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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem como objeto de estudo as Heterogeneidades Enunciativas, 
especificamente no campo das não-coincidências do dizer, propostas por Authier-
Revuz (1998, 2004). Articulamos também conceitos advindos do dialogismo e da 
polifonia de vozes sociais em Bakhtin (1981, 2011), da concepção do sujeito clivado 
pelo inconsciente em Lacan (2009, 2010) e dos trabalhos alusivos às Metodologias 
de Ensino da Língua Portuguesa (MELP), em Souza et al (2012), Lima (2011), 
Bonfim (2012), Pietri e Champoudry (2012). O corpus da pesquisa constitui-se de 
quarenta e um (41) excertos coletados de quatro (4) entrevistas realizadas com 
docentes que ministram as disciplinas envolvidas com a Metodologia de Ensino da 
Língua Portuguesa (MELP), quais sejam: Aproximação com a Prática, na 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Didática da Língua Portuguesa, na 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e Metodologia do Ensino 
da Língua Portuguesa I, sendo dois (2) professores entrevistados na Universidade 
de São Paulo (USP). Essas entrevistas constituem parte do banco de dados do 
Projeto de Cooperação Acadêmica: disciplinas de licenciatura voltadas para o ensino 
da Língua Portuguesa (PROCAD). Interessa-nos investigar como se representam as 
marcas linguístico-discursivas das não-coincidências do dizer através das quais se 
realiza o desdobramento metaenunciativo da modalização autonímica no discurso 
de professores envolvidos com a metodologia de ensino de Língua Portuguesa, 
considerando, para tanto, a condição de produção do gênero entrevista, bem como o 
jogo de vozes sociais que se veem nas falas dos sujeitos da pesquisa. Do ponto de 
vista de seus objetivos, este trabalho se inscreve no campo da Teoria da 
Enunciação e se caracteriza como uma pesquisa descritiva de análise interpretativa. 
Na construção dos procedimentos técnicos, recorremos à fonte documental, porque 
nosso corpus de estudo é formado de excertos de entrevistas advindos de um banco 
de dados, sem tratamento analítico. Na computação dos dados foram encontrados 
no corpus analisado, setenta e seis (76) ocorrências de Heterogeneidades 
Enunciativas inscritas nos quatros (4) campos das não-coincidências do dizer, a 
saber: Interlocutiva, Interdiscursiva, entre as palavras e as coisas e das palavras 
consigo mesmas. Esse resultado nos permitiu vislumbrar a heterogeneidade 
enunciativa na fala do professor de Metodologia de ensino da Língua Portuguesa 
sobre os cursos de formação do professor de Letras-Português, lugar em que várias 
vozes são sobrepostas e como tal, dizem respeito às não-coincidências que afetam 
o dizer. 

 

Palavras chave: Heterogeneidades Enunciativas. Discurso. Professor universitário. 
Metodologia de ensino.  Língua Portuguesa. 
 

  



 

ABSTRACT 

 

 
The present work has as objective the study of the Enunciative Heretogeneities, 
especially regarding the field of the non-coincidences of speech, proposed by 
Authier-Revuz (1998, 2004). We have as well articulated concepts arising from the 
dialogism and the polyphony of social voices in Bakhtin (1981, 2011), the concption 
of the cleaved subject by the unconscious in Lacan (2009, 2010) and the 
interdiscursivity in Pêcheux (1995), as well as in the works regarding to the Teaching 
Methods of Portuguese Language (MELP), in Souza et al (2012), Lima (2011), 
Bonfim (2012), Pietri and Champoudry (2012). The research itself is constituted by 
forty one (41) excerpts collect from four (4) interviews involved with the Teaching 
Methods of Portuguese Language (MELP), which are: Approach to Practice, in 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Didacticism of the Portuguese 
Language, in Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) and Teaching 
Methodology of Portuguese Language I, by interviewing two (2) professors at the 
Universidade de São Paulo. These interviews constitute part of the database of the 
Project of Academic Cooperation (PROCAD). It is relevant to us investigate how the 
liguistic-discursive marks of non-coincidences of speech represent themselves since 
it's through them it is performed the metaenunciative unfolding of the self 
modalization on the speeches of the professors involved with the teaching 
methodology of Portuguese Language, considering, for both, the condition of 
production of the genre interview, as well as the game of social voices that see itself 
in the speeches of the subjects of the research. From the perspective of its 
objectives, this work inserts itself in the field of the Enunciation Theory, with a view 
pointed to the Analysis of the Speech originated in France and characterizes itself as 
a descriptive research of interpretative analysis. In the building of the technical 
procedures, we used the documentary one, because this paper is made by excerpts 
of interviews arising from a database, with no analytical treatment. In the analysis of 
the text the inductive method was chosen, as an approach, since it is a method that 
begins from data or particular observations to arrive at general propositions, since it 
is from the interpretation of the liguistic-discursive phenomena of the non-
coincidences of speech used on the speech of the professors that it is possible to 
assume the heterogeneity of its statement. In the computing of the data collect by 
this work was found seventy six (76) occurences of enunciative heterogeneities listed 
in the four (4) fields of non-coincidences of speech, which are: interlocutive, 
interdiscursive, among the words and things e the words themselves. This result 
allowed us to envision the. Enunciative Heretogeneities in the speech of the 
professor of Teaching Metodology of the Portuguese Language about the courses of 
graduation of the Lecture-Portuguese professor, place where multiple voices are 
overlapped and, as it is, regard to the non-coincidences that affect the speech. 
 

Keywords: Enunciatives Heterogeneities. Speeches. College professor. Teaching 
Methodology.  Portuguese Language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em nossas relações sociais nos constituímos, enquanto enunciadores, pelas 

circunstâncias históricas de nossos enunciados que se manifestam e produzem 

sentidos em meio aos já-ditos em um dado contexto social e em função da imagem 

que fazemos do nosso coenunciador a quem nos dirigimos, em um determinado 

gênero discursivo. 

Nessa acepção, Authier-Revuz (1998,1998) mostra que algumas 

composições enunciativas surgem no discurso
1
 como uma adequação ao evento 

comunicativo sob as formas de modalizações autonímicas, que vão desde o uso de 

sinais gráficos aos comentários metaenunciativos ou o desdobramento reflexivo do 

sujeito em torno do seu dizer. 

Assim, a modalização autonímica acontece quando o sujeito enunciador ao 

mesmo tempo em que faz menção de um dizer retorna reflexivamente sobre este 

dizer, transformando-o em processo de representação e constituição de um 

enunciado que se estabelece na relação com a alteridade2 pensada a partir de dois 

exteriores teóricos, o dialogismo bakhtiniano e a psicanálise lacaniana. 

O princípio da alteridade sempre foi defendido por Bakhtin (2011, 1981) 

como pluralidade, polissemia, heteroglossia, fundadas na correlação entre posições 

enunciativas e visão de mundo com base nas relações sociais entre o eu e o outro, 

ou seja, o sujeito se reflete no outro e se refrata. 

 Esse outro, com o minúsculo, não necessariamente se refere a uma relação 

face a face, mas, sobretudo, ao outro real ou imaginário a quem o enunciador se 

dirige, ou ainda, aquilo que é dito de outros discursos,  pertencente ao campo do  

sentido  construído. 

De outro modo, podemos dizer que, em Bakhtin (2011) a alteridade 

representa a relações dialógicas que afetam um dizer e marca, na enunciação, a 

                                                             
1 Estamos usando a palavra discurso não no sentido de discurso com as implicações teóricas da Análise do 
Discurso de origem francesa, mas de uma maneira geral, como sinônimo de fala, uma vez que as abordagens 
da pesquisa estão inscritas no quadro epistemológico das Heterogeneidades Enunciativas, propostas por 
Authier-Revuz (1998, 2004), que desenvolve os conceitos de heterogeneidade mostrada e heterogeneidade 
constitutiva, os quais mostram os processos reais de constituição e representação de um dizer.  
2 O conceito de alteridade, aqui empregado, não é o conceito de alteridade ducrotiana, na qual o sujeito é 
múltiplo, desdobrado em interlocutores que falam, mas o da alteridade representada por marcas linguístico-
discursivas mostradas no discurso e o da alteridade constitutiva que aponta para a relação com o outro/Outro, 
produzida pelo discurso. 
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relação constitutiva do sujeito com os outros discursos, aqueles dos já-ditos, cujas 

palavras são sempre, inevitavelmente, as palavras dos outros, produzindo efeitos de 

sentidos em uma interação verbal. Por conseguinte, todo discurso se mostra 

constitutivamente atravessado pelos outros discursos. 

Esse entendimento de que “todo discurso se mostra constitutivamente 

atravessado pelos outros discursos” está ligado à ideia bakhtiniana de polifonia de 

vozes sociais, ou vozes dissonantes presentes em um discurso e de dialogismo ou 

interação verbal, de onde vem o conceito de intersubjetividade, termo introduzido na 

Literatura, por Kristeva (1974) como cruzamento de textos distintos. Esse termo 

também se relaciona às apreciações de Pêcheux (1995) sobre a interdiscursividade 

que marca o dialogismo dos discursos em relação a si mesmos. 

Podemos ainda dizer que, os termos alteridade e polifonia representam o 

pequeno “outro” do qual fala Lacan (2010, p. 245), o sujeito “capaz de fazer-se outro, 

e de chegar a pensar que o outro, sendo um outro ele mesmo, pensa como ele,” em 

relação ao nosso semelhante a quem nos dirigimos. 

Finalmente, o “outro” das heterogeneidades enunciativas, propostas por 

Authier-Revuz (1990, 1998, 2004), que se caracterizam pelo dialogismo e pela 

polifonia de vozes sociais em relação à apropriação e representação do discurso 

outro e a autorrepresentação do sujeito nos diferentes diálogos, marcando uma 

dupla designação: “a de um lugar para um fragmento de estatuto diferente na 

linearidade da cadeia e a de uma alteridade a que o fragmento remete” (AUTHIER-

REVUZ, 1990, p.30) 

Ao transferir o dialogismo bakhtiniano e a polifonia, não intencional, 

lacaniana para a sua Teoria das Heterogeneidades Enunciativas, Authier-Revuz 

(2004, p. 69) acrescenta que “todo discurso se mostra constitutivamente 

atravessado pelos „outros discursos‟ e pelo „discurso do Outro‟”. O outro, com “o” 

minúsculo, como condição constitutiva de um dizer que atravessa todo discurso, 

pressuposto ou marcado no discurso. O Outro, com “O” maiúsculo, como o sujeito 

do inconsciente, cheio de palavras alheias, palavras saturadas de discursos 

incorporados, sujeitos divididos entre o real, o simbólico e o imaginário, em que a 

linguagem é o simbólico que representa o real em mediação com o imaginário, 

assim já pensava Lacan (2010, 2009, 1998). 

Convém observar, portanto, que Authier-Revuz (1998, 2004) se apoia nas 

concepções teóricas de Bakhtin (1981) e Lacan (2010) sobre o sujeito na sua 
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relação com a linguagem, para formular os pressupostos das heterogeneidades 

enunciativas, cujas marcas linguísticas ou discursivas demonstram “posições 

enunciativas particulares a discursos, gêneros, sujeitos” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 

14).  

De Bakhtin, a autora extrai o que ela chama de duplo dialogismo: o que 

precede de outros discursos e o que se dirige ao outro coenunciador, vinculando-se 

ainda à imagem de pluralidade ou de polifonia de vozes sociais sobrepostas em um 

discurso. Em consequência, ao defendermos uma posição, necessariamente, 

estamos correlacionando-a com outras posições valorativas, as quais determinam a 

alteridade que marca a intersubjetividade na relação eu/outro, descentrando, desse 

modo, o sujeito de seu dizer. 

Pela via lacaniana, o descentramento do sujeito em torno de seu dizer, 

advém da categoria do imaginário, que põe em jogo a função do desconhecimento 

de um sujeito dividido entre o real, o simbólico e o inconsciente, entre o eu e o Outro 

centrado como linguagem do inconsciente que assume a voz do enunciador para em 

seguida se ausentar, “encerrando a enunciação em um espaço de intenção, de 

interações, de representações” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p.17), as quais se ligam à 

reflexividade do sujeito em torno do seu dizer. Esses são conceitos que a autora 

retoma, respectivamente, do dialogismo bakhtiniano e da psicanálise lacaniana, para 

respaldar o seu entendimento sobre o caráter constitutivo da heterogeneidade que 

permeia todo discurso. 

Cabe observar, portanto, uma questão essencial: a de que em Authier-

Revuz (1998, 2004) a relação eu/outro/Outro não é uma relação homogênea, 

concebida por muitos como uma relação simétrica, quando sabemos que é na 

dessimetria entre o eu e o outro/Outro que as heterogeneidades se estabelecem em 

dois planos: o plano da heterogeneidade mostrada no fio da enunciação através de 

marcas linguísticas ou discursivas que a representam e o da heterogeneidade 

constitutiva, ligada aos processos reais de constituição de uma enunciação. 

Enfim, é na defesa de um discurso heterogêneo que Authier-Revuz (1998, 

p.26) constata, em seus registros, retomados de sua tese de doutorado, ao analisar 

mais de quatro mil enunciados orais e escritos nas diferentes modalidades da língua, 

que “é no ápice da contradição que aguça a tensão entre o Um e o não Um”, 

internalizada a partir de um processo anterior de troca entre o eu/outro/Outro onde 

se produz a enunciação, sendo os comentários metaenunciativos do sujeito, 
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analisados por ela, não no plano da estrutura sintática, mas da modalização 

autonímica, evidenciando a relação que o sujeito enunciador mantém consigo 

mesmo (relação eu/Outro), com o sistema linguístico (reflexividade da palavra 

direcionada) e com os outros discursos presentes em um determinado gênero 

discursivo. 

Essa constatação levou a autora a assinalar quatro campos de não-

coincidências (doravante NCD) ou de heterogeneidades em que o dizer se 

representa como localmente confrontado com pontos em que alterados pela 

modalização autonímica se desdobra, opacificando a língua sob as formas das não-

coincidências do dizer (NCD Interlocutiva, NCD do discurso consigo mesmo ou 

interdiscursiva, NCD entre as palavras e as coisas e NCD das palavras consigo 

mesmas).  

E é no campo das heterogeneidades enunciativas, especificamente nos 

quatro campos das não-coincidências do dizer (NCD Interlocutiva, NCD do discurso 

consigo mesmo, NCD entre as palavras e as coisas, NCD das palavras consigo 

mesmas) que direcionamos nossa investigação que se inscreve na Linha de 

Pesquisado do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), da Universidade do 

Estado  do Rio Grande do Norte (UERN), Texto, ensino e construções de sentido e 

se filia às propostas do Projeto de Cooperação Acadêmica: disciplinas da 

Licenciatura voltadas para o ensino da Língua Portuguesa  (PROCAD), no qual 

estão vinculadas três instituições de Ensino Superior (IES): Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), universidade proponente do PROCAD, Universidade de São 

Paulo, (USP) associada I, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

associada II (UERN). 

Assim, o corpus da dissertação em foco é constituído de quarenta e um (41) 

excertos extraídos de quatro entrevistas (que compõem parte do banco de dados do 

PROCAD) realizadas com professores das disciplinas: Aproximação com a Prática 

(UFMA), Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (USP), Didática do Ensino de 

Língua Portuguesa (UERN). 

