos, mas 

de se estar atento à possibilidade de ultrapassá-los. A esse respeito, vale dizer que os 

movimentos realizados pelo pesquisador no texto produzido não deram mostras de ler 

adequadamente ao escrever, de ter alcançado a “espiritualização”, a capacidade de colocar suas 

experiências, crenças e opiniões à prova. 
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Constatamos, a partir de tais considerações, quão importante se faz uma ação 

pedagógica no processo de escrita dos textos dos alunos, de tal modo a permitir o 

desenvolvimento da habilidade escritora. Assim, o grande desafio do professor, como 

mediador, seja nas séries iniciais, seja na graduação e pós-graduação, está na ação de provocar 

nos alunos/pesquisadores o desejo de aprender a escrever, para que se possam tornar autores 

dos seus textos, estabelecendo relações com seu vivido e também estabelecendo novas relações 

com o já produzido. 

 Não é possível pensar sobre a escrita sem praticá-la. Isso exige do professor que lida 

com o ensino da escrita ultrapassar os obstáculos que se interpõem no processo do ensinar-

aprender, a fim de conduzir os alunos pesquisadores a avançar em direção ao desenvolvimento 

de suas capacidades, levando-os a ser agentes ativos na construção do seu próprio 

conhecimento.  

No capítulo seguinte, mencionamos brevemente duas pesquisas de mestrado, como 

exemplo da importância do trabalho do professor como mediador no processo de produção 

textual na Escola Básica, tendo como ponto de partida os textos de seus alunos, como sugestão 

para o trabalho com a escrita no ensino fundamental para formar alunos produtores de textos 

que extrapolem as ideias apresentadas no texto fonte (uma remissão às propostas de escrita do 

Livro didático de Português). Mencionamos também uma sugestão de “exercício de 

cotejamento” para o trabalho com a leitura e a escrita na Universidade. Em seguida, 

apresentamos ao leitor, mesmo que sucintamente, sugestões para o trabalho com o texto em 

nível de graduação, como a de promover o desenvolvimento de uma escrita autoral. É preciso, 

pois, que a sala de aula seja um espaço instigante para a prática de produção de textos variados 

e que o professor crie situações e provoque, no aluno/pesquisador, por meio dessa atividade, 

formas de interagir com o mundo. Em outras palavras, indagamos: quais seriam as 

possibilidades de intervenções educativas para o ensino da escrita de textos acadêmico-

científicos? Essa é a pergunta geradora do capítulo 6 apresentado a seguir, que nos propomos 

responder. 
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6 SUGESTÕES POSSÍVEIS PARA O PROCESSO DE ESCRITA 

 

 

Diante da necessidade de escrever, aquele que se dedica a 

ensinar, precisa superar seus medos e incertezas a ponto 

de poder dar a eles um destino durante a escrita de um 

texto. Isso implica encontrar um caminho para não se 

apresentar por meio do outro.  

(BARZOTTO, 2013, p. 109) 

 

Neste capítulo, com base nos resultados da análise, parece-nos indispensável apontar 

sugestões para o ensino da produção de textos na graduação, numa tentativa de sanar as 

dificuldades dos pesquisadores no tocante à construção do diálogo com o dizer do outro; mais 

especificamente, no tocante à utilização das estratégias de inserção das formas de RDO para 

uma produção escrita mais significativa. Acreditamos que os caminhos alternativos a serem 

indicados podem proporcionar aos pesquisadores um melhor desempenho em suas produções 

escritas, vez que, pelos meios adequados, serão capazes de gerenciar, de forma mais consciente, 

as diversas vozes que convocam ao diálogo instituído no processamento de uma produção 

escrita. Cabe, neste ponto, a inserção de um questionamento, que direcionará o percurso desta 

abordagem, e ao qual nos propomos responder: quais seriam as possibilidades de intervenção 

educativa para melhorar o ensino da escrita acadêmico-científica? 

Voltando-nos agora, mais particularmente, para o desafio a que nos propusemos, 

passamos às quatro sugestões (por nós elencadas) que devem, segundo entendemos, contribuir 

para uma formação escolar que auxilie o aluno/pesquisador a alcançar a idealidade requerida 

no processo de construção de uma variedade de gêneros acadêmicos (resumos, artigos 

científicos, relatórios, dissertações etc.), começando por alertá-lo quanto ao fato de que seu 

texto precisa, antes de tudo, de uma “autoria”; e de que não é um terreno virgem, mas já 

habitado por muitos outros dizeres, com os quais precisa dialogar para, a partir daí, construir 

novos conhecimentos.  

A sugestão I toma por base o dizer de Riolfi (2003, 2011) e Grigoletto (2011), em 

relação à prática da escrita acadêmica que excede o ensino de aspectos formais de uma escrita; 

a sugestão II apoia-se na abordagem da paráfrase linguística de Fuchs (1985); em especial, na 

noção de paráfrase como reformulação; a sugestão III toma em consideração os fenômenos da 

heterogeneidade mostrada e a modalização autonímica, nos estudos de Authier-Revuz (2004); 

por fim, a sugestão IV alude aos indícios de autoria na escrita-acadêmica.  
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 Embora apresentadas separadamente, as ideias que subsidiam cada proposta didática 

podem ser associadas na execução das atividades acadêmicas, tendo o professor como 

mediador. Pressupomos que essas sugestões são pertinentes em razão de não reduzirem o ensino 

da escrita a uma metodologia que as tome como único caminho a ser seguido. Sua pertinência 

está justamente no fato de poderem proporcionar uma maior familiaridade dos alunos com a 

escrita de textos acadêmico-científicos, dando-lhes a oportunidade de se constituírem, 

efetivamente, sujeitos de seu dizer, evitando o experimento do “[...] perigoso prazer intelectual 

na generalização apressada e fácil” (BACHELARD, 1996, p. 69).  

Em consequência, também deverão propiciar aos professores a apropriação de saberes 

que os auxiliem no enfrentamento da difícil arte de ensinar o pesquisador a ler e a escrever ou, 

em contexto mais amplo, proporcionar-lhe meios para lidar com a opacidade da linguagem.  

Entendemos que o ponto inicial do processo de ensino da escrita é a interação com o 

outro e consigo mesmo, favorecendo, assim, o afloramento de uma “[...] escrita como processo 

de diálogo entre o escritor e o texto que deverá surgir” (CALKINS, 1989, p. 43). Escrever 

requer uma relação muito particular entre o “eu” e a língua em direção ao “tu”. Se a língua nos 

constitui, é com a língua que negociamos, às vezes acrescentando palavras, às vezes 

substituindo-as; enfim, “jogando um jogo” incansável no intuito de dar a conhecer o sentido 

que desejamos instaurar. Também entendemos que, nesse processo, a Universidade, 

considerada como instituição formadora do saber, tem como função primeira apontar caminhos 

que possibilitem aos alunos a apropriação de conhecimentos que os habilitem a se posicionar 

criticamente em seu espaço social, por meio da linguagem.  

Nesta abordagem, interessa-nos o caso específico da produção de texto como processo, 

que deve levar em consideração a situação da enunciação e as condições discursivas, que são 

determinantes na função da linguagem, de seu significado e de sua interpretação. O texto escrito 

não é uma atividade solidária, como já se propagou por algum tempo. Koch (1997, p. 22) 

defende a posição de que 

 

− a produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins sociais e, 

portanto, inserida em contextos mais complexos de atividade; 

− trata-se de uma atividade consciente, criativa, que compreende o 

desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de meios 

adequados à realização dos objetivos, isto é, trata-se de uma atividade 

intencional que o falante, de conformidade com as condições sob as quais o 

texto é produzido, empreende, tentando dar a entender seus propósitos ao 

destinatário através da manifestação verbal; 

− é uma atividade interacional, visto que os interactantes, de maneiras 

diversas, se acham envolvidos na atividade de produção textual.  
 



172 

 

Aquele que escreve deve ter clareza de seus objetivos, de sua audiência e da necessidade 

de interagir com seu destinatário para que possa construir significados. Além disso, o texto é 

produzido imerso em uma situação social de produção definida.   

Precisamos, de antemão, compreender alguns pontos sobre o texto escrito e também 

compreender que o trabalho com a produção de texto deve ser desencadeado desde o Ensino 

Fundamental até a Pós-Graduação, visando ao desenvolvimento de um estilo pessoal/autoral, a 

partir da negociação com as vozes alheias e com o conhecimento. 

Produzir um texto implica não somente escrevê-lo, sem dúvida, mas também lidar com 

algo que já foi produzido anteriormente. Qualquer tipo de texto viabiliza o binômio forma-

conteúdo. De um lado, ligado à forma, valoriza-se o como se diz (em relação às vozes com as 

quais ele dialoga) no ato de escrita. Por outro lado, ligado ao conteúdo, valoriza-se o que se diz 

(a partir de um outro texto, um já dito). A combinação forma e conteúdo está sempre em 

correlação; assim, associada à forma pressupõe-se uma elaboração do sujeito, a partir da 

negociação com as vozes, em seu texto, define o modo como se diz (reforça a existência do 

sujeito por detrás dos enunciados).  

A escrita de um texto pressupõe uma forma de elaboração que, necessariamente, implica 

a presença de um sujeito. O reconhecimento desse sujeito dá-se pelo que ele pode apresentar, 

textualmente, como singularidade (sinônimo de marca pessoal), que, por sua vez, se constitui, 

a princípio, pelos indícios de autoria. Com base nos excertos analisados nesta pesquisa, 

podemos dizer que os textos dos pesquisadores configuram uma autoria por demais submissa 

às palavras do outro (autores citados e teorias) devido à ausência de explicações e aos 

acréscimos (produções escritas que não apresentam “novidade”) em relação à leitura de outros 

textos. 

 A pesquisa propõe caminhos possíveis ao ensino da produção textual, ao 

desenvolvimento de habilidades comunicativas dos pesquisadores, de modo a contribuir para 

sua inserção no campo científico. A escrita requer ser inventada, para dar conta de um objeto 

de estudo, responder um problema de pesquisa, produzir e divulgar o conhecimento, cujo 

trabalho não pode se desenvolver sem o seu dizer próprio/pessoal (a presença de quem escreve). 

Isso implicaria ensinar o aluno a inserir adequadamente as palavras do outro no texto que 

produz e, com elas, instituir o diálogo. 

Nesse contexto, visamos ao processo de escrita na graduação; mas ressaltamos a 

importância de se pensar no ensino da escrita desde a Escola Básica para, futuramente, formar 

alunos produtores proficientes de textos. Insistimos na necessidade de mediação do professor 

na prática de pesquisa, a partir de intervenções nos textos dos alunos, recorrendo à reescrita 
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para melhorá-los ou complementá-los, de acordo com as necessidades criadas em cada situação 

específica.  

Citamos duas pesquisas27, desenvolvidas no Mestrado Profissional em Letras 

(ProfLetras), no âmbito dos trabalhos desenvolvidos no Grupo de Pesquisa em Estudos do 

Texto e do Discurso (GETED/UFRN), como exemplo de trabalho com textos escritos no ensino 

fundamental (EF), a partir da intervenção do professor. Na primeira pesquisa, a professora 

propôs, em sala de aula, a partir da primeira versão dos textos dos alunos (conto), atividades 

que contribuíssem para o seu desenvolvimento, articulando a linguagem oral (por meio de 

leituras e discussões no grupo-classe e entre os pequenos grupos); a leitura (por meio de 

atividades de leitura e interpretação/compreensão textual), seguida de discussão sobre o 

conteúdo das narrativas, possibilitando ao aluno explorar a sua capacidade de leitura com 

questões que exigissem análise linguístico-discursiva e escrita (a partir de atividades de leitura 

que abordassem as características constitutivas do conto, permitindo que o aluno percebesse, 

por meio das discussões, como os autores construíram seus textos, os recursos utilizados, as 

finalidades do texto). Assim, o aluno poderia construir uma referência para sua própria 

produção, sem modelos a seguir.  

Para ampliar o repertório dos alunos, realizou a leitura de algumas versões tradicionais 

e contemporâneas do conto “Chapeuzinho Vermelho”, a saber: Capuchinho Vermelho – Per-

rault (1697); Chapeuzinho Vermelho – Irmãos Grimm (1812); Fita Verde no Cabelo – Guima-

rães Rosa (1992) e Chapeuzinho Amarelo – Chico Buarque (2003); e de versões 

contemporâneas pertencentes a outros domínios, como o cinema: Deu a louca na Chapeuzinho 

(1 e 2) e A garota da capa vermelha.  

Em termos dos procedimentos, realizou-se a leitura compartilhada de cada versão, com 

discussão e posterior resumo das ideias dos textos para chamar a atenção dos alunos sobre o 

tema desenvolvido em cada versão (o que o autor tem a dizer). Na sequência, a professora fez 

com eles uma análise comparativa entre as versões (procurando identificar semelhanças e 

diferenças), levando em consideração o contexto sócio-histórico em que foram produzidas.  

Após uma análise mais aprofundada sobre os textos, instigou os alunos com as seguintes 

perguntas: qual a semelhança entre as versões dos Irmãos Grimm, Perrault, Buarque etc.? Qual 

                                                 
27 1. FARIAS, A. O. Efeitos da roteirização em atividades narrativas do livro didático de língua portuguesa: uma 

proposta de intervenção (2015). Dissertação (Mestrado Profissional em Letras) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal. 2. GUIMARÃES, G.B. Da reprodução à produção textual: a prática da escrita na sala 

de aula (2016).  Dissertação (Mestrado Profissional em Letras) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal. 
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a diferença entre essas versões? Quantos anos se passaram entre uma versão e outra? Esse fato 

interfere na história dessas versões? (O que eles têm a dizer? Quais as estratégias escolhidas 

pelos autores para dizer? Quais as razões para dizer? Quem são seus interlocutores?). Também 

buscou estabelecer relações entre as versões clássicas e as contemporâneas pertencentes a 

outros domínios, com o propósito de incitar comentários e discussões acerca das características 

discursivas, temáticas e composicionais do texto. 

Somando a isso, realizou diversas atividades de leitura, em diferentes suportes, com 

elementos verbais e não verbais, promovendo situações didáticas que possibilitassem aos 

alunos uma melhor compreensão do que seria uma versão de um texto, quais os aspectos 

discursivos, temáticos e composicionais das versões dos contos estudados. Para tanto, planejou 

atividades, em sala de aula, que envolvessem as modalidades oral e escrita: análises, 

questionários, sínteses, resumos, debates, seminários, discussões etc. 

Tudo isso sempre visando ao alcance de seu objetivo maior: que o aluno compreendesse 

não só as especificidades do conto (o fato de que sua organização gira em torno da narrativa e, 

por isso, contém em sua estrutura os elementos narrativos), mas, principalmente, que 

observasse o que o texto tem a dizer e refletisse sobre o modo como os autores organizaram o 

seu discurso. Além disso, ao propor a leitura de diferentes versões de Chapeuzinho Vermelho, 

possibilitou aos alunos muito mais do que a compreensão do que eles “tinham a dizer”; também 

favoreceu a percepção da forma como eles dizem, não pela repetição das estratégias utilizadas, 

mas pela observação dessas estratégias. 

Na segunda pesquisa, a intervenção do professor ocorreu a partir da análise de textos 

escritos (da esfera jornalística) por alunos do 9º ano do ensino fundamental, de uma escola 

municipal no Rio Grande do Norte, com o intuito de observar a tendência de o aluno reproduzir 

o discurso alheio pautado no “ritual” do “copiar/colar”. Diante desse diagnóstico de uma escrita 

marcada por cópias dos textos motivadores, ou seja, da prevalência do discurso outro sobre o 

discurso do aluno, o professor elaborou planos de aula, com o fim interventivo, para ensinar, 

em sala de aula, a utilização das formas sintáticas do discurso relatado no processo de escrita. 

Exercendo o papel de um “co-operador”, para inserir o aluno no trabalho da escrita, propôs 

atividades linguageiras, em que o aluno pudesse ser o autor de seu próprio texto. Desenvolveu 

atividades de reformulações, hesitações, reconstrução etc., ou seja, elaborou e aplicou 

atividades a fim de que o “saber linguístico” pudesse ser exercitado (atividade epilinguística e 

atividade metalinguística), para o uso proficiente das formas de inserção do discurso alheio nos 

textos produzidos. Os resultados, após a intervenção do professor, promovendo o ensino das 

formas sintáticas do discurso relatado, atestaram ter sido essa uma prática exitosa de ensino-
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aprendizagem da escrita no nível fundamental. Sintetizamos os resultados alcançados repetindo 

as palavras do professor: “Ao que tudo indica, parece termos ‘plantado essa semente’, 

carecendo, agora, que o aluno regue as palavras para extrair delas a ‘essência’ constituinte e 

perpetuadora da linguagem: o discurso” (GUIMARÃES, 2016, p. 162).   

Citamos, ainda, um exemplo de trabalho sugerido por Barzotto (2014, p. 15-39) para o 

ensino da leitura e da escrita na universidade − “o exercício de cotejamento” entre um texto e 

outro. Antes de embates teóricos diante dos alunos, o autor propõe a análise comparativa de 

textos, o que significa construir com o aluno bases que permitam o discernimento entre o que 

se diz em diferentes textos sobre o mesmo assunto, para verificar os avanços que trazem em 

relação aos anteriores. Seja para um programa de disciplina que tematize leitura e produção de 

textos, oferecida na graduação, seja para quem está iniciando uma pós-graduação, o exercício 

de cotejamento entre textos auxilia o aluno no sentido de dessacralizar o texto escrito, mas 

exercitando um trabalho de leitura tão proficiente que o capacite a não aderir mais prontamente 

às críticas que lhe são fornecidas nesses percursos de leitura. Segundo o autor, proporcionar ao 

aluno “vivenciar esse modo de relação com os textos nos parece importante para construir uma 

cultura da leitura, no mínimo, menos passiva” (BARZOTTO, 2014, p. 18). 

O ato de escrever não é um dom divino; mas o exercício da escrita, com certeza, 

favorecerá uma melhoria desse processo pelo convívio que estabelecemos com esse ato. Escrita 

é trabalho, reflexão, e implica um trabalho específico que se realiza com a linguagem (RIOLFI, 

2003). Mas para que isso ocorra, é necessário que o aluno sinta-se motivado a escrever em 

situações concretas de produção, ultrapassando o aspecto meramente formal do texto; que seja 

capaz de dizer-se, mais do que tão-somente dizer, de posicionar-se e de se envolver. 

A adoção de modelos (exemplares perfeitos para serem imitados e reproduzidos) no 

ensino da escrita, na Escola Básica, mostra como seus efeitos se alargam e tomam novas 

roupagens no ensino superior, permanecendo ativos, inclusive na produção dos pesquisadores 

na pós-graduação, em que me incluo. Este ponto moveu, sobremaneira, o desenvolvimento 

desta pesquisa − a escrita na Pós-graduação −, dada nossa preocupação no sentido de que a 

escrita acadêmica é bem diferente daquela que o aluno costumava realizar, com sucesso, na 

Escola Básica. Bem diferente disso, escrever na esfera acadêmica requer um outro tratamento 

na lida do pesquisador com seu objeto de pesquisa.  

Algumas dessas diferenças, a nosso ver, concentrar-se-iam na necessidade dos que 

escrevam um texto acadêmico de aprender a inserir e gerenciar as vozes alheias na construção 

dos sentidos. 
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Nessa direção é que se deve incentivar uma investigação científica que esteja 

fundamentada em alguma abordagem teórico-metodológica para a prática de produção escrita 

no contexto acadêmico-científico, voltada à busca de soluções para sanar as dificuldades dos 

alunos no tocante à negociação/ao diálogo com as vozes alheias e mesmo no que concerne às 

dificuldades que enfrentam na formulação de ideias; mais especificamente, no aproveitamento 

que podem tirar dos discursos outros com os quais devem dialogar em seus textos. Como 

professores, devemos buscar alternativas para lidar com os impasses das mais diversas ordens. 

Nosso papel é tentar transformar as dificuldades que envolvem a escrita em algo que leve ao 

afloramento da autoria. Assim sendo, reiteramos a importância de se investir no ensino e na 

prática de produção de textos na graduação, como possibilidade de levar o aluno a conquistar 

essa “habilidade” de reconhecer e saber lidar com as vozes que se “atravessam” em seus 

discursos.  

Propor saídas possíveis para a prática de pesquisa na Universidade poderá render bons 

frutos, dependendo da concepção de escrita apresentada aos alunos/pesquisadores.  Nos tópicos 

a seguir, apresentamos ao leitor, mesmo que sucintamente, sugestões possíveis para a prática 

da pesquisa na graduação, em que se trata sobre o conteúdo da produção de textos acadêmicos, 

talvez como ponto de orientação e avaliação de trabalhos acadêmicos.  

 

6.1 Sugestão I – O percurso de escrita 

 

Partimos do pressuposto de que no percurso de escrita existe uma especificidade 

denominada “trabalho da escrita” – Riolfi (2003), o qual envolve um modo de lidar com a 

escrita que permite ao sujeito operar sobre a linguagem e sofrer os efeitos dela, caracterizados 

pela retroação e reciprocidade. Segundo a autora, trata-se de um trabalho específico que se 

realiza por aqueles que se dispõem a criar e sustentar uma discursividade, por meio da qual 

possam construir um estilo de escrever.  