 Um corpus analisado sob a ótica das heterogeneidades enunciativas, 

especificamente nos quatro campos das NCD propostas por Authier-Revuz (1998, 

2004) e traz como contribuições teóricas as noções de dialogismo, alteridade e 

polifonia em Bakhtin (2011, 1993, 1981), as ideias de Lacan (2010, 2009, 1998) 

sobre o real, o simbólico e o imaginário na relação do sujeito com a linguagem, bem 
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como, os estudos sobre a interdiscursividade em Michel Pêcheux (1995). São 

autores em cujas concepções teóricas Authier-Revuz (1998) se embasou para 

formar sua Teoria das Heterogeneidades Enunciativas, ou não-coincidências do 

dizer, inscritas no campo da Teoria da Enunciação e das concepções 

sociointeracionistas. 

Ao considerarmos como positiva a abertura de Authier-Revuz (1998) em 

articular a sua teoria com diversas concepções teóricas, não poderíamos deixar de 

destacar aqui os trabalhos pioneiros de Bakhtin (1981), Lacan (2010, 2009), 

Pêcheux (1995), Saussure (2006) e Benveniste (1976), por reconhecerem na 

enunciação a articulação de certos elementos linguísticos com a atividade dos 

sujeitos falantes em suas relações sociais. 

Embasamo-nos ainda, nos estudos contemporâneos de Maingueneau 

(2008), Flores e Teixeira (2009), Brait (2005); Fiorin (2008); Geraldi (2003), dentre 

outros autores que também se apoiam nas contribuições filosóficas de Bakhtin 

(2011, 1993, 1981) e Lacan (2010) para falarem das relações dialógicas entre 

sujeitos e discursos. 

A partir das ideias de Authier-Revuz (2004, 1998) sobre as 

Heterogeneidades Enunciativas, especificamente sobre as não-coincidências do 

dizer (NCD), encontramos no estado da arte vários trabalhos já concluídos que 

tratam das heterogeneidades enunciativas. No entanto, destacamos apenas os 

autores que foram referências para o nosso estudo. 

Dado o conteúdo teórico metodológico dessas dissertações e teses, 

nomeadamente destacamos os trabalhos de Barbosa (2008), por situar as 

heterogeneidades enunciativas no discurso do outro, enfatizando a ligação do sujeito 

enunciador com o seu interlocutor, Fonseca (2007), Hartmann (2007), Bernardes 

(2003) e Brito (2010 ) não só por abordarem as questões pertinentes ao sujeito e  ao 

uso da linguagem, mas sobretudo por investigarem o estatuto das heterogeneidades 

enunciativas no campo das não-coincidências do dizer. 

Articulamos também conceitos advindos dos estudos sobre o ensino da 

Língua Portuguesa no Brasil, principalmente em, Possenti (2000), Coracini (2003), 

Irandé (2010), Simões (2012), Silva (2012), Filho (2008), Mendes (2008). Dessas 

pesquisas, partimos também das reflexões suscitadas nos seus embasamentos 

teóricos em torno do dialogismo bakhtiniano, da psicanálise lacaniana e das 

heterogeneidades enunciativas.  
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Dada a abrangência das pesquisas do PROCAD em relação às disciplinas 

envolvidas com a Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa (MELP), 

destacamos, ainda, os trabalhos de Silva, (2012), Bonfim (2012), Pietri e 

Champoudry (2012), Souza, Pereira e Costa (2012), Freitas (2012), Alves (2011), 

Lima (2011), Sampaio, Freitas e Souza (2010).  

Embora reconheçamos que os autores aqui citados, em relação às 

pesquisas do PROCAD, em sua maioria são autores locais, justificamos que tal 

escolha não minimiza a importância desta pesquisa, pois esses estudos abrangem 

desde a consciência das sérias dificuldades vivenciadas, ao longo dos anos, pelos 

cursos superiores brasileiros de formação de professores de Letras-Português, às 

organizações dos Projetos Pedagógicos para o aprimoramento do Curso de Letras-

Português, bem como a ênfase dada ao texto como objeto de ensino da Língua 

Materna. 

Desse modo, acreditamos que as pesquisas em evidência apresentam um 

número suficiente de artigos e dissertações para a contextualização da nossa 

pesquisa, permitindo-nos incluir, nesse contexto, a trajetória das pesquisas do 

PROCAD e o perfil da Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa (MELP) nessas 

abordagens, e, consequentemente, nos propiciar a contextualização da MELP no 

âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) que formam o professor de Letras-

Português.  

Quando nos fundamentamos na Teoria das Heterogeneidades Enunciativas 

de Authier-Revuz (2004, 1998) e nos trabalhos alusivos às metodologias de ensino 

que formam o professor de Letras-Português, para analisar o discurso do professor 

dessa área, de certa forma, estamos retomando o caminho antes trilhado, há dez 

anos, como professora de Língua Portuguesa e atualmente como Técnica em 

Assuntos Educacionais, pois sempre acreditamos, em função das nossas atividades 

acadêmicas, que em qualquer grau de ensino, da educação infantil aos cursos 

superiores, a proposta metodológica desenvolvida em sala de aula, reflete, em maior 

ou menor grau, na formação do aluno e não será diferente na formação do futuro 

professor de Língua Portuguesa. 

Destarte, a própria concepção de discurso nos remete à noção de fala 

enquanto evento enunciativo em efetiva atividade social, impondo-nos uma análise 

das marcas linguístico-discursivas das NCD que emanam desses discursos como 

eventos enunciativos que são heterogêneos em sua própria constituição e que se 
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desdobram em várias realidades enunciativas sobre o ensino de Língua Portuguesa 

e a formação do docente dessa área, estabelecendo uma acentuação valorativa ao 

sujeito e ao seu discurso. 

Esse entendimento se fez maior quando cursamos no Mestrado em Letras, 

PPGL/CAMEAM/UERN, em 2013.2, na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), Campus Maria Elisa de Albuquerque, Maia (CAMEAM), a disciplina 

Texto discurso e ensino a qual nos proporcionou um contato direto com as 

pesquisas publicadas que tratam das disciplinas da Licenciatura voltadas para o 

ensino da Língua Portuguesa, objeto de estudo do PROCAD. 

 Durante uma semana, foram discutidas, pelos seus pesquisadores e 

orientadores, as principais contribuições científicas incididas do referido Projeto. Na 

ocasião nos foram apresentados os documentos que hoje compõem o banco de 

dados do PROCAD/UERN/CAMEAM, dentre esses documentos, as transcrições de 

entrevistas dos professores das disciplinas: Metodologia do ensino de Língua 

Portuguesa (USP), Aproximação com a prática (UFMA) e Didática da Língua 

Portuguesa (UERN), cujas inquietações nos fizeram refletir sobre a necessidade de 

uma investigação que buscasse analisar o discurso desses professores sob o 

ângulo das não-coincidências do dizer, propaladas por Authier-Revuz (2004, 1998),  

Esse desejo se concretizou com a autoria do artigo Alteridades 

representadas nas vozes que falam das MELP, que seria avaliado por nossa 

orientadora para conclusão da disciplina. Nesse entremeio, sentimos a necessidade 

de uma continuidade de estudo nesse campo, desejo compartilhado com a nossa 

orientadora, que também foi membro do PROCAD. 

Optamos por analisar o discurso do professor da MELP, materializado nas 

entrevistas encontradas no Banco de dados do PROCAD, porque estes trazem em 

seu âmago a efervescência do momento em que se implantavam os objetivos 

traçados por esse Projeto e recobrem a gama de interesses no que diz respeito à 

MELP, o que postula um dizer afetado pelo jogo de vozes sociais, como fenômeno 

de troca que revela toda carga axiológica do discurso construído não a dois, mas no 

coro de muitas vozes que se contracenaram com as vozes do aqui e agora do 

gênero entrevista.  

Vozes que dão vazão ao real da língua sujeita às falhas, aos equívocos na 

representação do discurso acontecendo, autorrepresentando-se em um modo de 
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dizer outro que se articula com o real da história, como expressões das relações 

humanas em um dado lugar social. 

Levando em consideração a força dos lugares sociais e dos sujeitos 

envolvidos nas pesquisas do PROCAD, reconhecemos, ainda, que as abordagens 

nelas corroboradas são complexas e marcadas por variações ideológicas, que são 

aqui entendidas no sentido de Miotello (2005, p. 167) “como expressão de uma 

tomada de posição determinada” e acenam, portanto, para uma reflexão sobre 

esses dizeres, sobre as condições de controle e negociação de sentidos que 

despontam desses discursos constitutivamente marcados pelas heterogeneidades 

que se materializam no discurso do professor da MELP, através das marcas 

linguístico-discursivas de representações metaenunciativas das não-coincidências 

do dizer.  

Do que foi dito, acrescentamos ainda que não estamos aqui idealizando um 

sujeito cujos sentidos se estabelecem em si e para si, mas a visão de um sujeito 

falante, situado em seu tempo que se projeta para o “por vir”, atravessado pelas 

ideologias de seu tempo e de seu meio social. 

E, assim, os efeitos de sentido produzidos na fala desses sujeitos, em 

decorrência da situação de produção específica do gênero entrevista, completam-se 

na intersubjetividade desses discursos e no comprometimento desses discursos em 

relação às práticas e aos saberes que se dão em relação à formação do professor 

de Língua Portuguesa e à atuação docente do professor dessa área. Vale a pena, 

portanto, escutar essas vozes. Afinal, enquanto enunciadores e profissionais da 

educação, também estamos inscritos nessa realidade social. Em face desse 

entendimento, suscitamos os seguintes questionamentos: 

 Como se representam as marcas linguístico-discursivas das não-

coincidências do dizer através das quais se realiza o desdobramento 

metaenunciativo da modalização autonímica que aparecem no discurso de 

professores de Metodologia do ensino de Língua Portuguesa, considerando, 

para tanto,  a condição de produção do  gênero entrevista, bem como o jogo 

de vozes sociais que se veem nos enunciados dos professores? 

 Em função das características relativamente estáveis que especificam o 

gênero entrevista, que tipos de não-coincidências são mais recorrentes no 

discurso dos professores das disciplinas voltadas à metodologia de ensino 

da Língua Portuguesa? 
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 Na atividade dialógica e responsiva do professor com o outro a quem ele se 

dirige e com os outros discursos que falam das Metodologias de ensino da 

Língua Portuguesa e da atuação do professor dessa área, que efeitos de 

sentido são produzidos nesses discursos, quando o professor tenta controlar 

o seu dizer por meio da negociação com as categorias das marcas 

linguístico-discursivas das não-coincidências interlocutivas e não-

coincidência do discurso consigo mesmo, em função da imagem que este 

professor faz do outro a quem ele se dirige e dos outros discursos dispersos 

no seu contexto social? 

Em relação a esses questionamentos, acreditamos que analisar o discurso 

do professor de Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa (MELP) sob a ótica 

das NCD, permite-nos considerar a representação que o enunciador tem do seu 

próprio dizer, afetado pelo não-UM, que remetem às relações dialógicas do 

enunciador com sua fala e com a palavra do outro a quem ele se dirige, o que irá 

nos possibilitar um aguçamento teórico e metodológico sobre a questão das 

heterogeneidades enunciativas, especificamente nos quatro campos das não-

coincidências do dizer (NCD interlocutiva, NCD do discurso consigo mesmo ou 

interdiscursiva, NCD entre as palavras e as coisas e NCD das palavras consigo 

mesmas) de representações metaenunciativas, estrategicamente elaboradas por um 

sujeito que tem “plena consciência de seu ato enunciativo: ele para, olha, reflete e se 

distancia do seu dito” (BRITO, 2010, p. 15), tornando-se objeto da própria 

enunciação. 

Daí a nossa opção em analisar as NCD que configuram as 

heterogeneidades desses discursos em relação às disciplinas envolvidas com as 

práticas de ensino na formação do professor de Letras-Português, em que incluímos 

nessa investigação, não só os fenômenos linguístico-discursivos que mostram a 

negociação obrigatória do sujeito falante com a heterogeneidade que o constitui, 

mas também algumas reflexões sobre essas vozes sociais que se entrecruzam em 

experiências profissionais, sociais, individuais. 

Nesse propósito, procuramos mostrar o descentramento do sujeito em torno 

do seu dizer e uma abertura da linguística para outros campos teóricos no espaço 

metalinguageiro, aquilo que chamamos de discurso sobre o discurso ou a 
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reflexividade do sujeito em torno do seu dizer. Toda essa problemática motiva este 

estudo que traz os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo geral: 

 

o Analisar como se representam as marcas linguístico-discursivas das não-

coincidências do dizer através das quais se realiza o desdobramento 

metaenunciativo da modalização autonímica que aparecem nos discursos de 

professores de Metodologia do ensino de Língua Portuguesa, considerando, 

para tanto, a condição de produção do  gênero discursivo em uso, bem como 

o jogo de vozes sociais que se veem nos enunciados dos sujeitos da 

pesquisa.  

 

 Objetivos específicos: 

o Descrever e analisar as diferentes realizações das não-coincidências 

do dizer e suas representações metaenunciativas que se constituem na 

relação eu/outro, presente nos enunciados que compõem o corpus da 

pesquisa, tendo em conta a condição de produção do gênero 

entrevista, bem como o jogo de vozes sociais que se veem nos 

enunciados dos professores. 

o Caracterizar as categorias linguístico-discursivas das não-coincidências 

interlocutivas e do discurso consigo mesmo ou interdiscursivas 

evidenciadas nos efeitos de sentido produzidos pelos professores  ao 

tentar controlar o seu discurso em função da imagem que este 

professor faz do outro a quem ele se dirige e dos outros discursos 

dispersos no seu contexto social. 

 

Justificamos a escolha desses objetivos por considerarmos os discursos 

produzidos em um determinado contexto como intrinsecamente relacionados às 

práticas que se dão na interação com o outro, na apropriação do gênero discursivo 

em uso, no empréstimo de palavras que se estudadas isoladas de seu contexto, 

perdem a sua significação social. Dessa maneira, quando analisamos esses 

discursos, de fato estamos analisando as heterogeneidades de vozes sociais que 

cruzam esses dizeres.  
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Do ponto técnico-metodológico, optamos por desenvolver esta pesquisa 

qualitativa no âmbito das pesquisas descritivo-interpretativistas, em que centramos 

esta investigação na descrição das heterogeneidades enunciativas para uma maior 

compreensão do corpus analisado. 

Um corpus analisado em sua forma sociointeracional, cujos discursos são 

produzidos por sujeitos que se constituem em um contexto social, possibilitando-nos, 

desta forma, analisar suas marcas enunciativas, nas estratégias linguístico-

discursivas empregadas para formular sentidos que se evidenciam na 

intersubjetividade desses discursos. Em função desse propósito, organizamos esta 

pesquisa nas seguintes etapas: 

Na Introdução apresentamos a situação problema, os trabalhos na área, 

justificativa, objetivos e relevância social, acadêmica e pessoal da pesquisa.  

No segundo capítulo, dedicamo-nos às questões teórico-metodológicas 

apontadas para a realização dessa pesquisa: caracterização da pesquisa; contexto e 

universo da pesquisa, onde aí incluímos a trajetória do PROCAD nessas instituições, 

as pesquisas vinculadas e perfil da MELP nas três IES filiadas; colocamos nossas 

reflexões em relação ao texto como objeto de ensino da Língua Portuguesa, bem 

como autores e bibliografia que sustentam o ensino dessas disciplinas nas três IES; 

situamos os sujeitos da pesquisa e o gênero entrevista como delineamento do 

corpus para coleta de dados; Finalmente ainda nesse Capítulo, detalhamos os 

procedimentos e categorias de análises do corpus investigado, fortalecendo, desse 

modo, o campo de nossa investigação. 