Riolfi entende que o ato de escrever envolve um trabalho de mão dupla, em que 

  

a) é o sujeito quem trabalha efetuando deliberadamente diversas operações 

discursivas para a construção de uma ficcionalização através da qual o 

processo de construção do texto escrito fica escondido e velado para o leitor; 

e b) é a escrita que, uma vez depositada grosseiramente no suporte, trabalha 

no sujeito, fazendo com que ele mude de posição com relação ao próprio texto 

e passa, sobre ele, exercer um trabalho (RIOLFI, 2003, p. 47).  
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Esse “trabalho de escrita” é entendido como o processo por meio do qual alguém pode 

vir a escrever um texto que porte as marcas de sua singularidade. Para tanto, o sujeito terá de 

empreender um trabalho com a linguagem, com sua escrita e com a imagem que ele tem de si. 

Por esse motivo, a autora defende a ideia de que a “natureza do trabalho de quem ensina a 

escrever é viabilizar as operações que façam com que haja uma distância considerável entre 

escrever e registrar por escrito uma fala, pensamento ou mensagem de terceiros”. Assim, o 

trabalho do professor, segundo a autora, “é restaurar a discursividade em que há implicitamente 

um convite ao aluno a aprender a escrever as suas palavras e não apenas a servir de escriba da 

palavra de um outro” (RIOLFI, 2003, p. 47). Nesse contexto, o sujeito sai do nível do “eu” 

como função social para chegar a algo que lhe é singular 

Também nos baseamos nas reflexões da autora em seu artigo Lições da coragem: o 

inferno da escrita (2011), no qual afirma − a partir de incursões em três áreas do conhecimento, 

a linguística, a educação e a psicanálise − que a formação de um professor que esteja à altura 

dos desafios contemporâneos consiste em uma operação fundada na possibilidade de ajudá-lo 

a incluir o outro no cálculo que faz para falar ou escrever; a conquistar a sua singularidade e 

fazer passá-la no mundo; e a encontrar uma posição enunciativa passível de ser sustentada em 

suas enunciações públicas. 

Tendo em vista o proposto por Riolfi (2011), para que uma produção de texto possa vir 

a ser singular, é necessária a construção de um percurso de escrita que se dá pelo aprendizado 

de calcular o seu interlocutor e de reconhecer e “administrar” as diversas vozes que “habitam” 

um texto. Desse modo, parece estar pressuposta, em seu texto, a crença de que, para se construir 

um “eu” é necessário reconhecer, primeiramente, quem são os outros com quem estabeleço 

diálogos (os meus leitores e os autores que compõem o legado cultural ao qual eu posso recorrer 

ao escrever um texto).  

Riolfi (2011, p. 13) afirma ainda que “a singularidade consiste em uma conquista, que 

é construída por meio da coragem para suportar a angústia de ser diferente e do trabalho para 

dar a ver o que, dessa diferença, é possível transformar em obra.” Refere-se à singularidade, 

“tomando-a como sinônimo de ‘estilo’ pessoal, de uma marca que, representando o sujeito na 

obra que alguém construiu, a diferencie de todas” (RIOLFI, 2011, p. 15). Assim, para a autora, 

aprender a escrever consiste num percurso em que é necessário: 1º “inventar um ‘si próprio’ 

que seja fruto de seu trabalho”; 2º “buscar os meios de aprender o que fazer para que as suas 

palavras se componham de modo a gerar o efeito desejado”; 3º “a insistência para compreender 

o ato de escrever que pode transformar a relação do sujeito com o seu próprio ato de escrever” 

(RIOLFI, 2011, p. 13).  
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Para se chegar ao que é singular, é necessário, segundo esse ponto de vista, atravessar o 

inferno da escrita, que consiste em: a) “conquistar a possibilidade de, com o tempo, cravar no 

mundo sua ‘assinatura’”; b) “criticar o próprio trabalho, sofrer com suas falhas [...] e criar em 

cima”; c) “a conquista da expressão da singularidade” (RIOLFI, 2011, p. 21). 

Levando em consideração o que afirma a autora, entendemos que ser singular é uma 

conquista somente alcançada quando os passos iniciais (esses de administrar as diversas vozes) 

já foram percorridos. “O ato de escrever pode consistir, portanto, em um potentíssimo 

dispositivo de transformação da relação do sujeito com o saber” (RIOLFI, 2011, p. 22). Todos 

podem vir a ser produtores de bons textos, mas, para isso, é necessária uma prática constante; 

devemos escrever para existir efetivamente e atuar no mundo, estabelecendo, como condição 

principal, a autoria.  

Riolfi (2011) apresenta possíveis saídas para resolver os impasses da escrita na 

contemporaneidade. Propõe quatro tempos atravessados por alguém em seu percurso de escrita, 

para ajudar o sujeito/autor a expressar o ponto de vista em que se sustenta seu trabalho. O 

primeiro tempo foi denominado de escrita cosmética. Segundo a autora, são textos marcados 

por lugares-comuns, ideias de grande circulação, citações e paráfrases de autores consagrados 

na área de circulação. O segundo tempo, a escrita crítica, é um momento marcado pela 

depreciação de tudo o que consegue produzir. Esses dois tempos resultarão em uma escrita sem 

consequências; ou seja, sem implicação do sujeito com o saber.  

Como sugestão de uma prática de escrita para a produção de textos que pode ser 

trabalhada na graduação, passaremos a discorrer sobre o terceiro e o quarto tempo, justamente 

porque tratam de possibilidades de um trabalho de escrita que resulte em investimento na 

formação do sujeito/autor e na criação de um estilo individual na escrita acadêmica. O sujeito 

assume uma posição frente a esse saber, revelando-se subjetivamente em seu trabalho de 

pesquisa, sem necessariamente ter de fugir às convenções estabelecidas para a escrita de um 

texto acadêmico.  

No trabalho de Riolfi (2011), o terceiro tempo, a instalação do trabalho de escrita, é 

aquele em que se amplia a dinâmica de escrever. Trata-se da escrita que exerce efeitos de 

interrogação sobre aquele que se propôs escrever, e ultrapassa o simples propósito. O sujeito 

escreve, torna-se capaz de “reler-se”, para as possíveis modificações no texto.  Independente 

do fato de que alguém esteja lhe pedindo para escrever; esse tempo caracteriza-se pela busca 

insistente em “encontrar as palavras através das quais seja possível dar testemunho público de 

sua singularidade, que ‘só se elabora e se inscreve por e no universal’” (RIOLFI, 2011, p. 28). 
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O quarto tempo, a responsabilidade pela obra e a sustentação de um nome de autor, 

corresponde à escrita em que o sujeito, ao escrever, responsabiliza-se por passar suas próprias 

palavras ao mundo. Esse tempo é marcado pela compreensão da impossibilidade de “alcançar 

a palavra perfeita, aquela que se ajuste perfeitamente ao seu desejo de dizer” e pelo 

reconhecimento de quem se é, o que altera a relação daquele que escreve com “a sua palavra, 

sua história, a sua vida” (RIOLFI, 2011, p. 29).  

Considerando que, no universo acadêmico, a leitura e a escrita são processos 

interligados na construção do conhecimento, como sugestão de trabalho com os textos na 

graduação, citamos também o estudo de Grigoletto (2011), apresentado no livro O Inferno da 

escrita, especialmente o tipo de escrita, denominado por ela a escrita mobilizadora que resulta 

da “implicação daquele que escreve com o saber e, precisamente porque assume essa posição 

frente ao saber” (GRIGOLETTO, 2011, p. 90). Essa escrita decorre de uma leitura também 

mobilizadora, em que o leitor relaciona as teorias estudadas e os seus dados de análise, de modo 

a compor novas configurações de sentido. Segundo a autora, a escrita é mobilizadora porque o 

sujeito se deixa mobilizar no percurso de escrita, “reconhece a falta e a impossibilidade de tudo 

dizer; assim, inevitavelmente deixa buracos, mas ousa; não reproduz, mas produz novas 

configurações de sentido” (GRIGOLETTO, 2011, p. 101), no percurso de escrita. Nesse tipo 

de escrita, aquele que escreve toma para si a responsabilidade sobre o produto que apresenta 

sem se intimidar com a impossibilidade de tudo dizer, ou seja, com a incompletude.  

Segundo Grigoletto (2011, p. 103), a escrita é mobilizadora porque “deixa sua marca na 

forma como trabalha os fios entre outros textos e o próprio nas tentativas de sutura; essa é uma 

posição de autoria que convoca o autor a se responsabilizar pelo resultado”. O sujeito engajado 

na posição de escrita, implicada com o saber (mobilizadora), olha para trás, para o que veio 

antes, não para se fixar nessa posição, mas para mobilizar (reinterpretar, reconfigurar e se 

autorizar a estabelecer novos arranjos, ao que veio antes), o que resulta em algo novo. Nessa 

perspectiva, a escrita mobilizadora parte de uma filiação frente ao saber, mas, ao mesmo tempo, 

empreende um movimento de distanciamento desse saber, que permitirá àquele que escreve 

responsabilizar-se por sua produção.  

Considerar as concepções de escrita apresentadas por Riolfi (2003 e 2011) e Grigoletto 

(2011) parece-nos fundamental para investir em atividades de produção escrita na graduação, 

associadas à interpretação de textos para a apreensão de sentidos, conscientizando o aluno para 

a necessidade de leitura de seu próprio texto, visando enxergar a organização das ideias e o 

modo de funcionamento de um texto científico. A partir disso, aperfeiçoar a prática de sua 

escrita, incentivar a reescrita de textos, fazendo-o compreender que a escrita é um processo 
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complexo que implica o movimento de idas e vindas sobre o texto, até que resulte no produto 

final a ser divulgado. Como se percebe, o ato de escrever exige o trabalho de ler e reler o que 

se escreveu, organizar e reorganizar as ideias, identificar os problemas gramaticais e compor o 

texto de modo que atenda aos objetivos almejados em seu processamento. Eis por que se afirma 

que a assunção da autoria em textos requer um exercício constante de aprendizado da escrita. 

Assim, o ato de escrever deixa de ser considerado um “dom” e passa a ser concebido como uma 

produção que exige trabalho, e não inspiração. 

Nesse sentido, concordamos com Orlandi (2008, p. 79), quando afirma: 

 

Para que o sujeito se coloque como autor, ele tem de estabelecer uma relação 

com a exterioridade, ao mesmo tempo em que ele se remete à sua própria 

interioridade: ele constrói assim sua identidade como autor. Isto é, ele aprende 

a assumir o papel de autor e aquilo que ele implica. O autor é, pois, o sujeito 

que, tendo o domínio de certos mecanismos discursivos, representa, pela 

linguagem, esse papel, na ordem social em que está inserido. 

 

Dessa forma, o papel do autor/pesquisador implica uma tomada de posição no contexto 

histórico-social e ideológico, assumindo diante da produção escrita na Universidade, e nas 

outras instâncias institucionais, a sua relação com a linguagem; constituindo-se e mostrando-se 

autor, ao passar da função de sujeito-enunciador para a de sujeito-autor. Para Orlandi (1996, p. 