No terceiro capítulo, expomos os estudos na área das heterogeneidades 

enunciativas. Para tanto, articulamos os conceitos de alguns autores clássicos que 

tratam sobre o assunto com os conceitos propostos por Authier-Revuz (1998, 2004), 

levantamos ainda o estado da arte de algumas pesquisas brasileiras que tratam das 

heterogeneidades enunciativas; apontamos as contribuições das concepções 

dodialogismo bakhtiniano e do sujeito dividido de Lacan (2010) como pontos de 

partida para o estudo das heterogeneidades enunciativas, destacando o duplo 

dialogismo das heterogeneidades enunciativas: constitutivo e mostrado no discurso. 

Ao tecermos alguns comentários sobre o processo metaenunciativo da modalização 

autonímica, fazemos a diferença entre conotação autonímia e modalização 

autonímica, além de delimitamos as fronteiras entre o discurso do outro e a 
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modalização autonímica, até chegarmos, enfim, as NCD, nosso objeto de estudo, 

como referências para a compreensão do corpus analisado. 

No quarto Capítulo, perpetramos a análise do corpus e apresentamos os 

quatro (4) campos das não-coincidências do dizer contempladas nos discursos dos 

professores entrevistados.  

Nas considerações finais, mostramos os resultados obtidos na análise do 

corpus, bem como a relevância desta pesquisa por evidenciar o discurso de 

professores de três instituições de ensino superior, cujos perfis, ao mesmo tempo 

em que se assemelham também se distanciam. São diferentes necessidades 

inseridas no contexto das MELP, o que nos mostra uma enunciação basicamente 

atravessada pela heterogeneidade.  

Em meio a contextos tão heterogêneos, percorrem as inquietações quanto 

às disciplinas envolvidas com a metodologia de ensino da Língua Portuguesa nos 

Cursos de Letras-Português, marcando a dimensão social desses discursos nos 

pontos em que os comentários metaenunciativos desses professores retomam 

reflexivamente ao campo das não-coincidências do dizer que emergem dos seus 

discursos e os constituem enquanto professores comprometidos com o sentido 

expresso de suas enunciações.  

É por essa razão que tencionamos continuar com a mesma base teórica em 

nosso projeto para a seleção do doutorado, pois nos interessamos em analisar as 

marcas linguístico-discursivas das NCD pelo viés da interlocução e da 

intersubjetividade nos discursos de alunos e professores participantes do fórum de 

educação à distância do Curso de Letras do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Paraíba, Campus Sousa, mostrando dessa forma, a 

heterogeneidade enunciativa que se vê no outro a partir das não-coincidências do 

dizer. 

E assim, esperamos oportunizar a todos os profissionais da educação, em 

especial, aos alunos e professores da graduação em Letras, uma reflexão crítica 

sobre sua atuação docente, na visão de que os discursos construídos acerca da 

docência em Língua Portuguesa se constituem num processo ininterrupto de 

construção e mudanças e de que a aprendizagem se dá na ação, na interação entre 

o sujeito que aprende e o que ensina.   
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Como os discursos dos sujeitos da pesquisa atual estão inscritos na análise 

das marcas linguístico-discursivas das NCD presentes nas entrevistas de 

professores que abordam a temática da importância das disciplinas voltadas à 

Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa para a formação do professor dessa 

área, os resultados da pesquisa nos oportunizarão, enquanto Técnica em Assuntos 

Educacionais, nos voltarmos para essa temática como sendo um espaço para uma 

reflexão acadêmica no que concerne promover discussões a respeito do fenômeno 

das marcas linguístico-discursivas das NCD enquanto fenômeno inserido em um 

dado contexto social. 

E é no conjunto dessas informações apreendidas que se percebe o caráter 

inovador da pesquisa ao proporcionar subsídios para uma visão crítica, no que 

concerne ao valor social dado à heterogeneidade desses discursos. 

Sob essa perspectiva, no Capítulo seguinte, desenvolvemos o percurso 

metodológico da pesquisa. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

2.1 Caracterização da pesquisa 

 

 

Idealizada a partir do contexto das disciplinas de Licenciatura voltadas à 

Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (MELP) dos Cursos de Letras-

Português das Instituições de Ensino Superior (IES) vinculadas ao Projeto de 

Cooperação Acadêmica (PROCAD), esta pesquisa tem como objetivo geral, analisar 

como se representam as marcas linguístico-discursivas das não-coincidências do 

dizer através das quais se realiza o desdobramento metaenunciativo da modalização 

autonímica que aparecem nos discurso de professores de Metodologia do ensino de 

Língua Portuguesa, considerando, para tanto,  a condição de produção do  gênero 

discursivo em uso, bem como o jogo de vozes sociais que se veem nos enunciados 

dos professores. 

Nesse propósito, como já falamos na introdução deste trabalho, procuramos 

mostrar o descentramento do sujeito em torno do seu dizer e uma abertura da 

linguística para outros campos teóricos no espaço metalinguageiro, aquilo que 

chamamos de discurso sobre o discurso ou a reflexividade do sujeito em torno do 

seu dizer. 

Desse modo, buscamos nos discursos dos professores entrevistados, em 

relação às disciplinas que norteiam as práticas de ensino da Língua Portuguesa e 

suas atuações docentes, os pontos em que os comentários metaenunciativos 

desses professores se voltam reflexivamente ao campo das categorias das marcas 

linguístico-discursivas das não-coincidências do dizer, a saber: NCD Interlocutiva, 

NCD do discurso consigo mesmo, NCD entre as palavras e as coisas, NCD das 

palavras consigo mesmas. 

Os comentários metaenunciativos aqui enfatizados dizem respeito às formas 

de modalização autonímica que se referem ao não-Um da enunciação, ao modo do 

dialogismo bakhtiniano (1981), do interdiscurso de Pêcheux (1995) e de um sujeito 

produzido pela linguagem, em Lacan (2010). 

Seguindo essas balizagens teóricas, numa visão sociointeracionista da 

linguagem, apoiamo-nos na metodologia apontada por Richardson et al (2007), em 

sua pesquisa social, por exigir do pesquisador uma maior criticidade e definição de 
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sua postura ideológica em relação ao que se pretende estudar, e nos métodos e 

técnicas de Marconi e Lakatos (2001), Severino (2007), CERVO (2007), dentre 

outros autores, cujas contribuições metodológicas se fizeram necessárias em nossa 

investigação.  

Do ponto de vista de seus objetivos, este trabalho se inscreve no campo da 

Teoria da Enunciação com um olhar voltado para as concepções 

sociointeracionistas sobre o sujeito na sua relação com a linguagem e se caracteriza 

como uma pesquisa descritiva de análise interpretativista, porque acreditamos ser 

este um paradigma metodológico que mais se adequa aos ao nosso intento de 

analisar as marcas linguístico-discursivas das NCD presentes nos discursos dos 

sujeitos investigados, para chegarmos à interpretação dos sentidos ali produzidos.  

A reflexividade do sujeito em torno do seu dizer em um determinado 

contexto social é o que fornecerá elementos para uma análise qualitativa das 

categorias das marcas linguístico-discursivas das NCD presentes nos discursos dos 

sujeitos da pesquisa. Esse valor qualitativo da pesquisa vem sendo mostrado ao 

longo dos capítulos e é intensificado na metodologia deste trabalho, quando 

interpretamos as análises no nosso corpus investigado. 

Na construção dos procedimentos técnicos, recorremos à fonte documental 

indireta. Documental indireta, porque nosso corpus de estudo é formado de excertos 

de entrevistas advindas de uma base de dados, sem tratamento analítico. 

Para uma maior compreensão dos fatos de NCD, buscamos na Literatura 

disponível os trabalhos que abordam as heterogeneidades enunciativas, bem como 

as pesquisas que tratam da MELP, documentos encontrados em vários acervos 

bibliográficos, bem como, no banco de dados do PROCAD, em especial, as 

entrevistas de professores responsáveis pelas disciplinas MELP na USP, UERN e 

UFMA. 

Na análise do corpus, elegemos o método indutivo como abordagem, por ser 

um método que parte de dados ou observações particulares para chegar a 

proposições gerais, pois é na interpretação dos fenômenos linguístico-discursivos 

das NCD empregados no discurso do professor das disciplinas voltadas ao ensino 

da MELP que conferimos a heterogeneidade do seu dizer. 

O fenômeno das marcas linguístico-discursivas das não-coincidências do 

dizer analisadas no presente trabalho será considerado em função da compreensão 

que Authier-Revuz (1998, 2004) faz sobre a reflexividade do sujeito em torno do seu 
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dizer, dada a negociação do sujeito enunciador com a heterogeneidade constitutiva 

de seu discurso, que inevitavelmente se dirige a alguém. 

Por sua vez, um aprofundamento metodológico sobre a compreensão de 

Authier-Revuz (1990, 1998, 2004) a respeito das heterogeneidades enunciativas, 

permite-nos uma maior aproximação das ideias bakhtinianas sobre o dialogismo e, 

por consequente, a contextualização do universo da pesquisa, isto é, cotejá-la com 

outros contextos para deixar adentrar a unicidade da pesquisa na multiplicidade das 

vozes sociais, presentes nesses discursos, fortalecendo, desse modo, o campo de 

nossa investigação. 

 

 

2.2 Contexto e universo da pesquisa 

 

 

Ao nos aproximarmos das concepções bakhtinianas para contextualizar o 

universo da pesquisa, dizemos que a compreensão do fenômeno das marcas 

linguístico-discursivas das NCD está atrelada ao contexto ou à situação de produção 

em que essas marcas estão inscritas, à nova significação que esse fenômeno 

adquire ao se articular com contextos passados que rompem o limite do tempo 

presente na sua projeção para o futuro.  

Portanto, para estudá-lo na esfera dos discursos de professores que 

lecionam as disciplinas voltadas à metodologia de ensino da Língua Portuguesa, nas 

três IES, UERN, USP e UFMA, alvitramos rever a trajetória do Projeto de 

Cooperação Acadêmica: Disciplinas da Licenciatura voltadas para o ensino da 

Língua Portuguesa (PROCAD/2008), no âmbito das IES já citadas, como pontos que 

nos darão subsídios para a análise das ocorrências das NCD no corpus investigado. 

 

2.3 Do Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD) e sua trajetória nas 

instituições de Ensino Superior (IES) 

 

O Projeto PROCAD, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), nasceu de um conjunto de inquietações em 

relação à identidade das disciplinas voltadas para a Metodologia do Ensino de 
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Língua Portuguesa (MELP) nos cursos de Licenciatura em Língua Portuguesa, nas 

instituições de ensino superior.  

Nessa perspectiva, a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) propôs a 

realização de um Projeto de Cooperação Acadêmica entre esta Universidade, a 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e a Universidade de São 

Paulo (USP), para que juntas pudessem encontrar traços definidores para as 

disciplinas ligadas à MELP, em decorrência, também, dos baixos índices de 

aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) de alunos de escolas 

públicas do Maranhão, onde se conjecturou que tais indicadores fossem um reflexo 

da má formação dos professores de Licenciatura que atuavam nessas escolas, dada 

a notória oscilação nos currículos de formação de professores de Língua Portuguesa 

das universidades brasileiras. 

A indefinição no direcionamento do conjunto de disciplinas que compõem o 

ensino de Metodologia da Língua Portuguesa evidenciava a urgência de um 

intercâmbio entre essas instituições com intuito de consolidar suas pesquisas em 

seus Programas de Pós-graduação, a fim de que as pesquisas desenvolvidas 

naquelas instituições pudessem contribuir na amenização dessas discrepâncias, 

cujos reflexos também se fizeram notar na educação básica, em conseqüência da 

boa ou má formação dos professores dessa área de ensino, conforme antecipa o 

edital PROCAD NF n.  08/2008, da CAPES. 

A preocupação com tais questões culminou com a implantação do Projeto de 

Cooperação Acadêmica: Disciplinas da Licenciatura voltadas para o ensino da 

Língua Portuguesa (PROCAD NF. 08/2008, da CAPES.) entre essas três 

universidades brasileiras, visando investigar a formação do professor de Língua 

Portuguesa e os reflexos dessa formação na educação básica. Nesse intuito, o 

projeto buscava responder ao seguinte questionamento: “Quais as especificidades 

do campo recoberto pelas práticas e saberes mobilizados pelas disciplinas que se 

encarregam diretamente de conteúdos relacionados ao ensino da Língua 

Portuguesa no curso de Letras”?  

Sob a luz desse questionamento, surgiram várias inquietações, nas três IES, 

no que concerne ao ensino de gramática, produção textual e literatura. Esses 

questionamentos iniciais originaram outras interrogações relacionadas à carga 

horária da disciplina, ao período de oferta, ao estágio supervisionado, ao 

Departamento e à nomenclatura das disciplinas voltadas à MELP, bem como à 
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bibliografia e autores que orientavam (nas três IES) o Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) e Programa Geral da Disciplina (PGD), dentre outras abordagens que 

ganharam fôlego ao longo das pesquisas vinculadas ao PROCAD, que tematizavam 

sobre o perfil da disciplina MELP nos cursos de Letras-Português das instituições de 

ensino superior. 

Foi a partir do contato com as instituições vinculadas ao PROCAD que os 

pesquisadores engajados nesse projeto, em especial, por meio do “Mestrado 

Sanduiche” entre as três instituições, entrevistaram professores, observaram aulas, 

analisaram a produção escrita do aluno, bem como os documentos oficiais e 

acadêmicos das referidas instituições visando à coleta de material para a formação 

de um banco de dados para darem continuidade às pesquisas futuras. Material do 

qual tivemos acesso para abrir esse leque de informações e proporcionar aos 

leitores deste trabalho, as principais discussões sobre as pesquisas vinculadas ao 

PROCAD e o perfil da MELP nessas abordagens. Vejamos o que dizem essas 

pesquisas no próximo item. 

 

 

2.3.1 As pesquisas vinculadas ao Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD) e o 

perfil da Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa (MELP) nessas abordagens 

 

 

Nesse item, fazemos um recorte das principais discussões inscritas no 

campo das pesquisas do PROCAD, dentre elas, destacamos os trabalhos de Silva 

(2012), Oliveira e Bonfim (2012), Pietri e Champoudry (2012), Freitas (2012), Alves 

(2011), Lima (2011), Sampaio, Freitas e Souza (2010), cujas pesquisas refletem 

sobre as disciplinas envolvidas com o ensino de metodologia da Língua Portuguesa 

nos cursos de formação de professores. Tais pesquisas mobilizam reflexões que 

partem do levantamento histórico sobre o ensino de Língua Portuguesa ao longo dos 

anos, aos documentos oficiais e acadêmicos que versam sobre os saberes e 

práticas que formam o professor de Letras-Português. Desse modo, os trabalhos 

aqui abordados subsidiam nossas reflexões sobre a concepção da MELP nas IES 

em proeminência, relacionando-as aos discursos dos sujeitos da pesquisa. 
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Nessa perspectiva, não poderíamos deixar de fazer um destaque especial à 

pesquisa de Souza, Pereira e Costa (2012), que além de nos proporcionar algumas 

reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa no Brasil, situam suas investigações 

no que concerne aos resultados obtidos na análise dos Projetos Pedagógicos do 

Curso (PPC), em relação às matrizes curriculares dos cursos de Letras-Português 

das três instituições cobertas pelo PROCAD, (UERN, USP e UFMA). Nesse estudo, 

os autores enfatizam as ementas, objetivos e conteúdos das disciplinas do Curso em 

pauta.  

Essa pesquisa merece um destaque especial, pela forma como os autores 

defendem o texto como unidade de ensino da Língua Portuguesa, pelo levantamento 

que esses autores fazem dos documentos, autores e bibliografias que orientam o 

Curso de Letras-Português. Em síntese, essa pesquisa faz um dossiê de toda a 

problemática do ensino da Língua Portuguesa nas três IES, favorecendo, desta 

forma, o trabalho de novos pesquisadores.  