69), “a função do autor é tocada de modo particular pela história: o autor consegue formular, 

no interior do formulável, e se constituir, com seu enunciado, numa história de formulações”.  

Notamos que a escola, incluindo-se também o ensino na universidade, como lugar de 

reflexão, é fundamental nesse trabalho de elaboração da experiência de autoria, proporcionando 

aos autores/pesquisadores essa passagem de enunciador para autor, na relação com a 

linguagem. Assim, o autor se coloca como responsável pelo texto que produz.  

Conforme Orlandi (2008, p. 77), “autor é a função que o eu assume enquanto produtor 

de linguagem. Sendo a dimensão discursiva do sujeito que está determinada pela relação com 

a exterioridade (contexto sócio-histórico), ela está mais submetida às regras das instituições”. 

Se se pretende fazer a escrita avançar para além do aspecto formal do texto, são necessários 

movimentos para que essa autoria aconteça. Como professores, podemos fazer com que os 

estudantes escrevam com frequência e confiantemente. Mas, para isso, se faz necessário o seu 

envolvimento com a escrita, compartilhando seus textos com os outros e se percebendo a si 

mesmos como autores, uma vez que necessitamos escrever, mas também necessitamos ser 

ouvidos.  
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Garcez (2002) afirma que, na produção de textos, há idas e vindas numa construção que 

se processa na interação, sendo a revisão um momento que demonstra a vitalidade desse 

processo construtivo. Assim, o ato de escrever requer, por exemplo, ações de substituição 

(termos que sejam mais bem adequados ao contexto de produção), de deslocamento (termos 

que, por alguma razão, não devem estar naquele lugar), de apagamento (termos que retiramos 

na releitura para melhorar o sentido dos enunciados), e de acréscimo (termos usados para dar 

maior consistência e ampliar nossas ideias em relação ao que queremos enunciar). Todas essas 

operações acontecem na produção escrita como processo. 

Nessa direção, acreditamos que o trabalho com a paráfrase linguística, na perspectiva 

nos estudos de Catherine Fuchs (1985), tende a apresentar resultados satisfatórios como 

possibilidade de investimento na graduação, especialmente o exercício da abordagem da 

reformulação, que permite a revelação de como um texto se constrói a partir de outro, possibilita 

rever as ações individuais do sujeito na língua, e também gerenciar a construção ou 

reconstrução do sentido do texto. Considerar a paráfrase no trabalho com a escrita está além de 

levar o pesquisador a dizer com suas palavras as palavras alheias. A paráfrase se faz com o jogo 

constitutivo da linguagem, e possibilita àquele que escreve emergir como “outro” (que seja ele 

próprio).  

 

6. 2 Sugestão II −  A abordagens da paráfrase na perspectiva da “reformulação” 

 

A paráfrase é entendida como a organização e a reformulação de conhecimento 

anteriormente produzido. Grosso modo, é concebida como uma operação linguística a partir da 

qual um enunciado diz, com outras palavras, uma informação/ideia já apresentada 

anteriormente em outro enunciado. Nos estudos desenvolvidos por Catherine Fuchs (1994), há 

direcionamentos para compreender a paráfrase como atividade do sujeito que “faz a paráfrase” 

(“faire de la paraphrase”) e os elementos linguísticos que garantem à paráfrase ser “paráfrase” 

(“être paraphrase”).  

Retomamos brevemente o artigo de Fuchs (1985: 129-134), traduzido para o português 

como A paráfrase linguística − Equivalência, sinonímia ou reformulação?, por apresentar um 

panorama em torno dos pressupostos teóricos com que a paráfrase tem sido tratada por algumas 

das correntes linguísticas que se ocupam desse fenômeno. Fuchs (1985) ressalta que falar em 

paráfrase é pensar em algo que não é transparente, pois o próprio termo em questão pode 

recobrir os mais variados estatutos. A categoria paráfrase é, pois, multifacetada. Fuchs (1985, 

p. 129) diz que as diferentes formas de entender a ocorrência de paráfrase podem mascarar 
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importantes divergências em sua própria concepção: “a paráfrase é um dado imediato da 

consciência linguística dos locutores”, algo que lhes permite produzir e identificar frases como 

tendo o mesmo sentido, mas é também um construto teórico do linguista. Ela é uma atividade 

linguística dos sujeitos (um trabalho que implica interpretação e reformulação, mas é, 

igualmente, o objeto linguístico resultante desta atividade, a saber, enunciado ou texto que 

reformula outro. E é, ainda, uma relação entre um enunciado ou texto fonte e sua(s) 

reformulação(ões) efetiva(s) numa situação dada (dimensão sintagmática da cadeia discursiva), 

mas é também uma relação entre todos os enunciados virtualmente equivalentes na língua (no 

plano paradigmático do sistema da língua). 

Tendo exposto essa multiplicidade, Fuchs (1985) centra os estudos da paráfrase, 

basicamente, em três perspectivas principais, quais sejam: 1) a paráfrase na perspectiva lógica 

como equivalência formal entre frases; 2) a paráfrase na perspectiva gramatical da sinonímia 

de frases; e 3) a paráfrase na perspectiva retórica da reformulação (a que efetivamente nos 

interessa), que será apresentada em forma de resumo. 

Sobre a primeira perspectiva, a da equivalência formal, a autora considera que duas 

proposições, se tiverem o mesmo valor de verdade, são ditas “equivalentes”, enquanto a 

segunda, por sua vez, desdobra-se da seguinte forma: a) focalizando a questão desde um prisma 

estritamente sintático, visa repertoriar as estruturas parafrásticas conforme o pressuposto de 

uma determinada palavra, mesmo que a presença da ideia intuitiva de identidade de sentido na 

consciência linguística dos locutores; b) focalizando a partir de um prisma semântico, procura 

qualificar, no plano da significação, semelhanças e diferenças que as paráfrases apresentam 

entre si.  

Fuchs (1985) explica a terceira perspectiva, em que se configura a paráfrase como uma 

atividade de reformulação textual, no plano do discurso, como atividade efetiva de 

reformulação pela qual o locutor restaura (bem ou mal, na totalidade ou em partes, fielmente 

ou não) o conteúdo de um texto fonte sob a forma de um texto segundo. A paráfrase assemelha-

se à tradução interlingual, “[...] e a consideração de parâmetros ligados ao locutor e à situação 

particular de discurso é explícita: é o estudo dos tipos de reformulações a adotar em função do 

contexto e das circunstâncias que constitui, aqui, o objetivo (FUCHS, 1985, p. 133-134). Isso 

significa que devemos considerar a relação do sujeito com a língua e, consequentemente, os 

efeitos de sentido manifestados na ação de parafrasear e do próprio contexto da enunciação. A 

paráfrase linguística permite manifestar como um texto se constrói a partir de outro, e pode 

revelar a construção ou a reconstrução do sentido do texto, do discurso de si e/ou do outro, na 

composição da sua escrita. 
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Fuchs (1985) orienta-se por perspectivas teóricas distintas, quais sejam: a pragmática, a 

enunciativa e a discursiva, que se destacam por levantar questões como: 1) o fato de a 

reformulação “repousar sobre uma prévia interpretação do ‘texto-fonte’” (FUCHS, 1985, p. 

134). Essa interpretação é variável, tanto em relação à situação de comunicação quanto aos seus 

próprios participantes, o que implica afirmar que a interpretação de um texto não é apenas uma; 

ela é marcada por disseminação de sentidos, já que, segundo a autora, cada um “percebe” e, 

consequentemente, restaura o texto de modo diferente. Diante disso, a construção de enunciados 

comporta sempre uma margem de “jogo”, margem essa que permite deslocamentos e 

ponderações; 2) o propósito de refletir sobre a oscilação da paráfrase “entre a reprodução pura 

e simples do conteúdo e a sua deformação” (FUCHS, 1985, p. 134), considerando-se que o 

novo texto, assim como o texto fonte, é interpretado pelo pesquisador no momento mesmo em 

que ele o produz como paráfrase. Essa identificação é momentânea e frágil, resultado de um 

“apagamento” de diferenças e, por isso, há possibilidade de gerar polêmicas, como: “mas isso 

não é o que quer dizer o texto (ou seu autor), oscila, assim, entre reprodução pura e simples do 

conteúdo e a sua deformação” (FUCHS, 1985, p. 134); 3). A reformulação parafrástica traduz-

se por formas características do emprego metalinguístico da linguagem. Para Fuchs (1985), a 

função metalinguística da linguagem possibilita, no momento da comunicação entre locutor e 

alocutário, decidir o signo linguístico que melhor traduza outro signo em termos de sentido, 

segundo a autora, por meio de esquemas do tipo: “X, quero dizer Y; X, em outras palavras, Y”. 

Se, por um lado, a paráfrase é entendida como mecanismo estrutural, por outro, implica 

considerar a exterioridade, os respectivos participantes e a situação de comunicação. 

Com base num enfoque discursivo, consideramos oportuno o diálogo com Pêcheux 

(1997) e com Maingueneau (1997), ligados à corrente francesa da Análise do Discurso. Os 

autores, de uma forma ou de outra, retomam os postulados de Fuchs (1985).  

A paráfrase, para Pêcheux (1997), passa a ter seu funcionamento explicado a partir das 

relações de sentido que se dão no interior de determinada Formação Discursiva. Para o autor, 

“as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições ideológicas 

sustentadas por aqueles que as empregam” (PÊCHEUX, 1997, p. 160). Ele apresenta a 

possibilidade de substituição simétrica (A e B – B e A); trata-se de dois elementos substituíveis 

A e B – equivalentes por apresentarem o mesmo sentido na formação discursiva considerada; 

ou, B e A da implicação, ou da possibilidade de substituição orientada – tal que a substituição 

A por B não possui a mesma relação da substituição B por A.  
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Maingueneau (1997), com a ideia de reformulação textual, propõe a paráfrase com 

relação às operações metadiscursivas28. O metadiscurso ocorre na escolha das estruturas 

linguísticas (bem variadas), revelando a intencionalidades de quem dele faz uso. 

Trata-se de um jogo no interior deste discurso. A atividade de parafrasagem vai de 

encontro às representações espontâneas feitas pelos usuários. Maingueneau (1997, p. 96) assim 

constrói sua reflexão sobre as operações metadiscursivas: 

 

Colocar em uma posição de exterioridade relativa a face à sequência de seu 

próprio discurso; nessa com concepção à presença de um marcador de 

reformulação parafrástico conduz à conclusão de que existem problemas ou 

obstáculos à comunicação, a reformulação. Por outro lado, a reformulação 

parafrástica é um meio de superar estes obstáculos (...) em tudo o que depende 

da compreensão, das hipóteses dos interlocutores, quanto aos acontecimentos 

ou às capacidades intelectual dos outros, as suposições que fazem sobre o 

conhecimento partilhado, etc. (...) a parafrasagem aparece na AD como uma 

tentativa para controlar em pontos nevrálgicos a polissemia aberta pela língua 

e pelo interdiscurso. Fingindo dizer diferente a “mesma coisa” para restituir 

uma equivalência preexistente, a paráfrase abre, na realidade, o bem-estar que 

pretende absorver, ela define uma rede de desvios cuja figura desenha a 

identidade de uma formação discursiva. 
 