Posicionamento semelhante, encontramos na pesquisa de Sampaio, Freitas 

e Souza (2010). Nesse trabalho, os autores buscavam uma aproximação crítica do 

discurso do aluno do Curso de Letras-Português com os documentos oficiais e as 

teorias que embasavam as propostas do Programa Geral da Disciplina (PGD), pois 

acreditavam que um diagnóstico mais completo nesse campo poderia contribuir para 

futuros encaminhamentos a serem dados em relação ao ensino de Língua 

Portuguesa nas IES do estado do Rio Grande do Norte, (Campus de Açú, Mossoró e 

Pau dos Ferros) repercutindo diretamente na formação do professor de Letras-

Português e, consequentemente, nos resultados obtidos nas salas de aula da 

educação fundamental e média, especialmente, em relação às concepções de 

leitura e escrita. 

E, é “pelos fios do discurso pedagógico” que vamos encontrar em Freitas 

(2012) algumas noções sobre um ensino da escrita, inventariado na trilogia: 

interação, construção de sentidos e produção de conhecimentos, ao indagar sobre o 

discurso pedagógico do professor de Didática da Língua Portuguesa da UERN. 

A partir dessas inquietações, o estudo de Freitas (2012), que tem uma visão 

interacionista da linguagem, em linhas gerais, buscava investigar o processo de 

ensino da escrita nas aulas de Didática da Língua Portuguesa (UERN), através do 

discurso do professor e das estratégias utilizadas por este em sala de aula. 
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Em seu trabalho, esta autora elenca três inquietações que a conduziram 

para essa reflexão: (i) o descaso dado ao discurso pedagógico do educador, 

enquanto construtor de conhecimentos, sentidos e aprendizagens; (ii) o ato 

mecânico com que se trabalhava a disciplina Didática da Língua Portuguesa no 

Ensino Superior, muitas vezes, embasado apenas no domínio técnico do código 

linguístico; (iii) a visão da escrita como instrumento reprodutor de conhecimentos em 

detrimento da análise dos mecanismos e recursos da estrutura textual em cada 

situação discursiva. 

Outra inquietação observada pela autora refere-se ao distanciamento entre 

as teorias estudadas quando da formação acadêmica e as teorias apresentadas pelo 

professor em sua prática de ensino, isto é, a aplicabilidade do que foi estudado, 

quando o universitário passa a atuar, profissionalmente, em sala de aula, havendo 

certa dissonância entre a teoria e a prática.  

É por essa razão que Freitas (2012) entende que há na prática do 

graduando uma grande influência do discurso do professor e de suas citações 

teóricas. E conclui sua pesquisa confirmando essas influências, reconhecendo que 

ao aluno universitário não é concedida a autoridade para argumentar, visto que há 

uma inibição em ir além do que foi dito pelo professor e pelo teórico, os comentários 

ali emitidos são considerados apenas de forma superficial, o que o aluno diz em 

seus textos são como respostas àquilo que lhe foi imposto pela Universidade. 

É nesse sentido que Pietri e Champoudry (2012, p. 217) afirmam que, 

conjuntamente à disciplina de produção textual, há mecanismos de controle de 

sujeitos que definem e autorizam ou não o acesso a determinados discursos. Em 

consequência, a reprodução/produção de textos poderá ser considerada, no 

ambiente da sala de aula, como adequada ou não “ao jogo de regras que dificultam 

ou permitem o acesso a esses discursos”. 

Para Oliveira e Bonfim (2012, p. 78), quando se fala na relação teoria/prática 

ou prática/teoria de ensino de produção textual, convém transpor os limites 

meramente formais e técnicos no ensino das disciplinas envolvidas com a produção 

textual, “aproximando prática e teoria e não teoria e prática”. No entendimento das 

autoras, a segunda ordem reforça uma terceira concepção, prática/teoria/prática 

como “uma nova práxis para a formação das licenciaturas,” o que implica uma 

aproximação entre os discursos oficiais, pedagógicos, e realidade social dos 

graduandos em Letras-Português. 
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 A nosso ver, as inquietações de Freitas (2012), Oliveira e Bonfim (2012), 

Pietri e Champoudry (2012) ilustram muito bem a prática da produção textual nas 

universidades, e como essa prática se inter-relaciona com o que se produz na 

Universidade e o que o graduando leva para a escola base, um problema que 

atravessa décadas de ensino universitário, valendo para o nosso estudo como pistas 

que ampliaram nosso horizonte de investigação quanto às análises das falas dos 

professores entrevistados, quando interrogados sobre suas orientações teóricas e 

suas atuações docentes, em relação às práticas pedagógicas e ao ensino de Língua 

Portuguesa nos cursos de formação de professores de Letras. 

Finalmente, devemos à pesquisa de Lima (2011) alguns esclarecimentos em 

torno dos sentidos atribuídos ao ensino de Língua Portuguesa nos discursos de 

professores das três IES brasileiras vinculadas ao PROCAD. Seu trabalho tinha 

como objetivo investigar o ethos de professores universitários que lecionavam as 

disciplinas voltadas à MELP, em discurso sobre suas atuações docentes. Para tanto, 

a autora levava em consideração os sentidos atribuídos ao ensino, à formação 

docente e às disciplinas que compõem essa área do conhecimento. 

Como aluna do PPGL e membro da pesquisa Disciplina da Licenciatura 

voltada para o ensino da Língua Portuguesa, (PROCAD), financiada pela CAPES, 

Lima (2011) foi uma das entrevistadoras, no ano de 2010, das entrevistas que hoje 

compõem o Banco de Dados do PROCAD.  

Destacamos, portanto, a importância dessa pesquisa pelo seu envolvimento 

no projeto, o que lhe credita certa autoridade no assunto, pois foi protagonista, na 

efervescência das pesquisas do projeto PROCAD, vivenciando a troca de 

conhecimentos entre as três IES, através da sua participação na coleta de dados 

para a formação do banco de dados do PROCAD. 

Coerente com seus propósitos, a autora conclui, em suas análises, que o 

ethos desses professores, embora atuassem em instituições diferentes, revelava-os 

como profissionais competentes, comprometidos com suas ações pedagógicas, 

cujos discursos poderiam contribuir para ampliar as discussões em sala de aula. 

Tais considerações foram de grande valia, pois nos possibilitaram lançar pontes 

entre o discurso dos sujeitos da pesquisa e o contexto desse dizer. 

Cabe ressaltar, que as questões levantadas por esses autores são 

ratificadas nos discursos dos professores entrevistados, o que vale, para esta 
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pesquisa, como informações que dialogam com a diversidade de interesses 

pedagógicos e sociais.  

Salientamos, portanto, que conceber o discurso do professor de Língua 

Portuguesa sob a ótica desses trabalhos, requer situá-lo na relação discurso oficial e 

o fazer pedagógico como espaço das relações teoria versus práxis.  

Nessa sobreposição, as reflexões publicadas nessas pesquisas em torno 

das disciplinas vinculadas às Metodologias de ensino da Língua Portuguesa incidem 

diretamente no discurso do professor que as ministram, discursos carregados pela 

experiência da prática vivenciada, vozes que emergem do cotidiano como o produto 

das vozes contraditórias que orientam as práticas de formação do professor de 

Português, uma questão que tem sido objeto de debate, no cenário escolar ao longo 

das últimas décadas, valendo, portanto, conhecer o universo da MELP no âmbito 

das universidades vinculadas ao PROCAD. Essas discussões são abordadas no 

item seguinte. 

 

 

2.3.2 A Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa (MELP) no âmbito das 

Universidades vinculadas ao Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD) 

 

 

Neste tópico, amparamo-nos nas pesquisas referendadas no item anterior, 

para delas extrair informações a respeito das disciplinas que envolvem a área de 

ensino da Língua Portuguesa, nas três IES brasileiras filiadas ao PROCAD. 

Dentre as disciplinas voltadas ao ensino da MELP, nas três IES vinculadas 

ao PROCAD, destacamos, para nossa pesquisa, as disciplinas: Didática da Língua 

Portuguesa (UERN); Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (USP) e 

Aproximação com a Prática (UFMA), não só por estarem diretamente ligadas às 

Metodologias de ensino de Língua Portuguesa, mas também pela intrínseca relação 

com o corpus de nossa pesquisa, que é constituído de excertos extraídos de 

entrevistas de professores dessas disciplinas, material advindo do Banco de Dados 

do PROCAD/UERN/CAMEAM. 

Uma peculiaridade encontrada no levantamento das pesquisas do PROCAD 

em relação às disciplinas voltadas à metodologia do ensino de Língua Portuguesa 
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está no fato de que essas disciplinas dividem sua carga horária em aulas teóricas e 

aulas práticas, permitindo legitimar seus intentos quanto à formação do professor de 

Língua Portuguesa. Faz-se necessário, então, conhecer suas particularidades, no 

contexto das universidades vinculadas ao PROCAD: 

 

2.3.2.1 A disciplina Didática da Língua Portuguesa no contexto da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

 

O Curso de Letras da UERN, voltado para a Licenciatura de ensino da 

Língua Portuguesa, de acordo com a pesquisa de Lima (2011, p. 33), oferta o Curso 

de Letras-Português nos campi de Mossoró, Assú e Pau dos Ferros3 e tem como 

objetivo formar professores de Língua Portuguesa para atuarem nas instituições de 

ensino fundamental e médio, enfatizando as teorias linguísticas, literárias e 

educacionais, no que se refere às práticas docentes. 

Nessa perspectiva, a disciplina Didática da Língua Portuguesa, ao lado de 

disciplinas que constituem a base didático-pedagógica do Curso de Letras da UERN, 

como por exemplo, Didática Geral, Psicologia da Educação, Estrutura e 

Funcionamento da Educação Básica, Orientação e Estágio Supervisionado I e II, 

definem seus conteúdos fazendo valer a sensibilidade do graduando em relação ao 

mundo que o cerca por meio de uma orientação profissional voltada para a 

diversidade, à ética e à cidadania. 

Esse olhar sobre os conteúdos voltados para o ensino de Língua 

Portuguesa, destaca-se, sobretudo, na disciplina Didática da Língua Portuguesa, 

enquanto disciplina voltada para as práticas e saberes na formação do professor de 

Letras-Português, que segundo dados extraídos das pesquisas de Lima (2011), é 

uma disciplina obrigatória para todos os alunos que cursam Letras-Português na 

UERN e é ofertada no 4º período. A carga horária de 120 horas se distribui em 60 

horas de aulas teóricas e 60 horas de atividades práticas, com visitas às escolas de 

                                                             
3 No Campus de Pau dos Ferros há três Habilitações: Letras-Português, Letras-Espanhol e Letras-

Inglês (LIMA, 2011, p. 33) 
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Ensino Fundamental e Médio, para que o graduando em Letras tenha um contato 

direto com a realidade do ensino-aprendizagem da educação básica.   

Por tratar de questões ligadas diretamente à prática docente de Língua 

Portuguesa, essa disciplina enfatiza a relação teoria/prática com o propósito de 

garantir, na prática, a condução de conteúdos tradicionais da gramática e da 

literatura para a leitura, a compreensão/interpretação e a produção de textos. 

Destarte, a ênfase dada ao texto como unidade de ensino da Língua 

Portuguesa evidencia o caráter interdisciplinar da disciplina Didática da Língua 

Portuguesa, ministrada na UERN, por se articular com as disciplinas Aproximação 

com a Prática (UFMA) e Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa (USP) que 

embora possuam nomenclaturas diferentes, apresentam objetivos semelhantes, na 

esfera das três IES vinculadas ao PROCAD. Essa colocação se faz necessária para 

a compreensão dos pressupostos didático-pedagógicos da disciplina Aproximação 

com a Prática, apresentada no item seguinte. 

 

 

2.3.2.2 A disciplina Aproximação com a Prática no contexto da Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA) 

 

 

O curso de Letras da UFMA4 com habilitação em Língua Portuguesa, 

segundo Oliveira e Bonfim (2012) e Lima (2012), é procedente da Faculdade de 

Filosofia de São Luís, criado no ano de 1952, com duas habilitações: Bacharelado e 

Licenciatura, permanecendo vinculado a essa faculdade até o ano de 1961,“quando 

foi criada a Universidade do Maranhão, hoje Universidade Federal do Maranhão” 

(UFMA). (BONFIM, 2012, p. 134) 

A habilitação em licenciatura era baseada no modelo 3 + 1 que consistia em 

estudar as disciplinas específicas do bacharelado nos três primeiros anos e as 

disciplinas pedagógicas no último ano, como complementação pedagógica à 

formação de Bacharel. Esse modelo de formação docente foi dominante até o ano 

de 1978, quando teve início a implantação do Plano de Reestruturação da UFMA 

                                                             
4 O Curso de Letras da UFMA oferta as habilitações em Língua Portuguesa e Língua Inglesa. (LIMA, 2011, p. 26). 
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que trouxe como consequência a extinção do Bacharelado, permanecendo a 

Licenciatura até os dias atuais, embora ainda se cogite o retorno do Bacharelado. 

No que se refere à estrutura curricular vigente das disciplinas consideradas 

pedagógicas no Curso de Letras-Português da UFMA, (as quais estão dispostas no 

quadro 1 desta pesquisa, p. 32), dentre elas a disciplina Aproximação com a Prática, 

segundo dados levantados por Lima (2011), é uma disciplina que visa à integração 

entre os vários conhecimentos em busca de novas metodologias de ensino para a 

formação do graduando em Letras-Português, sendo, portanto, uma disciplina 

obrigatória, ofertada no 5º período. Sobre essa questão, Lima (2011, pp. 27-28) 

enfatiza que, 

 

Essa disciplina apresenta uma carga horária de 120 horas e tem como meta 
proporcionar ao educando maior aproximação com a realidade escolar, de 
modo que seja possível compreender as ações pedagógicas desenvolvidas 
pelo professor observado. Ela apresenta a ideia de aproximação com visitas 
para observar as ações pedagógicas desenvolvidas pelo professor 
colaborador, com vistas a investigar as necessidades que poderão ser foco 
de objeto de estudo, dentro de uma área de interesse, haja vista o 
graduando, nessa etapa de aproximação, ter que focar suas observações 
em uma área específica, pelo fato de que precisará eleger um objeto de 
estudo para desenvolver o projeto de atuação.  
 
 
 

Em consonância com o que foi exposto por Lima (2011) sobre a disciplina 

Aproximação com a Prática (UFMA), constatamos que essa disciplina, tal como o 

nome sugere, deixa evidente a intenção de capacitar professores para ministrar 

aula, quer seja no ensino fundamental, quer seja no ensino médio, dialogando o 

ensinar com o aprender, o que pressupõe “um constante ir e vir entre a teoria e a 

prática, entre ser aprendiz e professor, ser sujeito das ações e também observador” 

(MENDES, 2008, p. 58), de modo que essa formação reflita na atuação desse futuro 

docente nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, para que o aluno tenha um 

ensino de qualidade em todos os níveis.  

Nessa linha, tanto a UFMA como a UERN e a USP perseguem um mesmo 

objetivo: unir a teoria à prática, em contexto da formação do professor de Letras e na 

experiência da sala de aula.  

É dentro do contexto da práxis pedagógica que Alves (2011) e Lima (2011) 

nos mostram como se configura o curso de Letras e a disciplina Metodologia do 

Ensino da Língua Portuguesa na USP, assunto abordado no próximo item. 
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2.3.2.3 A disciplina Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa no contexto da 

Universidade de São Paulo (USP) 

 

 

De acordo com os dados levantados por Alves (2011) e Lima (2011) e 

informações extraídas do site da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas 

(FFLCH), uma das várias unidades de ensino que compõem a Universidade de São 

Paulo (USP), o Curso de Letras dessa instituição caracteriza-se por se voltar aos 

fenômenos da linguagem em todas as suas manifestações. 

Abraçando essa orientação, a FFLCH oferta o Curso de Letras com as 

seguintes especializações:  

(i) Bacharelado em Letras (desempenhando funções de editoração, 

produção de textos, crítica literária, tradução e demais profissões que 

exijam o conhecimento de línguas). O estudante de Bacharel ainda 

poderá obter, ao mesmo tempo, o Diploma de Licenciatura, desde que 

curse disciplinas na Faculdade de Educação e no próprio curso 

destinado à formação de professores, cuja matrícula é feita a partir do 

2º semestre. 

(ii) A Licenciatura em Letras dedica-se à docência em Letras que poderá 

ser uma habilitação simples ou dupla. A habilitação simples é composta 

das seguintes especialidades: Português, Alemão, Árabe, Armênio, 

Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Grego, Hebraico, Inglês, Italiano, 

Japonês, Latim, Russo ou Linguística. A habilitação dupla pode ser 

Português e uma língua estrangeira, ou Português e Literatura ou 

Português e Linguística. 

 

Como assinala o Projeto Pedagógico do Curso de Letras (PPC) da 

Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas (FFLCH), no primeiro ano do 

Curso de Letras, chamado de Ciclo Básico, as disciplinas são ofertadas para as 

duas habilitações e objetivam formar o profissional em Letras. Nos demais períodos, 

há a oferta de disciplinas específicas para cada modalidade. 
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Desse modo, o aluno será encaminhado para a Faculdade de Educação 

(caso tenha optado pela Licenciatura) onde cursará as disciplinas pedagógicas do 

Curso de Letras, na licenciatura escolhida.  

Assim, o aluno que optar pelo Curso de Letras-Português estudará na 

Faculdade de Educação a disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa I 

e II5, ofertadas, respectivamente, no 7º e 8º períodos, com 120 horas divididas em 

60 horas de aulas teóricas e 60 horas de aulas práticas, as quais contemplam o 

Estágio Supervisionado no Ensino Médio, bem como o incentivo à pesquisa e à 

extensão, motivando o graduando a produzir conhecimento, a exemplo das demais 

instituições de ensino superior. 

Em consonância com o que aqui foi aferido sobre a disciplina Metodologia 

do Ensino da Língua Portuguesa, ministrada na USP e as disciplinas, Didática da 

Língua Portuguesa (UERN) e Aproximação com a Prática (UFMA), constatamos que 

as três disciplinas, embora sejam ministradas em períodos distintos, têm como 

objetivo básico a formação profissional do graduando do Curso de Letras para atuar 

como professor de Língua Portuguesa nas escolas de Ensino Superior, Fundamental 

e Médio, de modo que essa formação profissional resulte num ensino de qualidade 

em todos os níveis.  

A partir do exposto, entendemos que para uma maior compreensão do valor 

da disciplina MELP, no âmbito das universidades vinculadas ao PROCAD, faz-se 

necessário apresentar em quadros, a distribuição das disciplinas voltadas à 

formação do professor de Letras-Português nas três IES brasileiras, dentre as quais 

destacamos as disciplinas: Didática da Língua Portuguesa (UERN), Metodologia da 

Língua (USP) e Aproximação com a Prática (UFMA), as quais enfatizam o texto 

como objeto de ensino da Língua Portuguesa nos Cursos de formação pedagógica 

do professor de Língua Portuguesa. 

 

 

2.3.2.4 Do objeto de ensino de Língua Portuguesa nas três Universidades (USP, 

UERN, e UFMA) 
 

 

                                                             
5 As disciplinas Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa I e II pertencem ao Departamento de Educação. 
(LIMA, 2011; ALVES, 2011) 
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A dimensão dada ao texto nas ementas das disciplinas envolvidas com a 

Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa (MELP) é justificada por Souza 

Pereira e Costa (2012, p. 203-204) quando enfatizam que o destaque dado a essas 

disciplinas reside no fato de elas se articularem com a área de ensino de Língua 

Portuguesa e por focalizarem o texto como objeto desta área, incidindo 

especialmente na prática de leitura, produção de texto e análise linguística, 

conforme nos mostram os quadros um (1) e dois (2), que sintetizam, 

respectivamente, a distribuição dessas disciplinas como parte integrante da área de 

formação do professor de Letras-Português e a ênfase dada, em suas ementas, à 

leitura e à produção textual. Vejamos: 

 

Quadro 1- Disciplinas da área de ensino da Língua Portuguesa nas três IES vinculadas ao 

PROCAD. 
UERN USP UFMA 

Didática da Língua 
Portuguesa 

Metodologia do Ensino da 
Língua Portuguesa I 

Prática de Leitura 

Produção textual Metodologia do Ensino da 
Língua Portuguesa II 

Prática de Produção de textos 

Leitura 

Estágio Supervisionado I 

 Aproximação com a Prática 

 Estágio Supervisionado, Língua 
Portuguesa I (Ensino 
Fundamental) 

Estágio Supervisionado 
II 

 Monografia 

Seminário de Monografia 
I e II 

 Estágio Supervisionado, Língua 
Portuguesa I e II (Ensino Médio) 

Fonte: Adaptado de Souza, Pereira e Costa (2012). 

 

Dentre as disciplinas envolvidas com as metodologias da Língua 

Portuguesa, destacamos as disciplinas, Didática da Língua Portuguesa, Metodologia 

de Ensino da Língua Portuguesa e Aproximação com a Prática, por estarem 

intimamente ligadas à formação inicial do professor de Língua Portuguesa e 

evidenciarem o texto como objeto de ensino do professor dessa área. 

Embora apresentem nomenclaturas diferentes, estas disciplinas oferecem 

em suas ementas conteúdos muito parecidos e se destacam pela proposta 
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metodológica, onde aí está imbuído o valor que se atribui ao domínio da língua, da 

interpretação e da produção de textos, como podemos ver no quadro abaixo: 

 

Quadro 2- Ementas das disciplinas envolvidas com a Metodologia de Ensino da Língua 
Portuguesa (MELP). 
 UERN USP UFMA 

Didática da Língua 

Portuguesa  

Metodologia do Ensino da 

Língua Portuguesa 

Aproximação com a 

Prática 

Leitura, produção de textos e 

análise linguística.  

Ensino de Língua Portuguesa, 

prática de leitura e produção 

de texto. 

Reflexão sobre o ensino da 

Língua Portuguesa, produção 

de texto e leitura. 

Fonte: Adaptado de Souza, Pereira e Costa (2012). 

 

Seguindo as orientações de Souza, Pereira e Costa (2012, p. 203), 

observamos, no quadro dois (2), que a ementa da disciplina Didática da Língua 

Portuguesa enfatiza a prática de leitura, a produção de texto e a análise linguística 

na formação do professor de Letras-Português. Na USP, a ênfase incide na prática 

de leitura e produção de texto. Na UFMA, o objeto de reflexão é a Língua 

Portuguesa partindo do texto e da prática de leitura. 

O fato de haver pontos de aproximação entre as ementas das três 

disciplinas explicam o levantamento da bibliografia que sustenta a prática de ensino 

das três IES. Nesse sentido, Souza, Pereira e Costa (2012, p. 205) observam que, 

 

A bibliografia dessas disciplinas poderá possibilitar ao aluno ampliar seus 
conhecimentos acadêmicos, assim como, desenvolver as habilidades de 
interpretação, expressão e reflexão, tanto no contexto oral como no 
contexto escrito, bem como permitir ao aluno um aprendizado de 
conhecimento e produção, e não meramente um aprendizado de 
reconhecimento e reprodução.  
 
 

A esse respeito, podemos deduzir que a bibliografia que orienta uma 

prática de ensino, não necessariamente sistematizada por um manual, mas 

colocada à disposição do aluno como instrumento pedagógico, adaptado à 

necessidade da turma, poderá funcionar como um princípio de troca, de interação 

entre o professor, o aluno e o texto que este produz, ampliando assim, a relação 

teoria/prática. Nessa perspectiva, cabe assinalar os autores e bibliografias que 

orientam a ementa das três disciplinas destacadas para esta pesquisa. 

 



44 
 

Quadro 3- Autores e bibliografias que orientam o ensino de Língua Portuguesa nas três IES 
brasileiras. (Ano de referência: 2012). 

UERN USP UFMA 

BRASIL. Ministério da 
Educação e do Desporto. 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Língua Portuguesa 
– 3º e 4º Ciclos. Brasília: 1998. 

BAKHTIN, M. Estética da 
criação verbal. [Trad.]. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997. 

ANTUNES, I. Aula de Português: 
encontro & interação. São Paulo: 
Martins Fontes, 1997. 

BUZEN, C.; MENDONÇA, M. 
Português no ensino médio e 
formação do professor. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2006 

GERALDI, J. W. (Org.). O texto 
na sala de aula: leitura e 
produção. Cascavel: Assoeste, 
1984. 

BRASIL. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 3º e 4º 
ciclos do ensino fundamental: 
Língua Portuguesa. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 

DIONÍSIO, P. Gêneros textuais 
e ensino. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2002. 

______Linguagem e ensino. 
Campinas: Mercado das Letras 
ALB, 1996. 

DIONÍSIO, A. P.; MACHADO A. R; 
BEZERRA M. A. (Org.)Gêneros 
textuais & ensino. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2002. 

GERALDI, J. W. (Org.). O texto 
na sala de aula. São Paulo: 
Ática, 1997. 

______,Portos de passagem. 
São Paulo: Martins Fontes, 
1991. 

KOCH, I. G. V. Desvendando os 
segredos do texto. São Paulo: 
Cortez, 2002. 

FIORIN, J. L. ; SAVILOLI, F. P. 
Para entender o texto: leitura 
e redação. São Paulo: 
Ática,2007. 

KOCH, I. G. V. A coesão textual. 
São Paulo: Contexto, 1991. 

KOCH, I. G. V. A coesão textual. 
São Paulo: Contexto, 1992. 

KOCH, I. G. V. A coesão 
textual. São Paulo: Contexto, 
2001. 

KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, 
L.C.A. A coerência textual, São 
Paulo: Contexto, 1991. 

KOCH, I. G. V. A coerência 
textual. São Paulo: Contexto, 
1992. 

KOCH, I. G. V. A; TRAVAGLIA, 
L.C.A. Coerência textual. 
Contexto, 2001. 

MARCUSCHI, L. A. Da fala para 
a escrita: atividades de 
retextualização. Cortez, 2002. 

 

ROJO, R. A. A prática da 
linguagem em sala de aula: 
praticando os PCN. São Paulo: 
EDUC. Campinas: Mercado 
das Letras, 2000 

ORLANDI E. P. Autoria, leitura 
e efeitos do trabalho 
simbólico. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1996. 

 

Fonte: Adaptado de Souza, Pereira e Costa (2012) 

. 

A bibliografia aqui exposta tem como referência o ano de 2012, e as 

reflexões levantadas se embasam nas pesquisas de Sousa, Pereira e Costa (2012), 

que se destacam não apenas por demonstrar preocupação em refletir sobre os 

novos rumos dados às metodologias de ensino da Língua Portuguesa ao longo dos 

anos, mas, sobretudo, pela ênfase dada aos aspectos práticos da disciplina MELP, 

avultando a formação do professor de Letras-Português e o texto como objeto de 

ensino dessa área.  
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Além disso, a inclusão dos PCN e de autores de perspectivas interacionistas 

na ementa dessas disciplinas, apontam para uma concepção sobre o ensino de 

Língua Portuguesa para o uso na vida e na academia, ampliando, dessa forma, a 

articulação entre teoria e prática, na produção oral ou escrita. Daí a ênfase dada ao 

texto como unidade de ensino na formação do professor de Letras-Português 

Tais levantamentos e considerações nos forneceram um panorama geral do 

Curso de Letras-Português nas três IES brasileiras e foi de grande valia para que 

pudéssemos contextualizar, no tópico seguinte, os discursos dos sujeitos da 

pesquisa, imbricados no gênero entrevista como delineamento do corpus. 

 

 

2.4 Dos sujeitos da pesquisa e do gênero entrevista como delineamento do 

corpus. 

 

 

A primeira questão a ser observada em relação aos sujeitos da pesquisa, 

enquanto professores comprometidos com o sentido expresso de suas enunciações, 

em relação às disciplinas que norteiam suas práticas de ensino e ao gênero 

entrevista enquanto fonte de informação que delineia a constituição do corpus da 

pesquisa (excertos das quatro entrevistas, advindas do Banco dados do PROCAD, 

que foram coletados para análise dos dados), é percebermos o discurso do 

professor imbricado em um tipo de gênero relativamente estável, e “ligado a uma 

situação comunicativa típica, dentro de uma esfera social” [...] que “tem sua 

finalidade discursiva, sua própria concepção de autor e destinatário” (GOMES, 2008, 

p. 67). 

Nessa acepção, a fala do professor da MELP, segundo os propósitos desta 

pesquisa, pode ser recepcionada sob duas formas que se articulam: (i) a acepção de 

discursos produzidos em contexto institucionalizado em que os sujeitos da pesquisa, 

investidos de conhecimentos e práticas sociais6, realizam a função de professores 

de disciplinas que se voltam para o ensino da Língua Portuguesa, em 

estabelecimentos de ensino superior que formam o professor de Letras-Português; 

(ii) e a acepção da forma como esses sujeitos efetuam em suas falas, as marcas 

                                                             
6 O discurso do professor como reflexo de práticas discursivas vivenciadas em seus diferentes papéis sociais 
(pai, mãe, leitor, professor, etc.) 
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linguístico-discursivas das NCD para atender às necessidades do aqui/agora do 

gênero entrevista. 

Decorre daí que, as refutações dessas falas refletem a situação de produção 

entre entrevistador e entrevistado, mostrando-nos uma realidade determinada pelo 

horizonte social desses professores que ao lançar mão de marcas linguístico-

discursivas, inscritas no campo das heterogeneidades enunciativas, nos dão a 

dimensão do valor social de suas falas, uma vez que essas marcas linguístico-

discursivas só ganham sentido no interior de um campo discursivo. Nessa acepção, 

Bakhtin (1981, p. 147-148) esclarece que 

 

A língua não é o reflexo das hesitações subjetivo-psicológicas, mas das 
relações sociais estáveis dos falantes, conforme a língua, conforme a época 
ou os grupos sociais, conforme o contexto apresente ou qual objetivo 
específico [...]. Aquele que apreende a enunciação de outrem não é um ser 
mudo, privado da palavra, mas ao contrário, um ser cheio de palavras 
interiores. [...] É no quadro do discurso interior que se efetua a apreensão e 
sua apreciação, isto é, a orientação ativa do falante. [...] Qualquer que seja 
a orientação funcional de um determinado contexto – quer se trata de uma 
obra literária, de um artigo polêmico, da defesa de um advogado, etc. – nele 
discerniremos claramente essas duas tendências: o comentário efetivo de 
um lado e a réplica de outro, habitualmente, um dos dois é dominante.  

 

 

Essa referência diz respeito à concepção de língua como uma atividade do 

sujeito que se constitui na interação com o outro. Desse modo, as marcas 

linguístico-discursivas utilizadas pelo sujeito só ganham significação no interior de 

um contexto específico de uma dada enunciação, o que significa dizer que na 

construção de sentidos de um discurso “a língua não se impõe ao sujeito que fala, 

ela é o lugar onde esse sujeito se desperta pela primeira vez” (CARACELLI, 2012, p. 