 

A longa citação do procedimento de parafrasagem, tal como definido pelo autor, torna-

se relevante na pesquisa, uma vez que a visão de metadiscursividade é estudada por Authier-

Revuz (1990, 1998, 2004) nas relações estabelecidas entre o sujeito e o seu enunciado seriam 

o resultado da reflexão sobre o seu próprio dizer, chamadas pela autora de modalização 

autonímica. A modalização autonímica, por um lado, caracteriza-se por não se limitar às 

palavras colocadas entres aspas, mas por englobar o conjunto dos procedimentos por meio dos 

quais o enunciador desdobra, de certa maneira, sua própria enunciação, para comentar seu 

próprio dizer e, por outro lado, a escolha das palavras, significado e significante, pelo qual a 

enunciação se completa. 

Segundo Fuchs (1985), a relação da paráfrase ocorre entre textos (texto fonte x 

paráfrase).  Em Chauraudeau e Maingueneau (2008, p. 366), a paráfrase é tratada na relação 

entre enunciados (enunciado matriz x paráfrase), como bem definem os autores: “a paráfrase é 

uma relação de equivalência entre dois enunciadores, um deles podendo ou não ser a 

                                                 
28

Ao tratar do verbete metadiscurso, Charaudeau e Maingueneau (2008) assim o definem: “O locutor pode, a 

qualquer momento, comentar sua própria enunciação no interior mesmo dessa enunciação: seu discurso é recheado 

de metadiscursos. É uma das manifestações de heterogeneidade enunciativa: ao mesmo tempo em que se realiza, 

a enunciação avalia-se a si mesma [...]’’. Em um sentido mais amplo, a noção de metadiscurso indica o discurso 

que toma a si mesmo como objeto 
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reformulação do outro”. A aproximação entre paráfrase e reformulação é evidente.  Para os 

autores, “em linguística e em análise do discurso a reformulação é uma relação de paráfrase. 

Ela consiste em retomar um dado utilizando uma expressão linguística diferente daquela 

empregada anteriormente” (CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2008, p. 420). A 

reformulação supõe uma atividade parafrástica.  

Para Chauraudeau e Maingueneau (2008, p. 420), “a reformulação pode ser encarada 

igualmente como um fenômeno enunciativo: um locutor retoma, reformula o discurso de um 

outro locutor ou o seu próprio discurso”. Juntamente com a reformulação, a paráfrase “é o vetor 

da heterogeneidade do discurso, seja ela mostrada ou constitutiva”. Os teóricos citados 

anteriormente, mesmo que brevemente, foram convocados ao diálogo devido às aproximações 

de suas ideias; além do mais, contribuíram com sua abordagem para melhor tratar tal fenômeno. 

Nesse contexto, o uso da paráfrase como exercício para a prática de escrita na graduação 

possibilitará uma gradativa melhoria nesse processo.  

Em um quadro bastante amplo, queremos enfatizar que o exercício de paráfrase de 

reformulação deve ser praticado na graduação, por professores/orientadores, que lidam com a 

escrita de textos acadêmico-científicos, considerando o fato de estarem eles bem mais afeitos a 

esse trabalho de orientar esses processos de parafraseamento das produções de seus 

alunos/orientandos. 

 

6.3 Sugestão III − fenômenos da heterogeneidade mostrada e a modalização autonímica 

  

Os fenômenos da heterogeneidade mostrada e da modalização autonímica, nas 

conceituações de Authier-Revuz (2004), abarcam diversas estratégias linguísticas de 

mobilização do discurso do outro utilizadas por pesquisadores na escrita de textos acadêmicos. 

O discurso direto (DD), o discurso indireto (DI), a ilha textual em discurso indireto (IT), a 

modalização em discurso segundo (MDS), e os fenômenos da modalização autonímica (MA) 

sinalizam, com marcas linguísticas, o diálogo que o pesquisador constrói com o outro discurso 

que se insere em seu discurso. 

 As marcas linguísticas são formas de manifestação da heterogeneidade constitutiva do 

dizer e indiciam a negociação com as vozes outras no processo de escrita de uma pesquisa.  

Essa feição da heterogeneidade diz respeito ao modo como o sujeito representa e delimita a 

fronteira interior e exterior entre os dizeres, bem como se refere aos fenômenos de não-

coincidência do dizer que podem indicar como os alunos se defrontam com o sentido. 
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Cada marcador discursivo poder ser discutido, em sala de aula, com o intuito de nortear, 

na prática de escrita, formas de se referir às palavras alheias, para além de modelos padroniza-

dos de citação, como, por exemplo, o sistema autor e data, conforme se apresentam nos manuais 

de metodologia científica, que orientam o aluno a estabelecer diálogo com o conhecimento já 

produzido, a partir dos diversos mecanismos linguísticos de inserção das vozes alheias no texto 

escrito. 

Uma possibilidade seria ensinar aos alunos trazer o referencial teórico da pesquisa, isto 

é, as ideias dos teóricos/fontes no tocante à inserção de citação por exemplo, para além da 

apresentação de ideias dos teóricos, no movimento de concordância, como estratégia utilizada 

para validação e inserção na escrita acadêmica, sem a merecida reflexão dessas ideias 

mobilizadas. O ideal seria estabelecer um verdadeiro diálogo e interação com as vozes alheias 

por meio de retomada de formulações anteriores na construção do texto. 

Expomos aqui, resumidamente, as características de cada tipo de referência ao discurso 

do outro nas conceituações de Authier-Revuz (1990, 1998, 2004), como metodologia de 

atividade para ser trabalhada em sala de aula, visando conduzir os alunos ao conhecimento das 

várias formas de instaurar o diálogo com outras vozes na construção dos discursos. Para tanto, 

faz-se necessário dar a conhecer as características linguísticas dessas formas de referenciação 

do discurso outro no texto acadêmico, pois estas apresentam particularidades que as distinguem 

umas das outras, o que pode exigir um tratamento mais detalhado no trabalho em sala de aula, 

no ensino superior, visto que a mobilização de cada uma delas implica uma maneira de dialogar 

com o outro em prol da construção dos sentidos. É o que alerta Authier-Revuz em seus estudos. 

A referência às palavras do outro, na escrita do aluno, exibe a heterogeneidade, que é 

constitutiva da língua, e se realiza pelo emprego de recursos tipográficos, como dois-pontos, 

travessões, aspas e itálicos, quando se pretende assinalar duas enunciações. Aprender a 

representar as vozes outras no texto produzido é fundamental para manter a ética na pesquisa e 

evitar o manejo inapropriado delas (ausência da menção da fonte, apagamento da voz do teórico 

etc.). No quadro 23, a seguir, retomamos alguns elementos do quadro 2, situado no capítulo 

teórico deste trabalho, para, desta vez, propormos uma articulação entre a produção de texto e 

o ensino em relação às diferentes características linguísticas das formas de se referir ao discurso 

do outro no texto acadêmico científico. 

 

Quadro 23 – formas de se referir ao discurso do outro no texto 

CARACTERÍSTICAS LINGUÍSTICAS DAS FORMAS DE SE REFERIR AO DISCURSO DO 

OUTRO NO TEXTO ACADÊMICO-CIENTÍFICO 
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Marcadores 

linguísticos 

Formas de introdução Formas de inserção 

DD (No DD há a emergência de um 

discurso outro no um do discurso, ou 

seja, o discurso do outro é mostrado 

explicitamente como vindo de outro 

lugar). 

Ex.: 

Verbo dicendi seguido ou não de dois 

pontos (X afirma: “p”);  

Recursos tipográficos (aspas, itálico, 

dois pontos, recuo e diminuição da 

fonte) – (O conteúdo da mensagem “p” 

é integrado sintaticamente ao discurso 

que o cita.  

 

 

 

Há inúmeras possibilidades de traduzir 

as falas citadas. O tor/pesquisador pode 

retomar a leitura do texto-fonte de 

diferentes maneiras: 

− realizar paráfrase; 

− inserir a voz alheia para fundamentar 

teoricamente a pesquisa; 

− mobilizar a voz alheia para sustentar 

seu querer dizer; 

− confirmar uma ideia, um 

posicionamento a partir da leitura fonte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”).  

 

 

 

 

DI 

(Não são as palavras exatas que são 

retomadas, mas sim as palavras que 

provêm da interpretação do conteúdo 

do pensamento, outro que aparece 

como homogeneizado, mesclado ao um 

do discurso) 

Ex.: 

Verbo dicendi + que (X afirma que 

“p”).  

 

 

A ilha textual 

 (Ocorre quando o aluno delimita, em 

itálico e/ou entre aspas, um fragmento 

que, ao mesmo tempo, ele utiliza e 

menciona, emprega e cita). 

Ex.: 

Recursos tipográficos (em itálico e/ou 

entre aspas) no interior de um DI.  

 

 

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 etc.  
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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).  

Ex.: 

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?)  

− A zona onde ocorre a dupla 

modalização do dizer pelo discurso 

outro. Esse outro interfere no dizer, ou 

seja, um outro discurso interfere na 

construção do discurso do autor. Nessa 

forma de discurso, a interferência dessa 

outra voz é evidenciada pelo discurso 

do locutor que através de um modo do 

dizer acentua o encontro da sua voz com 

a representação da voz do outro. 

 

− O enunciador volta-se para seu 

próprio dizer e tece sobre ele 

comentários metaenunciativos, pondo 

em evidência o discurso do outro que 

lhe atravessa constitutivamente. 

Fonte: Authier-Revuz (1990, 1998, 2004).  

 

Os elementos constantes no quadro acima denotam as diferentes estratégias linguísticas 

de inserção da voz alheia na produção de textos no meio acadêmico-científico. Cada 

possibilidade deve ser trabalhada pelo professor por meio de exercício de escrita a partir de um 

texto fonte. Como vimos nas análises, nem sempre as características específicas de cada marca 

linguística de inserção da voz alheia são retomadas em sua real função. Esse é um dos aspectos 

que pode ser discutido, em sala de aula, para nortear a escrita do pesquisador. Isso ocorre, por 

exemplo, quando o pesquisador recorre à modalização em discurso segundo (Segundo X...), 

sem fazer paráfrase, ou seja, retoma o conteúdo fonte e opera reformulações mínimas 

(substituição de palavras, altera a sequência dos trechos fonte, supressão de informações), 

mudanças mínimas, em que o pesquisador pouco se distancia do texto fonte. Nem sempre os 

pesquisadores distinguem as diferentes formas de se referir ao discurso do outro no texto 

acadêmico-científico. Observamos também que, muitas vezes, o conteúdo fonte não é retomado 

pelo pesquisador em seu real sentido, ou seja, no ato da leitura há má interpretação no modo 

como ele retoma esse conteúdo em seu texto. Em vários casos, isso se deve à quantidade 

excessiva de retomada do autor fonte: a voz do pesquisador aparece quase oculta, como mero 

articulador de outras vozes em seu texto, devido à ausência de entrada na linguagem, isto é, ele 

não encontra um caminho para que possa mostrar a sua voz no texto produzido, evitando 

apresentar-se pela intermediação do outro. Ocorre, em outras tantas situações, a apropriação 

indevida do discurso alheio sem a menção da fonte, e/ou dos recursos tipográficos; nesse caso, 

a camuflagem da voz alheia funciona como uma estratégia de escrita.  
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Em se tratando dos fenômenos da modalização autonímica, vale esclarecer que as não-

coincidências constitutivas que atravessam o dizer obrigam o enunciador a uma negociação, 

em que se manifesta o jogo da heterogeneidade mostrada com a heterogeneidade constitutiva. 

As não-coincidências assumem a dimensão da metadiscursividade, porque correspondem a uma 

autorrepresentação 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, 

inscrevem-se no campo da alteridade enunciativa; são passíveis de contribuir para as atividades 

de ensino de textos acadêmico-científicos, de modo a desenvolver a consciência 

metaenunciativa daquele que negocia com as vozes no texto.  

No ensino superior, atividades com a modalização autonímica (MA) (retomada das 

palavras de alguém, de si próprio, envolvendo o uso do termo), acrescida de comentários sobre 

este uso (comentário reflexivo no qual intervém a menção ao uso de “X”), enfim, das formas 

de não-coincidências do dizer, podem fornecer ferramentas importantes para “instruir” o aluno 

a como fazer uma citação, uma retomada, um comentário ou a refletir sobre um conceito, uma 

ideia, na escrita de um texto, e, consequentemente, desenvolver sua competência para realizar 

algumas operações metalinguísticas importantes para  compreender o processo da escrita de um 

texto científico, em que terá, por exemplo, de confrontar-se  com a palavra do outro, que retorna 

sobre o que está sendo dito etc. Também se faz necessário reconhecer que as não-coincidências 

do dizer apresentam um nível de conhecimentos linguísticos e de habilidades metaenunciativas 

que os alunos na Universidade precisam dominar para escrever. 

Nesse contexto, em se tratando da produção de textos, dificilmente se pode desviar da 

discussão sobre autor e autoria. A noção de autoria tem a ver com os conceitos de locutor (ex-

pressão que designa o “falante”, ser responsável pelo que diz), de singularidade (forma um 

tanto peculiar de o autor estar presente no texto), e de estilo (expressão de uma subjetividade). 

No tópico a seguir, apresentamos a sugestão IV, que trata da noção de autoria na escrita. Devido 

à complexidade desse conceito, sua definição faz-se necessária. A “autoria” excede o campo 

educacional e remete a outros domínios da criação (ex.: a arte e a ciência, as tecnologias etc.). 

Falamos aqui da autoria para o trabalho com os textos na graduação. 

 

6.4 Sugestão IV: os indícios de autoria na escrita-acadêmica  

 

Para fundamentar a noção de autoria, consideramos as conceituações de dois autores 

brasileiros que se dedicam, cada um a seu modo, a essa questão:  Possenti (2001) e Orlandi 

(1988).  
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Possenti considera que Foucault29 

 

deixa completamente em aberto (ou apaga definitivamente, na medida em que ele 

sequer se refere à questão e seguidores pensam que também não podem fazê-lo) a 

questão da autoria quando se trata de outros espaços que não sejam os de uma obra 

ou de uma discursividade. Provavelmente não há resposta no trabalho de Foucault 

(nem as perguntas seriam possíveis, a rigor) para questões como “quais seriam e como 

poderiam ser organizados os indícios de autoria em textos de escolares? 

 

 

Partindo de Foucault e propondo novas reflexões sobre a noção de autoria, diz Possenti 

(2001, p. 17): 

 
Os elementos fundamentais para pensar a noção, imagino, são as seguintes: por um 

lado, deve-se reconhecer que, tipicamente, quando se fala de autoria pensa-se em 

alguma manifestação peculiar relacionada à escrita; em segundo lugar, não se pode 

imaginar que alguém seja autor, se seus textos, não se inscreverem em discursos, ou 

seja, em domínios de “memória” que façam sentido; por fim, creio que vale a pena 

tratar de autoria sem enfrentar o desafio de imaginar verdadeiramente a hipótese de 

uma certa pessoalidade, de alguma singularidade.  

 

Quando falamos em autor, aqui, não estamos pensando em um sujeito empírico, o 

aluno/sujeito, embora saibamos que ele existe (e não podemos perdê-lo de vista), porém é 

necessário compreender que o autor, tal como formulou Michel Foucault, é parte do próprio 

tecido discursivo e pode ser revelado, no texto, pelo modo como diz.  

Possenti (2002) considera o autor como o sujeito capaz de expor sua particularidade no 

discurso, extrapolando os aspectos formais e as regras que condicionam o texto. Assim, a 

autoria estaria no(s) ponto(s), em que o sujeito imprime, no texto, suas marcas. Essas marcas 

são os chamados “indícios de autoria”. Segundo Possenti (2002, p. 112-113), os indícios da 

autoria estão presentes no discurso e não no texto ou na gramática. Nessa perspectiva, a autoria 

passa a ser a atitude de alguém que, em um texto, é capaz de “dar voz a outros enunciadores e 

também manter distância em relação ao próprio texto”. 

Orlandi (1988, p. 79), refletindo sobre a noção de autor, em um artigo que trata do ensino 

da linguagem na escola, faz a seguinte afirmação: “Não basta ‘falar’ para ser autor; falando, ele 

é apenas falante. Não basta ‘dizer’ para ser autor; dizendo, ele é apenas locutor. Também não 

basta enunciar algo para ser autor”. 

                                                 
29

 O texto indicado por Possenti, na bibliografia, é Foucault, M. In: O que é um autor? Lisboa: Passagem, 1969, 

p. 29-87. 
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No mesmo texto, a autora questiona: “O que é preciso, então, para ser autor?” 

Retomamos aqui suas palavras para endereçá-las à produção escrita na universidade; assim, a 

palavra escola inclui também o ensino na universidade. 

 

O que tem faltado, desse ponto de vista, quando se pensam as condições de 

produção da escrita, na escola, é compreender o processo em que se dá a 

assunção, por parte do sujeito, de seu papel de autor. Essa assunção, por parte 

do sujeito, de seu papel de autor. Essa assunção implica, segundo o que 

estamos procurando mostrar, uma inserção (construção) do sujeito na cultura, 

uma posição dele no contexto histórico-social. 

Aprender a se colocar – aqui: representar – como autor é assumir, diante da 

instituição-escola e fora dela (nas outras instâncias institucionais) esse papel 

social, na sua relação com a linguagem: constituir-se e mostrar-se autor. 

[...] dando a conceber ao aluno a natureza desse processo no qual “aprender a 

escrever” o engaja (ORLANDI, 1988, p. 79). 
 

 

Essa é uma tarefa importante da atividade pedagógica, na escola/na universidade, em 

relação ao universo da escrita. Responder a essa questão – o que é ser autor – é atuar no que 

define a passagem da função de sujeito-enunciador para de sujeito-autor. Eis o ponto sobre o 

qual deve incidir a reflexão linguístico-pedagógica para que o professor de língua e/ou o 

orientador possa atuar, dando a conhecer ao sujeito a natureza desse processo no qual “aprender 

a escrever” o engaja. 

O engajamento do sujeito que se inscreve na linguagem pode ser compreendido como 

marca de autoria. Possenti (2002, p. 121), sumariza essa questão da seguinte forma: 

 

há indícios de autoria quando diversos recursos da língua são agenciados mais 

ou menos pessoalmente – o que poderia dar a entender que se trata de um 

saber pessoal posto a funcionar segundo um critério de gosto. Mas, 

simultaneamente, o apelo a tais recursos só produz efeitos de autoria quando 

agenciados a partir de condicionamentos históricos, pois só então fazem 

sentido. 

 

Chegamos ao ponto chave da questão dos indícios de autoria no texto: a consciência da 

escrita. Como já assinalado, a autoria é revelada na combinação entre forma e conteúdo, pela 

existência de um projeto para o texto, que determina desde a seleção das informações até a 

seleção das palavras, passando pelo modo como elas se arranjam no texto, isto é, as escolhas 

linguísticas de quem escreve desvelam, discursivamente, a figura do autor. Isso significa que a 

escrita não se presentifica somente com o conhecimento de técnicas, regras ou aulas de 

metodologia científica. Escrever implica muito mais que isso: requer trabalho árduo, tempo, 

paciência e ensino. 
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Vale ressalvar o fato de que não investigamos, neste trabalho, a autoria nos textos dos 

alunos. Consideramos ser um conceito bastante discutido por diversos autores, como nos 

mostrou Foucault (1969), ao falar da função-autor, especialmente sobre o conceito do 

comentário de outros dizeres, como os chamados deslocamentos de sentido, quando rompem 

paradigmas para criar uma conceituação. Orlandi (1988) abordou esse conceito, ao estudar a 

autoria como uma questão de gestos de interpretação do sujeito/autor, ao dizer: “O que 

caracteriza a autoria é a produção de um gesto de interpretação, ou seja, na função o sujeito é 

responsável pelo sentido do que diz, em outras palavras, ele é responsável por uma formulação 

que faz sentido” (ORLANDI, 1988, p. 96). O processo ao qual a autora se refere, quando trata 

da responsabilidade pela formação de sentido, é, pois, um conceito bastante significativo à aná-

lise da escrita acadêmica, porque permite verificar como os alunos se relacionam com o 

discurso do outro no texto produzido; assim, a noção de autoria trata de alguma manifestação 

de pessoalidade (POSSENTI, 2002). 

Relativamente ao contexto da produção textual, é possível observar uma autoria 

embrionária pelo modo como o aluno/pesquisador mantém relação com as vozes alheias, no 

sentido de que, em sua maioria, os excertos analisados nesta pesquisa mostraram-se bem 

dependentes da teoria adotada na fundamentação teórica, o que se revelou pelas operações de 

citação, e também quando estas foram usadas como fonte para o dizer dos alunos, que não 

dialogam/negociam com os autores a que se filiam, e quando apenas repetem o que o teórico 

fonte diz.  