68), pois os processos de evolução social refletem-se nas marcas linguístico-

discursivas que configuram o gênero discursivo em uso. Nessa lógica, a própria 

marca linguístico-discursiva, que se desenvolve em um discurso, aponta para uma 

concepção de sujeito que é constituído e afetado pela linguagem. 

Sendo assim, em cada esfera de nossas atividades sociais, selecionarmos 

conteúdos, estilos linguísticos, recursos lexicais, adaptando nossa linguagem a uma 

determinada situação comunicativa. Isso quer dizer que o funcionamento efetivo da 

língua se dá na articulação dessas marcas linguísticas em discursos produzidos em 

situações enunciativas ligadas ao gênero discursivo em uso. 
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Em outras palavras, devemos levar em conta a natureza desse gênero em 

seu estilo linguístico, pois como nos diz Bakhtin (2011, p. 269), “onde há estilo, há 

gênero” e acrescenta que tanto os estilos individuais quanto os da língua satisfazem 

aos gêneros do discurso, como práticas discursivas realizadas por sujeitos históricos 

e sociais. Nessa perspectiva, o gênero entrevista configura-se como uma prática 

social cujos sentidos são produzidos em contextos passíveis à renovação. 

Trata-se, portanto, de entender que, apesar de o gênero entrevista possuir 

uma composição estrutural planejada previamente, de perguntas, respostas e turnos 

de fala, seu sentido não está, jamais, pronto, já que ele se configura no processo de 

comunicação entre entrevistador e entrevistado, sendo, portanto, formas 

“relativamente estáveis” tomadas em situações específicas de um evento 

comunicativo.  

Tais colocações são pertinentes, pois esclarecem as noções de condição de 

produção desses discursos, em que se observa que tanto o entrevistador como os 

entrevistados têm a sua leitura de mundo, o que determina a alteridade, 

representando o tipo de imagem que o enunciador faz do outro a quem ele se dirige, 

e da negociação obrigatória do enunciador com as NCD, em que “cumpre salientar, 

de um modo especial, a heterogeneidade dos gêneros e do discurso” (BAKHTIN, 

1997, p. 291). 

Esse modo de conceber a heterogeneidade dos gêneros e do discurso, 

possibilita-nos a abordagem de um sujeito constitutivamente plural que se institui 

nos pressupostos teóricos das heterogeneidades enunciativas sugeridas por Authier-

Revuz (1998, 2004), cujo escopo abre espaço para outras áreas teóricas, tais como 

o dialogismo bakhtiniano, que estuda a intervenção do discurso no discurso do 

sujeito em relação à alteridade, à polifonia e ao discurso relatado; à psicanálise 

lacaniana que entende o sujeito como sendo descentrado, clivado pelo inconsciente 

e a interdiscursividade pecheutiana, percebida como o acolhimento que um discurso 

faz de outros discursos advindos de outras formações discursivas, produzindo no 

discurso do sujeito, o efeito do já-lá, do já-dito, porém, já-esquecido. 

A retomada desses conceitos teóricos nos conduz a dizer que as ações dos 

sujeitos, materialmente reveladas em seus discursos, evidenciam a alteridade como 

condição predominante do gênero entrevista, delimitado pela alternância de sujeitos 

enunciativos que trazem para seus discursos o diálogo com outros discursos na 

reflexividade do sujeito em torno do seu dizer, formando assim, uma cadeia 
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ininterrupta de sentidos, em que o sujeito deixa de ser a fonte dos sentidos e é 

substituído por diferentes vozes sociais que o afetam. . 

Dessa forma, ao trabalharmos com as heterogeneidades enunciativas, 

observamos que não se pode negligenciar a estreita relação entre o sistema 

linguístico e o uso que o sujeito faz desse sistema em uma determinada situação 

comunicativa, em que o contexto enunciado/coenunciador estão aí inseridos, pois 

“toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro” (BAKHTIN, 1981, 

p.113), num determinado momento e com uma função determinada. 

Nesse sentido, o professor da MELP, enquanto sujeito historicamente 

constituído e respondente pelos seus atos, ocupa uma posição social que impõe um 

acento valorativo a esse entrevistado e ao seu discurso, cujo universo de valores 

está impregnado pela ideologia do seu contexto sociocultural onde incidem outros 

pontos de vista que se inter-relacionam em razão do valor dado às disciplinas MELP 

nas instituições de ensino superior que formam o professor de Letras-Português. 

Paralelamente, destacamos o momento irrepetível de cada ato enunciativo 

de sujeitos concretos que ao mesmo tempo são constituintes e constituídos na 

esfera social do gênero entrevista, entendida por Cervo (2007, p. 105) como “uma 

conversa orientada para um objetivo definido: recolher por meio do interrogatório do 

informante, dados para a pesquisa”. 

Sobre esta questão, entendemos que o gênero entrevista, em qualquer 

circunstância, envolve “a situação da enunciação: enunciador e coenunciador, 

momento e lugar da enunciação” (MAINGUENEAU, 2008, p. 105) e está relacionado 

à concepção sociointeracionista da linguagem onde são focalizados diferentes 

pontos de vistas, materializados sob a forma de marcas linguístico-discursivas que 

dialogam com outras vozes sociais, com o contexto e com a língua. 

Nesse sentido, o gênero entrevista delineia o corpus da pesquisa sob a 

forma de discursos produzidos por sujeitos que compõem a história de seus campi. 

Sujeitos que se constituem em função da imagem que fazem do outro a quem se 

dirigem e dos outros discursos dispersos no seu contexto social. 

Em face desse entendimento é que organizamos os critérios de constituição 

do corpus e de procedimentos de coleta de dados, como veremos no tópico 

seguinte. 
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2.5 Constituição do corpus e procedimentos de coleta de dados 

 

O corpus desse trabalho é constituído de excertos de quatro (4) entrevistas7 

realizadas com professores das IES vinculadas ao PROCAD, os quais lecionam as 

disciplinas voltadas para a metodologia de ensino da Língua Portuguesa, a saber: 

Didática da Língua Portuguesa (um professor entrevistado), da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN); Metodologia de Ensino de Língua 

Portuguesa I (dois professores entrevistados), da Universidade de São Paulo (USP) 

e Aproximação com a Prática (um professor entrevistado), da Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA).  

Acrescentamos que essas entrevistas foram coletadas na versão impressa, 

obtida no Banco de Dados do PROCAD, do Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa A. 

Maia (CAMEAM), Pau dos Ferros, pertencente à Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN).  

Registramos ainda, que, dando continuidade à preservação da identidade 

dos informantes das entrevistas, que ora investigamos, preferimos usar o gênero 

masculino quando nos referimos aos professores entrevistados. Os excertos dessas 

entrevistas, colocados para análise, foram codificados como PROF/UERN (excerto 

da entrevista do professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte); 

PROF/UFMA (excerto da entrevista do professor da Universidade Federal do 

Maranhão) e os excertos das entrevistas dos dois professores da USP que serão 

identificados como PROF¹/USP e PROF²/.USP.   

Com o intuito de facilitar as análises, já que na presente pesquisa, não são 

evidenciados os discursos dos entrevistadores, solicitamos, ainda, junto ao Banco 

de dados do PROCAD, a disponibilização do script ou roteiro de entrevista, no que 

fomos prontamente atendidos.   

Foi por meio desse documento que passamos a entender como estas 

entrevistas foram conduzidas e assim nos orientamos quanto às questões que 

estavam sendo discutidas nos excertos analisados 

Eis as questões abordadas nessas entrevistas: 

 

                                                             
7 Segundo Marques (2011), essas entrevistas foram preparadas e organizadas no ano de 2008, por professores 
pesquisadores e por mestrandos do PPGL, durante o mestrado sanduiche realizado entre as três instituições 
participantes do PROCAD e atualmente encontram-se nessas instituições à disposição de pesquisadores, 
conforme seus interesses investigativos. 
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Quadro 4- Modelo de entrevista PROCAD. 

Identificação: 
Instituição: 
Professor (a) 
Titulação: (  ) Graduando; (   ) Especialista; (   ) Mestre (a); (   ) Doutor (a). 
Vínculo institucional: (   ) Efetivo (a);  (   ) Colaborador(a);  (   ) Convidado (a);  
(   ) Provisório (a). 
COD ___________ Carga horária ___________ Período__________ 
 

1. Qual sua opinião a respeito do semestre/ período em que a disciplina, ministrada 
por você, é ofertada, de acordo com a grade do curso da sua instituição de origem? 

2. A qual Departamento pertence esta disciplina e como você avalia esta vinculação? 

3. Por favor, descreva como se dá o planejamento do curso em sua instituição de 
origem. Diga-nos a quem cabe escrever a ementa e desdobrá-la no programa de curso, 
comentando sua participação pessoal no processo. 

4. A ementa é de fato uma referência para o planejamento da disciplina? Que 
liberdade você tem em relação a possíveis adequações que julga necessárias?  

5. Após a elaboração do programa da disciplina, é comum ocorrer mudanças ou não? 
Caso ocorram mudanças, comente suas causas e seus efeitos durante a execução do 
plano. 

6. Ao escrever o programa e ao ministrar a disciplina, você segue uma perspectiva 
teórica única? Por favor, detalhe citando os autores ou obras que costuma utilizar com 
maior frequência. 

7. Com relação à perspectiva teórica, por favor, detalhe aquela ou aquelas que 
fundamentam sua prática, citando os autores e obras que costuma utilizar com maior 
frequência no que concerne: 
     7.1 ao conceito de língua materna; 
     7.2 ao conceito de oralidade; 

7.3 às concepções de leitura; 
7.4.às concepções de literatura; 
7.5 às concepções de escrita; 
7.6às concepções de gramática; 
7.6 às concepções de texto. 

8 Ao ministrar esta disciplina, você costuma apresentar preferencialmente alguma 
proposta pedagógica para o ensino da Língua Portuguesa? O ensino de literatura está 
incorporado na proposta? Por favor, descreva-a. 

9 Como você concebe a relação existente entre as pesquisas científicas da área e a 
sua disciplina? 

 

     10 Descreva a forma como a disciplina contribui para o incentivo à pesquisa científica       
no campo do ensino de Língua Portuguesa e de literatura, caso ela esteja incluída em sua 
disciplina.   

 

      11 Em sua avaliação, no modo como concebe a sua disciplina, qual acredita ser a 
importância dela para a formação do professor de Língua Portuguesa? 

 

Fonte: Adaptado do Banco de Dados - PROCAD/UERN/CAMEAM. 

 

Como podemos observar no quadro acima, o roteiro ou script das entrevistas 

está organizado em dois tópicos: Identificação, titulação, vínculo institucional, 
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disciplina, carga horária, período, cujo intento é situar os sujeitos da pesquisa. O 

segundo tópico abrange as onze (11) questões temáticas abordadas nessas 

entrevistas.  

Essas questões são percebidas como semiestruturadas, apesar de 

apresentarem uma estrutura previamente organizada, verificamos que os pontos 

abordados permitiram ao entrevistador uma maior sondagem das respostas do 

entrevistado.  

Essa afirmação se baseia na percepção de que, durante as entrevistas, os 

entrevistadores tiveram a liberdade de colocar suas marcas individuais em seus 

questionamentos e assim provocaram uma maior interação entre os participantes, 

como pudemos constatar nas retomadas ao mesmo tópico, na continuidade dos 

tópicos, claramente observados nas entrevistas. 

Em função disso, esclarecemos que os excertos colocados em análise 

referem-se tanto as onze (11) questões temáticas estabelecidas nas entrevistas 

como também se referem à continuidade temática no que diz respeito aos 

comentários que surgiram ao longo das entrevistas, em relação ao mesmo tema ou 

ao retorno de algum tema, onde o entrevistado fala das experiências e 

conhecimentos sobre a disciplina MELP, fundamentando o seu ponto de vista nas 

práticas vivenciadas ao longo de sua vida profissional em consonância com as 

teorias que orientam sua prática de ensino. 

A partir dessas reflexões, deliberamos como objeto de estudo da pesquisa, a 

análise das marcas linguístico-discursivas das não-coincidências do dizer e suas  

manifestações metaenunciativas, considerando, para tanto, a condição de produção 

do  gênero discursivo em uso, bem como o jogo de vozes sociais que se veem nos 

enunciados dos sujeitos da pesquisa.  

Nessa perspectiva adotada, o gênero entrevista é aqui considerado como 

uma variante ou modalidade de prática social inscrita nos discursos dos sujeitos da 

pesquisa. Dada a sua natureza dialogal, esse tipo de gênero é constitutivamente 

determinado como o lugar de produção desses discursos. Contemplando, dessa 

forma, nosso objetivo de fazer uma análise interpretativa das diversas marcas 

linguístico-discursivas das não-coincidências do dizer que se manifestam na fala do 

professor entrevistado. 

Assim, durante a leitura das quatro entrevistas, a seleção dos excertos foi 

surgindo gradativamente, de acordo com o aparecimento das categorias das marcas 
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linguístico-discursivas das não-coincidências do dizer, a saber: NCD interlocutiva, 

NCD do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva, NCD entre as palavras e as 

coisas e NCD das palavras consigo mesmas. 

Essas não-coincidências do dizer iam se escrevendo em cada um desses 

campos, sendo as NCD coletadas nos limites de cada temática, de cada uma das 

quatro entrevistas. Assim, as marcas linguístico-discursivas das NCD foram 

coletadas a partir de uma interpretação subjetiva das categorias de suas marcas 

linguístico-discursivas em consonância com o inventário dessas marcas, 

apresentado por Authier-Revuz (1998, 2004). Consequentemente, a constituição do 

corpus foi acontecendo durante a observação empírica de marcas linguístico-

discursivas representativas das NCD, em cada questão temática que ia formando o 

todo de cada entrevista. 

O próximo passo foi definir quantos excertos comporiam o corpus. Logo 

percebemos que não seria possível quantificar um total X (com igual número) de 

excertos analisados para cada uma das quatro entrevistas, pois pressupomos que o 

fenômeno das marcas linguístico-discursivas das NCD acontece na atividade 

concreta e espontânea de uma interação verbal, no lugar em que o enunciador 

confere ao outro o seu discurso e podem ser vistas como estratégias livres que um 

sujeito produz em sua enunciação para jogar com a heterogeneidade do seu dizer, 

não sendo interessante para o pesquisador estabelecer antecipadamente e 

aleatoriamente um quantitativo fixo de excertos a serem analisados.  

É importante dizer que as marcas linguístico-discursivas, representativas das 

NCD, apresentam-se em diferentes categorias, cumprindo funções diversas nas 

escolhas e negociação de sentidos nos discursos dos sujeitos da pesquisa, mesmo 

quando se apresentam como tique linguístico, ou repetição de uma expressão nas 

mais diversas situações, como por exemplo, o uso repetitivo das expressões, “por 

exemplo,” “digamos assim”, “isto é”, etc. Dada a circunscrição de alguns termos 

repetitivos nos enunciados, não deixamos de selecionar algumas marcas que 

embora se repetissem nos excertos, ao mesmo tempo, eram significativas para os 

objetivos da pesquisa. No entanto, descartamos aqueles termos repetitivos que 

poderiam ser considerados como vício de linguagem, sem efeitos expressivos para 

os nossos propósitos. 

Assim, foram encontradas nas quatro (4) entrevistas, cento e cinco (105) 

ocorrências de marcas linguístico-discursivas de não-coincidências do dizer. Para 
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compor o corpus da pesquisa, no Capítulo de Análise de dados, selecionamos 

quarenta e um (41) excertos que no geral apresentaram setenta e seis (76) casos de 

não-coincidências do dizer. Desse modo, o corpus da pesquisa é composto de 

quarenta e um (41) excertos com setenta e seis (76) ocorrências de NCD. 