De modo geral, em contexto de produção escrita no ensino superior, apresentamos 

quatro implicações de trabalho de escrita como possibilidades de investimentos na graduação, 

buscando responder à pergunta geradora: Como fazer as diversas vozes se agenciarem na forma 

escrita? Defendemos que a prática de pesquisa na universidade seria um caminho para trabalhar 

a escrita acadêmica. Além disso, os manuais de metodologia científica poderiam revestir-se de 

uma abordagem teórica advinda dos estudos do texto e do discurso na análise de textos 

acadêmicos, com enfoque em tais aspectos; poderiam ensinar, por exemplo, como inserir/relatar 

a voz do outro, como falar segundo o outro e como comentar reflexivamente sua voz própria. 

O “trabalho de escrita” (RIOLFI, 2003), a abordagem da “paráfrase de reformulação” (FUCHS, 

1985), a categoria da “heterogeneidade mostrada” e “os fenômenos da modalização 

autonímica” (AUTHIER-REVUZ, 2004) poderiam ser uma possibilidade de ensino da escrita, 

por abordarem diferentes estratégias linguísticas. Como já dito, escrever requer trabalho árduo, 

prática constante para não sucumbir aos medos próprios frente ao texto escrito; é preciso 
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assumir o enfrentamento do próprio texto, superar os impasses próprios desse caminho, que 

deve ser construído para conquistar a tão almejada escrita autoral. 

As quatro sugestões que tentamos delinear, neste capítulo, como determinantes para o 

trabalho com a escrita na graduação revelam que, quanto antes o aluno/pesquisador 

compreender as diversas possibilidades de inserir/referir a voz do outro no texto produzido, a 

mais rapidamente irá desenvolver a autoria, pois o próprio conceito perpassa pelo viés dos 

estudos desses modos, dependente do bom manejo deles, seja por meio de paráfrase, de alusão 

e ou de citação, visto que a mobilização de cada um destes implica uma maneira de 

negociar/dialogar os sentidos com as palavras alheias. 

Na sugestão I − Percurso de escrita, buscamos explicitar o “trabalho de escrita” 

(RIOLFI, 2003), entendido como o processo por meio do qual alguém pode vir a escrever um 

texto que porte as marcas de sua singularidade. Ganha importância nessa discussão, por 

articular o sujeito à dimensão de construção da escrita. Abordando a aprendizagem da escrita 

de um texto acadêmico, a autora frisa que escrever pressupõe uma composição, 

necessariamente ficcional, por envolver elementos de seleção, montagem e criação; no entanto, 

esses aspectos desaparecem quando o texto ganha unidade, por meio de um “trabalho de 

escrita”. Por isso, acreditamos na necessidade de um “trabalho de escrita” na graduação como 

sugestão para essa prática, pois isso abre caminhos para o pesquisador aprender e trabalhar no 

texto, registrando e demonstrando, por meio da linguagem escrita, indícios de sua autoria, o 

que se faz possível somente quando se dá oportunidade para que ele exponha sua singularidade 

com o auxílio da linguagem e de seus recursos. 

Na sugestão II − Abordagens da paráfrase na perspectiva da “reformulação”, 

apontamos, como um caminho possível para a produção de texto, o exercício de paráfrase que 

se coloca além da simples atitude de levar o aluno a dizer com suas palavras as palavras alheias. 

Consideramos a paráfrase como uma operação enunciativa marcada pela capacidade discursiva 

dos sujeitos, podendo instaurar, na prática de escrita, as marcas do sujeito capaz de dizer o outro 

com suas próprias palavras e de se apropriar de um jogo constitutivo da linguagem, cujas 

possibilidades de significar e ressignificar o texto que escreve são ilimitáveis. Sendo assim, é 

necessário ensinar o aluno/pesquisador a se colocar em uma posição de responsabilidade com 

a sua escrita.  

Na sugestão III − Fenômenos da heterogeneidade mostrada e a modalização 

autonímica, apresentamos a categoria da “heterogeneidade mostrada”, em especial RDO, como 

uma possibilidade de ensino da escrita, por abordar diferentes estratégias linguísticas (recursos 

tipográficos, elementos introdutores, entre outros), de como relatar a voz do outro no texto 
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produzido. Outra possibilidade de ensino seria inserir nos manuais de metodologia científica os 

fenômenos da modalização em discurso segundo (AUTHIER-REVUZ, 2004), como 

possibilidade de analisar, em textos acadêmicos, as marcas linguísticas de falar segundo o outro 

(Segundo, De acordo, Conforme, Para etc.), e também abordar os fenômenos da modalização 

autonímica, introduzindo, nos manuais, textos acadêmicos que exemplifiquem como podemos 

comentar, reflexivamente, nossa própria voz, sinalizando a heterogeneidade do dizer. 

Por fim, a sugestão IV − Indícios de autoria na escrita-acadêmica parece conjugar as 

três sugestões apresentadas anteriormente, considerando o fato de que estas se constituem como 

possibilidades de desenvolvimento da autoria (ser responsável pelo que diz) ou seja, o autor 

fazer-se, de fato, presente no texto. Em se tratando do contexto de produção escrita, de modo 

geral, ao tirar conclusões daquilo que foi lido pelo aluno e retomado por escrito em dissertações 

de mestrado do corpus analisado, reiteramos a urgência de um trabalho com a escrita na 

graduação, na difícil arte de ensinar a ler e escrever, visando ajudar os pesquisadores a atribuir 

sentidos aos discursos alheios (interpretar, comentar, parafrasear, mencionar sem reproduzir os 

discursos dos outros etc.), com os quais dialogam na escrita de uma pesquisa.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Almejando desvendar, em termos mais precisos, o modo como o pesquisador 

(aluno/mestre) da área de Letras negocia/dialoga com as vozes alheias na escrita de seu texto 

(permitindo, a partir daí, apontar sugestões para o ensino da produção de textos escritos na 

universidade), empreendemos este percurso investigativo. Não obstante, vale ressalvar o fato 

de que o enfoque dado nas análises não foi tão somente o de mostrar, por meio das formas 

linguísticas mobilizadas pelo pesquisador, os modos de inserção das vozes alheias nos textos 

que constituíram o corpus da pesquisa. Também visamos a ressaltar o modo como funcionam 

essas estratégias no processo de produção textual, bem como interpretar os efeitos de sentido 

derivados do diálogo estabelecido (ou não) com as múltiplas vozes que se entrecruzam nesse 

processo.  

No corpus analisado, percebem-se algumas dificuldades dos pesquisadores em se 

desvencilhar dos textos dos teóricos em que ancoram seu dizer. Isso se faz mais evidente no 

capítulo teórico das dissertações analisadas, em que se verifica um uso recorrente de citações e 

paráfrases (teorias e autores citados). Além disso, há, explicitamente, a transcrição de palavras 

dos autores convocados como aporte teórico para fundamentar e legitimar as pesquisas. 

Constata-se ainda reiterados usos de formas linguísticas de representação do discurso outro 

(RDO), sinalizando a introdução do dizer do outro nos textos por eles produzidos, sem ao menos 

reinterpretá-los num novo dizer. Isso se faz ainda mais perceptível quando estabelecemos o 

confronto entre trechos do texto fonte com trechos dos textos dos pesquisadores. Nesse 

processo comparativo, registramos as seguintes evidências, partindo dos textos dos 

pesquisadores: seguem a mesma estrutura sintática do texto fonte no trecho analisado; 

constroem seu próprio enunciado com trechos do discurso do outro, operando pequenas 

modificações, relativas às substituições de palavras por outras, muitas vezes com o mesmo 

sentido; tomam como ponto de partida o trecho fonte e alteram a ordem em que se encontram 

os enunciados, permanecendo a recorrência às palavras alheias; limitam-se, muitas vezes, à 

mera repetição de palavras do texto fonte, terminando por estender essa tendência a outros 

segmentos textuais, o que redunda em uma escrita reprodutora de um já dito. Em muitos casos, 

o uso dessas estratégias de escrita descaracteriza a própria palavra dos pesquisadores; de tal 

modo que, em determinadas situações, a diferença reside apenas na forma de inserção de RDO 

(Ex.: “Segundo X”, “Nas palavras de X”, “Para x”, “X diz que”), sem conseguir se distanciar 

das fontes em que buscam os saberes.  
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Nos excertos analisados, neste trabalho, pode-se perceber que o limitado envolvimento 

na construção de saberes parece estar relacionado ao fato de os pesquisadores não conseguirem, 

de modo mais efetivo, apreender o conhecimento e, a partir disso, imprimir sentidos aos 

discursos em circulação. 

Orientando-nos por essas constatações e apoiando-nos nos resultados alcançados, 

colocamos como definitiva a necessidade de uma intervenção educativa no ensino da escrita de 

textos acadêmico-científicos, com atenção especial para os modos de inserção das vozes 

alheias, “instruindo” os alunos a lidar com essas vozes, a gerenciá-las em seus discursos, e com 

elas construir diálogos. Só assim, eles (os alunos/os pesquisadores) aprenderão a deslocar-se 

“em relação ao senso comum”, colocando algo de si em suas produções escritas.  

Escrever na esfera acadêmica (em qualquer área) implica a pretensão de registrar uma 

inovação em algum campo do conhecimento, visando produzir uma consequência em relação 

ao que já foi produzido. Por meio da investigação, o pesquisador pode (re)construir saberes ao 

estabelecer relações com as teorias/os autores, pilares de  sustentação de seu trabalho de 

pesquisa. Assim, ao escrever sua tese, necessita estabelecer um diálogo com enunciados 

precedentes, produzidos por outros autores, no âmbito de sua área de conhecimento, assumindo, 

nessa empreitada, uma atitude responsiva ativa, nos termos de BAKHTIN (2000), constituída 

na relação estabelecida entre o eu e os outros. Mas, para isso, é necessário recorrer às vozes 

alheias, não apenas para expor ideias dos autores citados mas também para estabelecer um elo 

de concordância/discordância e, ao mesmo tempo, de continuidade, o que é próprio de um 

trabalho de pesquisa. Afinal, o pesquisador escreve a partir de um saber já instituído para 

produzir outros sentidos, emergentes de novas aquisições, de novos conhecimentos, de muitas 

reflexões. 

Tudo isso demanda muita leitura e muita maturação das ideias para apreender além da 

decifração dos sinais que compõem as palavras. Ler implica “recuperar um pensamento 

formulado por outra pessoa e colocado em forma de escrita” (CAGLIARI, 1989, p. 155). Não 

consiste, por isso, numa contemplação irrefletida do texto: é preciso posicionar-se a respeito 

daquilo que se leu, o que implica, muitas vezes, negar momentaneamente leituras previamente 

feitas (BARZOTTO, 1999). Dito de outro modo, trata-se de produzir outros sentidos por meio 

do texto lido, sentidos esses que não estavam necessariamente previstos por quem escreveu o 

texto. Lajolo (1982, p. 59) tem uma boa definição: “Ler [...] é, a partir do texto, ser capaz de 

atribuir-lhe significado [...], reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dono da 

própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não 

prevista”. Nessa direção, produzir conhecimento impõe àquele que escreve a “obrigação” de 
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engajar-se na escrita do texto, decidido ao embate com o conhecimento, de modo a transformá-

lo em novas configurações de sentidos. 

Acreditamos que, bem provavelmente, os estudos já realizados sobre a escrita no Brasil 

sejam o reflexo de uma universidade vista como uma instituição de poder, influenciada pela 

estrutura autoritária da sociedade brasileira, dividida em classes sociais e sob o jugo de uma 

hegemonia econômico-política, que a impede desempenhar sua real função: formar alunos 

produtores de conhecimentos por meio da pesquisa. 

A universidade, como nos é dado perceber, dificilmente consegue cumprir aquilo que 

se propõe (o ensino voltado à pesquisa e à reflexão crítica); está mais a serviço do mercado/da 

competitividade do que da produção real de conhecimento. E essa ideia da competitividade está 

de tal modo impregnada, em sua base de conduta, que só se veem, hoje, professores e alunos 

de pós-graduação preocupados em adquirir maior visibilidade junto à comunidade científica e 

em aumentar suas chances de conseguir bolsas e melhores empregos. 

Mas é preciso considerar o fato de que nem sempre a circulação de textos na 

universidade promove a qualidade30 do trabalho que se oferece à sociedade. Essa urgência em 

“fazer os textos circularem” acaba por levar o aluno de pós-graduação a ser um mero divulgador 

de um discurso pronto, ou melhor, que não ajudou a construir. Mas isso parece ser de somenos 

importância. O que vale mesmo é aumentar a “quantificação da produção”.  

Em relação a essa ideia da “quantificação de produção”, vale mencionar o que pensa 

Fabiano-Campos (2014), frente às exigências de publicações, nessa linha da repetição de 

conceitos. Na visão da autora, 

 

para além de a repetição ser um momento do aprendizado da escrita, tem se 

tornado, cada vez mais, parte de uma cultura própria do meio acadêmico. Se 

aceitar o postulado de que a repetição consiste em um momento do 

aprendizado, esta aceitação amplia o alcance deste enunciado para vários 

outros momentos da escrita, causando problemas para a ideia de produção 

acadêmica (FABIANO-CAMPOS, 2014, p. 199). 

 

 

A produção acadêmica caracterizada pela repetição de conceitos é aceita e desenvolvida 

normalmente na academia como modelo de produção prevalente para o aluno poder inserir-se 

em comunidades científicas. 

                                                 

Cabem aos órgãos oficiais, como a CAPES
30

, investida de poderes, avaliar os trabalhos e impedir programas de 

pós-graduação de funcionarem. 
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Em se ampliando a abordagem para essa linha reflexiva, já não estamos tratando apenas 

da possível existência de um problema exclusivo da produção escrita mas também da proble-

mática da formação e da concepção de trabalho de iniciação científica nas universidades ou, 

ainda, do conceito de produção científica. 

Sabemos que a onda da produtividade vem de padrões internacionais. Podemos citar 

como exemplo de circulação das pesquisas desenvolvidas, hoje, nas universidades, o artigo 

Publicar muito, descobrir menos31, escrito por Arturo Casadevall32, publicado em um pequeno 

jornal de grande circulação em Paris. O autor afirma que, preocupados em adquirir maior 

visibilidade junto à comunidade cientifica e em aumentar suas chances de conseguir bolsas e 

melhores empregos, os pesquisadores estão publicando muito, e cada vez mais, artigos em 

periódicos, revistas, eventos, e mesmo em revistas de prestígio internacional, em um dado 

período, para serem reconhecidos. Muitas dessas pesquisas apresentam elevado fator de 

impacto, como medida de popularidade, mas não de prestígio. Isso traz consequências diretas 

à formação do pesquisador, que produz, hoje, na maioria das vezes, para sua autopromoção; 

uma escrita descompromissada, em que a tarefa de escrever acaba se tornando apenas um 

requisito nos currículos, com a finalidade única de conquistar espaço profissional.  

É nesse contexto que se insere a ideia de apontar sugestões para a prática de produção 

de textos na graduação, por meio do trabalho de pesquisa. Notamos que, em se tratando da 

temática produção escrita na universidade, há muito trabalho a ser feito; e é em função disso 

que ressaltamos ser de grande valia a intervenção dessa Instituição no processo de 

desenvolvimento da escrita dos alunos, e de forma permanente. 

Salientamos a relevância dos dispositivos teóricos da Análise do Discurso, do conceito 

de “dialogismo” de M. Bakhtin, da noção de “interdiscurso”, de Pêcheux e a de 

“heterogeneidade”, de Authier-Revuz (bem como a perspectiva da “paráfrase” de Fuchs), que 

permitiram um olhar para essa opacidade da escrita na graduação e na pós-graduação, 

proporcionando-nos uma compreensão mais ampla das formas de referir-se às vozes alheias, 

tão importantes para o ensino da escrita de textos científicos.   

Os estudos de Geraldi (2011) sobre a mediação do professor no processo de produção 

textual orientam um ensino da escrita a partir da elaboração de estratégias que possibilitem ao 

                                                 
31

Direct Matin, n. 1468, vendredi, 28 mars 2014, p.6. http://fr.1001mags.com/parution/direct-matin/numero-1468-

28-mar-2014/page-6-7-texte-integral, texto original em francês WWW.DIRECTMATIN.FR RECHERCHE 

NOUVELLE GUERRE FROIDE Jean-Marie Colombani, cofondateur et directeur de la publication du magazine 

en ligne Slate.fr, sélectionne, du mardi au vendredi, plusieurs sujets au centre de l'actualité. 18/06/2014, 14:25. 
32

 . Professor de microbiologia na “Albert Einstein College of Medicine” em New York. O artigo é escrito por 

autor de outra área de conhecimento, Engenharia Biomédica e se refere à produção acadêmica.  

http://fr.1001mags.com/parution/direct-matin/numero-1468-28-mar-2014/page-6-7-texte-integral
http://fr.1001mags.com/parution/direct-matin/numero-1468-28-mar-2014/page-6-7-texte-integral
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aluno o desenvolvimento de suas habilidades. Para que os alunos se tornem autores dos seus 

textos, é preciso a mediação do professor. Assim, refletindo juntos, professor e aluno, torna-se 

possível estabelecer relações com o vivido e com o já produzido. Mas insistimos mais uma vez 

em dizer: cabe ao professor, em seu papel de mediador, favorecer a reescrita de textos, num 

movimento de constante aperfeiçoamento, atitude que propicia a instalação do trabalho de 

escrita (RIOLFI, 2003), sobre o qual o professor deve intervir como leitor preferencial dos 

textos dos seus alunos até que eles tenham condições de fazê-lo, de forma autônoma, 

respondendo por sua própria produção. É nesse processo que a mediação do professor é 

fundamental e pode fazer a diferença no contexto de ensino. 

 Assim concebido, este estudo apresenta-se como possibilidade de articulação com o 

eixo temático Estudos em Linguística Teórica e Descritiva, vinculado ao Programa de Pós-

graduação em Estudos da Linguagem, da UFRN, e ao Grupo de Pesquisa do Texto e do 

Discurso (GETED/ UFRN). Apresenta-se também como meio de dar continuidade aos estudos 

realizados no âmbito desse grupo de pesquisa.  

Imaginar a escrita de dissertação de mestrado como uma produção do trabalho com a 

linguagem é imaginar a complexidade que envolve tal produção: além da objetividade, por meio 

da língua, convém considerar os fatos históricos e sociais, o contexto de produção − Programa 

de Pós-graduação −, que permeiam um trabalho institucional. Sem esquecer a hegemonia das 

universidades, que exercem poder ao dizer. Em contrapartida, entendemos que as produções 

acadêmicas podem até não ser reveladoras de novos conhecimentos, caracterizando-se, muitas 

vezes, como pura reprodução, mas é justamente esse “desacerto” que reforça a necessidade de 

encarar a escrita como veículo de transmissão de saberes.  Em contexto de produção escrita, 

nas universidades, espera-se formar autores, com autonomia e ousadia para se arriscarem a 

desafiar modelos de normalização e padronizações de escrita. 

Isso depende do modo como se dá a relação do sujeito com a linguagem, que se vai 

expandir para a sua relação com o conhecimento, o que implica, nas palavras de Barzotto (2013, 

p.123 e 129), “traçar a entrada na linguagem que é atualizada cada vez que somos convocados 

a ler e escrever”, e implica “encontrar um caminho para não se apresentar por meio do outro”, 

o que requer muito trabalho e dedicação por parte de quem escreve, pois demanda tempo de 

estudo e reflexão. 

Como vemos, o autor reafirma a necessidade de intervenções com relação à leitura e à 

escrita, por parte do professor, para levar seus alunos a progredirem, investindo-se de seu 

verdadeiro papel de autores. Certamente a mediação do professor, nesse processo, ajudaria os 

alunos/os pesquisadores a refletir sobre seus textos em busca de construir um caminho em que 
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possam mostrar, por escrito, a sua voz, sem a reincidente busca de lugares comuns. Segundo 

Geraldi (2010), é preciso mais trabalho quando se pensa em produção. O processo de produção 

de textos está associado ao “querer dizer do locutor, que sempre remete à relação com seus 

interlocutores, e o estilo próprio do sujeito que fala” (GERALDI, 2010, p. 168), que vai 

determinar quais recursos mobilizar na materialização de seu discurso. 

A partir da percepção sobre os problemas vinculados à leitura e à escrita, na 

universidade, Barzotto (2014, p. 24) reitera o parecer de que a prática de pesquisa na graduação 

não se limita a ensinar a ler e a escrever; proporciona ao aluno condições “para estudar o que 

já se produziu nesse domínio e a produzir sua reflexão”.  

Mas parece que as propostas de ensino, voltadas para o objetivo de incentivar um 

trabalho com a escrita que realmente resulte na produção de algo novo, colocam-se na 

contramão de pesquisas que têm como parâmetro desde a repetição de temas às perspectivas 

teóricas e mesmo a tomada da palavra do outro, posto como autoridade, cujo efeito de sentido 

denuncia a ausência de enfrentamento dos medos de dizer, justamente por não saber como dizer.  

Tudo isso nos levar a concluir, à luz do que nos inspiram as palavras de Barzotto (2004, 

p. 11), no prefácio da obra de Fabiano-Campos (2004): “trabalhar na graduação com o propósito 

de proporcionar aos alunos uma formação em que o ensino, a pesquisa e a extensão estejam 

realmente imbricados enquanto práticas é um projeto audocioso e arrojado”. E finalizamos com 

as nossas próprias palavras: deixamos à universidade o dever de assumir esse “audacioso” 

projeto. 
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