Esclarecemos que dos trinta e sete exemplos que compõem o Capítulo 

teórico da pesquisa, vinte e nove (29) exemplos foram retirados das cento e cinco 

(105) marcas linguístico-discursivas das NCD encontradas nas quatro (4) 

entrevistas. Os nove (9) exemplos, restantes, que compõem o Capítulo teórico, 

foram retirados de fontes diversas. 

Tal paradoxo se explica pelo fato da preferência dos entrevistados em fazer 

uso de algumas marcas linguístico-discursivas de NCD, em detrimento de outras. 

Como o Capítulo teórico tem por objetivo expor e exemplificar o maior número 

possível de marcas linguístico-discursivas das NCD, optamos por complementar a 

exemplificação, buscando outras fontes para ilustrar aquele Capítulo. 

Esclarecemos também, que os exemplos, encontrados no Capítulo teórico, 

não foram utilizados no Capítulo das análises, não sendo, portanto, computados no 

quadro geral dos tipos de NCD referentes aos quarenta e um (41) excertos 

analisados. 

Os quarenta e um (41) excertos analisados, com as setenta e seis (76) 

ocorrências de NCD, foram selecionados exclusivamente para análise dos dados e 

obedeceram a dois critérios de seleção: o tema abordado e a presença de marcas 

linguístico-discursivas que pudessem mostrar as mais variadas manifestações dos 

quatro campos das NCD.  

Descartamos, portanto, as marcas linguístico-discursivas de NCD que se 

repetiam com frequência, embora muitos desses excertos que repetiam essas 

marcas linguístico-discursivas tenham sido aproveitados em razão da importância de 

sua colocação enunciativa para a construção de sentido do excerto e para os 

objetivos de nossa pesquisa. 

Ressaltamos por último, que as categorias das marcas linguístico-

discursivas de NCD, propostas por Authier-Revuz (1998, 2004) e descritas no 

terceiro capítulo desta pesquisa, trazem o intuito de situar o leitor para a 

compreensão do Capítulo de análise dos dados, em consonância com os objetivos 

propostos para esta Dissertação. Desse modo, expomos no referencial teórico o 
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máximo de informações a respeito dessas marcas linguístico-discursivas, para que 

pudéssemos proceder com as categorias e análise dos dados. 

 

 

2.6 Procedimentos e categorias de análise dos dados 

 

 

Após a fase de leitura, investigação e seleção dos excertos, notadamente, o 

que apontamos como objeto da pesquisa são as marcas linguístico-discursivas 

inscritas nos quatro (4) campos das não-coincidências do dizer, (NCD interlocutiva, 

NCD do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva, NCD entre as palavras e as 

coisas e NCD das palavras consigo mesmas) através das quais se realiza o 

desdobramento metaenunciativo da modalização autonímica, presentes nos 

discursos de professores de Metodologia do ensino de Língua Portuguesa, 

considerando, para tanto, a condição de produção do gênero entrevista, bem como o 

jogo de vozes sociais que se veem nos enunciados dos professores, em função da 

imagem que esse professor faz do outro a quem ele se dirige. 

Esse outro, com o minúsculo a que nos referimos, não necessariamente 

acena para uma relação face a face, mas, sobretudo, ao outro real ou imaginário a 

quem o enunciador se dirige, ou ainda aquilo que é dito de outros discursos,  

pertencente ao campo do sentido  construído, ao modo do dialogismo e da polifonia 

de vozes sociais em Bakhtin (1981).  

Os comentários metaenunciativos aqui enfatizados dizem respeito às formas 

de modalização autonímica que se referem ao não-Um da enunciação, ao modo do 

dialogismo bakhtiniano (1981), e de um sujeito produzido pela linguagem, em Lacan 

(2010). 

Por conseguinte, as marcas linguístico-discursivas das não-coincidências do 

dizer (NCD) se referem a um dizer próprio da modalização autonímica que é 

opacificante, reflexivo, e remete a outros dizeres, através de comentários 

metaenunciativos que acenam para o aqui/agora da enunciação.  

Essa reflexividade é abordada nesse estudo nos limites das seis (6) marcas 

linguístico-discursivas, expostas por Authier-Revuz (1998, pp.19-20) pelas quais a 

configuração autonímica da metaenunciação se sobrepõe nos planos: X é uma 

representação de X, numa medida que vai das marcas de um grau maior de 
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explicitação como: (i) as marcas explicitamente metaenunciativas completas que 

admitem um “eu digo X” ou um dizer com a intenção de dizer (marcados pelos 

verbos dizer, chamar, etc.; (ii) aspas; (iii) as formas explicitamente metaenunciativas 

que implicam um “eu digo X subordinado às aposições e sintagmas circunstanciais, 

proposicionais, adverbiais; aposições (X, se eu posso dizer, como se diz, por assim 

dizer, etc.); (iv) as formas explicitamente metalinguísticas, com um autônimo X ou Y. 

(X é a palavra exata, X é inconveniente); (v) marcas que requerem uma 

interpretação como alusões, entonação jogos de palavras que se articulam com as 

concepções do sujeito e sua linguagem, abrindo espaço para as heterogeneidades 

enunciativas. 

Foi por meio desse inventário e levando em consideração as categorias das 

marcas linguístico-discursivas propostas por Authier-Revuz (1998, 2004), as quais 

estão inscritas nos quatro campos das NCD, que encontramos, nos quarenta e um 

(41) excertos analisados, setenta e seis (76) ocorrências de NCD, representando as 

seguintes categorias das marcas linguístico-discursivas das NCD, propostas por 

Authier-Revuz (1998, 2004), quais sejam: 

 

1. Não-coincidênciasinterlocutivas 

Categorias das marcas linguístico-discursivas encontradas nos excertos 

analisados: 

 Conjurar Um fato na modalidade injunção do dizer a uma só voz, por meio 

das marcas linguístico-dscursivas: “vamos dizer assim”, “digamos” anterior 

ao referente X (do excerto 38 ao excerto 55) e posterior ao referente X. 

(Excertos: 56, 57, 77 e 78) 

 Tomar em conta o não-Um na modalidade apelo à boa vontade do outro, 

por meio da marca linguístico-discursiva “deixa eu te dizer”. (Excerto 58) 

 

2. Não-coincidência do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva  

Categorias dessas marcas linguístico-discursivas encontradas nos excertos 

analisados: 

 Exterior apropriado ao objeto do dizer (do excerto 59 ao excerto 64, no 

mesmo tópico que analisa as NCD interlocutivas, e excerto 72, encontrado 

em outro tópico) 

 Tipo de outro. (Excertos 65 e 66) 
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 Maneira de dizer outra tomada como roupagem. (excerto 72) 

 Representações metaenunciativas da modalização autonímica na vertente 

do discurso citado ou discurso de outrem. (Excerto 67) 

 

3. Não-coincidência entre as palavras e as coisas 

Categorias das marcas linguístico-discursivas encontradas nos excertos 

analisados: 

 Marcas do Um realizado na nomeação sob as modalidades: coincidência 

do enunciador com seu dizer, fazendo jogar com a intencionalidade, 

desejo pessoal, coincidência da palavra plenamente adequada à coisa, 

como e: “o que se poderia chamar X”. (Excertos: 50, 69, 71). 

 Marcas da adequação visada sob as modalidades: representam uma 

nomeação entre duas palavras, representam alternância não resolvida 

(excerto 70); marcas representativas de estrutura entre duas formulações 

(excerto: 39, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 73, 77, 78); 

 Marcas de falta de nomeação sob as modalidades: anuladora (excertos, 

68, 69, 72); busca ou hesitação na produção da palavra exata (excertos, 

68, 69); dúvida quanto à nomeação (excertos, 68,72); marcas tratadas 

como fenômenos reflexivos, entre outros a metáfora (Excerto, 72). 

 

4. Não-coincidência das palavras consigo mesmas 

Categorias das marcas linguístico-discursivas encontradas nos excertos 

analisados: 

  Respostas de fixação de um sentido, designando rejeição por 

especificação de um sentido contra outro (excertos: (74,77) 

 Reserva em relação ao termo empregado, demonstrando, dúvida receio, 

como por exemplo: X desculpa Y (excertos: 75, 78) 

 O sentido estendido do não-Um na glosa que designa extensão do sentido 

(excerto: 76) 

 Integração ao sentido (excerto: 74) 

 

É preciso dizer que, dada a abrangência das marcas linguístico-discursivas 

das NCD elencadas na referência teórica deste trabalho, os quarenta e um (41) 

excertos analisados contemplam um número considerável das categorias de NCD 
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apontadas naquelas referências, (setenta e seis ocorrências de NCD), portanto, 

consideramos que nossos objetivos foram atingidos. 

Desse modo, os excertos analisados nos possibilitaram um aguçamento 

teórico e metodológico sobre a questão das heterogeneidades enunciativas, 

especificamente nos quatro campos de NCD de representações metaenunciativas, 

estrategicamente elaboradas por um sujeito discursivo que se constitui na relação 

eu/outro. 

Nesse sentido, a subjetividade que perpassa o sujeito não é nele centrada, 

assim como postula Authier-Revuz (2004), o sujeito é um efeito de sentido, pois se 

vale de marcas linguístico-discursivas na tentativa de controlar o seu dizer, uma vez 

que essas marcas necessariamente manifestam a presença do outro que emerge no 

discurso, precisamente, nos pontos em que o sujeito tenta encobrir a sua presença, 

marcando a forma “relativamente estável” do gênero discursivo em uso. 

Como podemos perceber, através das formulações feitas, os procedimentos 

e categorias de análise dos dados deram-se mediante os pressupostos teóricos das 

heterogeneidades enunciativas propostas por Authier-Revuz, (1998, 2004). 

Ratificamos que, dado o alcance das marcas linguístico-discursivas expostas 

por Authier-Revuz (1998), essas marcas representam, nesse trabalho, uma 

amostragem reduzida do inventário das NCD elencado pela autora. No entanto, no 

Capítulo seguinte, especificamos, detalhadamente, os quatro campos das não-

coincidências do dizer, acima apontados, para que o leitor tenha uma visão ampliada 

das marcas linguístico-discursivas que envolvem o fenômeno das não-coincidências 

do dizer.  
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3AS HETEROGENEIDADES ENUNCIATIVAS E AS NÃO-COINCIDÊNCIAS DO 

DIZER 

 

 

3.1 Entre o dizer e os já-ditos: revisão da literatura 

 

As ideias de Althier-Revuz (2004,1998) sobre as heterogeneidades 

enunciativas ganham força nesse segundo milênio influenciando pesquisas que 

tratam as questões do sujeito e sua relação com a linguagem como objeto de 

investigação. Tais pesquisas levam em consideração o princípio dialógico entre 

coenunciadores e, consequentemente, a interação do próprio enunciador em 

situações particulares ao gênero discursivo em uso. 

Compreender o fenômeno das heterogeneidades enunciativas, desvelar a 

problemática do sujeito atravessado por essa heterogeneidade que ao mesmo 

tempo o representa e o constitui, buscar construir sentidos nas marcas linguístico-

discursivas produzidas por um sujeito que se sustenta na heterogeneidade do seu 

dizer tem sido objeto de estudo de autores como Authier-Revuz (1998,2004) cujas 

pesquisas têm as suas origens na corrente estruturalista de Saussure (2006), porém 

seu estruturalismo se evolui em várias direções, sem com isso entrar em 

contradição.  

Assim, Authier-Revuz (1998) volta o seu olhar tanto para a linguística da 

língua como para a linguística da fala, numa perspectiva neoestruturalista, dialógica, 

centrada na relação do sujeito com a linguagem e com o mundo que o cerca, 

articulando conceitos advindos da interdiscursividade de Pêcheux (1995), do 

inconsciente estruturado como linguagem em Lacan (2008), do dialogismo e da 

polifonia de vozes sociais em Bakhtin (1981). 

Na compreensão dessas reflexões, apoiamo-nos também em Maingueneau 

(1997), Orlandi (2008), Teixeira (2006), Paillard e Vogué (2011), dentre outros 

autores que se voltam para os estudos das marcas linguísticas como o estudo de 

marcas discursivas do sujeito na sua relação com a linguagem. 

Os estudos desses autores caminham em perspectivas teóricas que se 

distanciam e se aproximam em razão das ideias que se conflitam no interior das 

concepções teóricas desses autores.  
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Em Maingueneau (2008, p. 32) buscamos as heterogeneidades que 

inscrevem o interdiscurso na perspectiva da heterogeneidade constitutiva que 

“amarra em uma relação inextricável o Mesmo do discurso e seu Outro.” 

Esse nó indissolúvel que se estabelece na alteridade entre o Mesmo e seu 

Outro é entendido por Paillard e Vogué (2011, p. 132) como o estatuto do locutor em 

relação ao seu interlocutor.  

Segundo esses autores, são três os traços comuns que a alteridade 

apresenta aos dois domínios: o Mesmo é considerado primeiro, primazia do locutor, 

o eu. Uma vez admitida a necessidade de trazer o outro/Outro, várias respostas são 

possíveis, de acordo com o estatuto dado a ele: O outro pode ser múltiplo em 

relação à polifonia de vozes sociais, o outro pode ser único quando se trata do 

interlocutor, ou ainda o Outro pode ser a parte dedicada em uma abordagem, ao 

linguístico do Outro e ao mundo. 

Esses posicionamentos de Maingueneau (2008) e Paillard e Vogué (2011) 

em relação ao Outro retoma o princípio dialógico de Bakhtin, (1981) em que o 

filósofo da linguagem concebe o Outro como o discurso interior, como uma réplica 

do diálogo social, ou seja, o diálogo consigo mesmo que não existe fora de um 

contexto social, uma escuta interna que é social, em que o sujeito se representa 

como sendo o terceiro do discurso, o Outro coenunciador, mais exigente, 

interpretante de sua própria enunciação. 

Remete-nos ainda às ideias de Lacan (2008, p. 2003) quando fala do 

“advento do sujeito ao seu próprio ser em relação ao Outro”, pelo fato de o sujeito 

depender do significante, no sentido de que “o significante está primeiro no campo 

do grande Outro”. O Outro como sendo um significante que representa o sujeito para 

outro significante. Sobre essa questão, Lacan (2008, p. 2003) mostra que: 

 

 

O significante produzindo-se no campo do campo do Outro faz surgir o 
sujeito de sua significação. Mas ele só funciona como significante reduzindo 
o sujeito em instância a não ser mais do que um significante, petrificando-o 
pelo mesmo movimento com que o chama a funcionar, a falar como sujeito. 
 

 

Essas marcações em torno do sujeito na sua relação com a linguagem diz 

respeito à dialogização interna do discurso, aquele grande Outro que atravessa 

constitutivamente o sujeito e o leva a não ser mais do que um significante ou efeito 



60 
 

de sentido, conforme se situe sujeito de algum significante, marcando assim a 

divisão do sujeito, aparecendo em algum lugar como sentido, em outro lugar se 

manifestando como desaparecimento. E é nessa divisão que Lacan (2008) institui a 

dialética do sujeito. 

Partindo das ideias de Lacan (2008), e Bakhtin (1981), Authier-Revuz (1998, 

2004) estudando as heterogeneidades enunciativas, encontra, no material analisado 

por ela, mais de 4.000 enunciados orais e escritos que mostram um retorno do dizer 

em relação a si mesmo. 

Esse retorno do dizer próprio à configuração metaenunciativa da 

modalização autonímica acontece quando o enunciador depara-se constitutivamente 

com as não-coincidências do dizer (NCD), em relação à interlocução, à 

interdiscursividade, ao jogo dispersante entre as palavras e as coisas a nomear ou 

das palavras nas quais se jogam outras palavras, marcando quatro campos de NCD 

(NCD interlocutiva, NCD ido discurso consigo mesmo ou interdiscursiva, NCD entre 

as palavras e as coisas, NCD das palavras consigo mesmas). A essas não-

coincidências do dizer Authier-Revuz (1998) denominou de heterogeneidades 

enunciativas ou alteridades representadas. 

Nessas perspectivas, encontramos no estado da arte vários trabalhos já 

concluídos que tratam das heterogeneidades enunciativas. Dentre os artigos, 

dissertações e teses já defendidas, destacamos a pesquisa de Bernardes (2003) 

não apenas por direcionar sua análise à modalidade da fala, pois acreditamos que 

os comentários metaenunciativos que causam rupturas no discurso também são 

encontrados na escrita e em qualquer gênero discursivo, mas por levantar a questão 

das NCD em situação de discurso acadêmico, direcionando esses discursos às 

relações dialógicas do enunciador com sua fala.  

A relevância desse trabalho para esta pesquisa se faz notar pelo percurso 

metodológico enveredado por Bernardes (2003), que parte do campo da 

metalinguagem para relatar a combinação da semiótica denotativa com a conotativa, 

perpassando pelo campo da enunciação e o dialogismo bakhtianio até chegar ao 

metaenunciativo abordado por Authier-Revuz (1998, p. 15), através de uma série de 

oposições como tendo relação: 

 com a metalinguagem natural (vs lógica externa), mostrando o poder de 

reflexividade das línguas naturais; 
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 com a metalinguagem comum ou epilinguística (vs científica), que dá 

acesso às representações de sujeito ao sujeito da linguagem;  

 com o metaenunciativo ou autorrepresentação do dizer se fazendo (vs 

discurso sobre a linguagem em geral, sobre um outro dizer);  

 com a opacificação (vs transparência) do fragmento autorrepresentado do 

dizer pela via da autonímia; com uma modalidade reflexiva particular (vs 

as teorias pragmáticas da enunciação como a reflexividade).  

Esse percurso teórico enveredado por Authier-Revuz (1998) e seguido por 

Bernardes (2003) serviram de base para o entendimento sobre a conotação 

autonímica “enquanto estrutura de acúmulo semiótico, que denota a coisa e conota 

a palavra da qual descende a modalização autonímica, típica das não-coincidências 

de dizer, nosso campo de estudo. São pontos de representações enunciativas que 

pelas suas divergências, põem em jogo o sujeito e sua relação com a linguagem.  

De acordo com as explanações em relação ao metaenunciativo, ou 

autorrepresentado apontado em Authier-Revuz (1998) e Bernardes (2003), 

deduzimos que em nossos atos comunicativos, recorremos ao metaenunciativo 

quando percebemos o equívoco em nosso dizer e sentimos necessidade de 

esclarecer aquilo que dissemos, seja pela falha no uso da palavra exata, em que se 

busca dar uma solução para o mal entendido, seja pela pluralidade de sentido de 

uma palavra, em que se deseja definir o sentido exato ou quando usamos a palavra 

como pertencendo a uma outra língua, a uma outra região, a um outro discurso, a 

uma outra pessoa ou simplesmente quando fazemos uma reflexão particular ao que 

foi enunciado.  

Assim, o autorrepresentado diz respeito a um dizer que é reflexivo e remete 

a outros dizeres, através de comentários que acenam para o aqui/agora da 

enunciação. Não no sentido restrito de uma comunicação face a face, “mas a 

maneira pela qual o fato da interlocução intervém na dialogização interior do 

discurso” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p.41). Conhecer o trabalho de Bernardes (2003) 

foi de grande relevância para compreendermos o desdobramento do sujeito em 

torno do seu dizer. 

Essas questões em relação ao autorrepresentado são discutidas em 

Hartmann (2007), no trabalho “A voz na escrita,” ao trazer para suas análises um 

corpus advindo dos fóruns da comunidade virtual da educação à distância, através 

do programa “forch”, onde o autor busca nas marcas da língua a representação da 
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voz na escrita, chegando à conclusão de que é na singularidade da enunciação que 

a língua se nutre do empréstimo da voz de cada falante.  

Em contrapartida, a língua proporciona ao enunciador a condição de se 

posicionar e ser reconhecido como sujeito em uma dada sociedade. A importância 

deste trabalho para a nossa pesquisa dá-se pela explanação profunda do autor em 

torno das heterogeneidades enunciativas, proporcionando-nos novos 

esclarecimentos sobre as não-coincidências do dizer. 

As NCD aparecem em Fonseca (2007), como uma caracterização dos 

mecanismos linguístico-discursivos empregados pelos sujeitos enunciadores ao 

assumirem, em seus discursos, textos de artigos científicos de Linguística. Por isso, 

sua pesquisa tem como objetivo avaliar o estatuto dessas heterogeneidades em 

discursos autênticos, orais ou escritos, como elemento caracterizador da 

enunciação.  

Em seus objetivos específicos o autor busca as origens das abordagens dos 

discursos, através dos aspectos heterogêneos e analisa os efeitos enunciativo-

discursivos e como se dá a inserção de uma forma linguística de heterogeneidade 

enunciativa, procurando descobrir o que essa forma linguística provoca no interior de 

um discurso e quais relações dialógicas são estabelecidas a partir delas. 

Diante dessa problemática, a pesquisa de Fonseca (2007) foi retirada de um 

corpus constituído por 30 (trinta) artigos acadêmicos sobre linguística, publicados 

em revistas online. Apresenta como procedimentos de análise os fenômenos que se 

referem aos efeitos linguístico-discursivos em relação às questões psicanalíticas e 

aos trabalhos consagrados à Análise do Discurso.  

Nas suas “escavações arqueológicas”, em torno do discurso, o autor conclui 

que as heterogeneidades enunciativas não se limitam às descrições puramente 

linguísticas, mas no que os sujeitos expressos pela NCD procuram subjetivar, 

marcar posicionamento nas suas relações discursivas. Tais colocações são de suma 

importância para se entender a NCD colocada como apoio à concepção do sujeito 

não coincidente consigo mesmo pelo fato do inconsciente, segundo a psicanálise 

lacaniana. 

Por outro lado, Barbosa (2008) enfatiza as heterogeneidades enunciativas 

em referência ao dialogismo bakhtiniano, acentuando a presença do outro no 

discurso do sujeito, ao tomar como objeto de análise os textos de divulgação 

científica, presentes na Revista do Professor e na revista Nova Escola, no período 
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de 2004 a 2006. Na análise desse corpus, Barbosa (2008) apresenta a 

heterogeneidade discursiva em relação ao interdiscurso, centrando sua investigação 

na imagem que o sujeito enunciador faz do seu interlocutor, quando busca nas 

formas linguísticas do discurso direto e do discurso indireto a recorrência das vozes 

alheias nesses textos. 

Em seus achados, Barbosa (2008) aponta que nos textos produzidos por 

jornalista são frequentes as formas do discurso direto na cena discursiva dos 

agentes da escola: alunos, professores, pais entre outros. Enfatiza que nos textos 

produzidos por pesquisadores há a predominância do discurso indireto, visto que os 

enunciados já-ditos são produzidos, em sua maioria, pelo discurso científico. 

Nessa hierarquia de discursos, apontada por Barbosa (2008), o dialogismo 

bakhtiniano determina a construção de sentidos pelas posições ideológicas em que 

se encontram os interlocutores, cujos discursos estão inseridos em um dado 

contexto sócio-histórico, em que “as palavras são sempre as palavras dos outros” 

reconfiguradas e redirecionados. 

Assim, interessa-nos, nessa pesquisa, a concepção interdiscursiva que a 

autora remata na comparação dos textos analisados em relação aos 

posicionamentos do sujeito enunciador, sendo essas posições discursivas 

atravessadas por várias outras, o que nos arrasta para as considerações 

bakhtinianas sobre o discurso relatado ou o discurso de outrem e, 

consequentemente, para as exposições de Authier-Revuz (1998) sobre a 

representação do discurso outro, (RDO) as quais são vistas no campo da 

modalização autonímica, não como algo classificatório da gramática, mas no campo 

reflexivo da prática linguageira.  

Sob essa concepção, acrescentamos que oral ou escrito qualquer ato 

enunciativo envolve “a situação da enunciação: enunciador e coenunciador, 

momento e lugar da enunciação” (MAINGUENEAU, 2008, p.105) e está relacionado 

a outras vozes sociais, concordando ou discordando com o já-ditos, onde são 

focalizadas diferentes marcas linguístico-discursivas que manifestam o fenômeno da 

transmissão do discurso de outrem (o discurso citado), as modalizações e a 

reflexividade do sujeito enunciador em torno do seu dizer. 

Dessa forma, ao trabalharmos com as heterogeneidades enunciativas, 

observamos que não se pode negligenciar a estreita relação entre o sistema 

linguístico e o uso que se faz desse sistema na interação social de uma determinada 
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situação comunicativa, em que o contexto enunciador e coenunciador estão aí 

inseridos (a intersubjetividade), pois “toda palavra serve de expressão a um em 

relação ao outro” (BAKHTIN, 1981, p.113). 

Uma vez exposto os diversos já-ditos em relação às heterogeneidades 

enunciativas, é necessário que apresentemos, no tópico seguinte, as orientações 

teóricas que levaram Authier-Revuz (1998, 2004) a sustentar a sua Teoria das 

Heterogeneidades Enunciativas que testemunham o dialogismo, a polifonia de vozes 

sociais e a interdiscursividade de um sujeito clivado pela linguagem do inconsciente, 

incapaz de controlar o seu dizer. 

 

3.2 As heterogeneidades enunciativas e suas orientações teóricas 

 

 

Sustentando-se teoricamente nos conceitos sobre o dialogismo bakhtiniano 

e a psicanálise lacaniana e estendendo seu olhar para a interdiscursividade,  

Authier-Revuz (1990, 1998, 2004) adota a visão de um sujeito sócio-histórico 

constituído, interpelado pela ideologia de seu meio e incapaz de controlar o 

inconsciente que o constitui, portanto, duplo na sua intencionalidade de dizer, 

responsivo nas suas réplicas dialógicas, comportando o duplo dialogismo 

bakhtiniano, o que precede de outros discursos e o que se dirige ao outro 

coenunciador, inscrito no campo do discurso, do sentido construído, do discurso 

como um acontecimento especificamente dialógico, não uma informação remetida 

de A para B, mas um processo de comunicação entre A e B.  

Esse abarcamento teórico de Authier-Revuz (1990) permite-nos resgatar 

suas bases epistemológicas em que a autora concebe uma enunciação quase 

estruturalista, quase saussuriana. A autora segue Saussure (2006) em relação às 

noções de significante e significado, para ir mais além, ao utilizar as marcas 

linguístico-discursivas na ação do ato enunciativo, na representação do discurso 

acontecendo, de uma linguística que não pode ignorar o sujeito e o sentido. 

Em face dessa pretensão, Authier-Revuz (2004) se vale do pensamento de 

Benveniste (1976) para falar da reflexividade do sujeito em torno do seu dizer, que 

segundo a autora, seria a especificidade irredutível da linguagem humana, porém se 

distancia do autor ao trazer outros exteriores teóricos para fundamentar os fatos 

linguístico-discursivos da não-coincidências do dizer. 
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Nessa abrangência, Authier-Revuz (2004) trata as noções de dialogismo, 

polifonia, desdobramento do sujeito, dentre outros conceitos inerentes a esses 

exteriores teóricos para compor a sua Teoria das Heterogeneidades Enunciativas. E, 

nessa intenção, fala da submissão do sujeito ao discurso, um sujeito condição do 

discurso, efeito de sentido do discurso, mas fala também de um sujeito de ação, de 

respostas, de um sujeito reflexivo que dialoga com os interdiscursos constituídos em 

sua esfera social. 

Esse é o ponto de impacto entre polifonia em Bakhtin (1981) e Lacan (2008), 

nos quais Authier-Revuz (1998) se apoia para dizer que a teoria da polifonia 

acrescenta uma alteridade interna em que várias vozes se chocam. Assim, o 

enunciado de um sujeito já emerge “atravessado pelos interdiscursos” e pela 

intersubjetividade, marcados pelas heterogeneidades enunciativas.  

Em Authier-Revuz, (2004) a compreensão dialógica de Bakhtin (1981) e o 

sujeito dividido de Lacan (2008) são deslocados para as heterogeneidades 

enunciativas ou discursivas, entendidas por ela como o discurso do outro/Outro no 

discurso do sujeito, isto é, outros já-ditos presentes no discurso e o outro a quem o 

enunciador se dirige e ainda o Outro do inconsciente que o constitui. 

Em relação ao momento da comunicação escrita, a autora ainda fala do 

dialogismo com nossas próprias palavras, pois, quando escrevemos, ao mesmo 

tempo, fazemos uma releitura daquilo que estamos dizendo, somos autorreceptores 

de nossos dizeres.  

Dessa assertiva se conclui que a alteridade também se constitui em nossos 

diálogos internos, em nossos intradiscursos. Somos o Outro mais exigente do nosso 

próprio discurso, pois como diz Bakhtin (1981, p.121), “o centro organizador de toda 

enunciação, de toda expressão, não é interior, mas o exterior. Está situado no meio 

social que envolve o indivíduo”. 

O “Outro” ainda representa, para a autora, o inconsciente cheio de palavras 

alheias, de história, do imprevisto do sentido, do equívoco, de um sentido 

desconstruído, no funcionamento autônomo do significante, vindos do imaginário 

lacaniano. O Outro que abre uma heterogeneidade de natureza diferente da 

heterogeneidade de Bakhtin, mas que deseja ser dialogismo.  

E é na defesa de um sujeito e de um discurso heterogêneos, mas sem 

perder de vista a Linguística, sua base teórica, que ao discorrer sobre a 
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Heterogeneidade Constitutiva e a Heterogeneidade Mostrada ou implícita no 

discurso, Authier-Revuz (2004), ancora-se em duas balizagens teóricas:  

 O dialogismo bakhtiniano que concebe o discurso como interação verbal, 

em que a marca da subjetividade está na intersubjetividade dos sujeitos. 

 A abordagem lacaniana do sujeito produzido pela linguagem, uma releitura 

da psicanálise de Freud, que coloca em jogo um sujeito que na sua relação 

com a linguagem encontra-se “dividido, clivado pelo inconsciente”, o real do 

aqui/agora é símbolo dos discursos guardados na memória.  

Na verdade, a autora examina nessas duas abordagens, a heterogeneidade 

constitutiva da fala e do discurso. Nas palavras de Authier-Revuz, (2004, p. 22), 

 

 

É nessa perspectiva linguística, que eu procuro apoio e ancoragem de duas 
abordagens não linguísticas da heterogeneidade constitutiva da fala e do 
discurso: o dialogismo do círculo de Bakhtin e a psicanálise (através da 
leitura de Freud, marcada por Lacan) Os trabalhos de Bakhtin estão 
fundamentalmente inscritos no campo do semiótico e literário; a psicanálise 
tem por objetivo o inconsciente. A linguagem, a língua, o discurso, o sujeito 
falante não são – ou para Bakhtin só são parcialmente – seu objeto, mas 
um material essencial à apreensão de seu próprio objeto. Sem se perder ali 
ou ali se diluir, permanecendo em seu terreno, parece-me que a Linguística 
deve levar em conta, efetivamente, esses pontos de vista exteriores e os 
deslocamentos que eles operam em seu próprio campo.  
 

 

Percebemos que é no paradoxo desses dois exteriores teóricos: de um lado, 

o sujeito do inconsciente vindo das ideias de Lacan (2010), sobre um sujeito cujas 

escolhas linguísticas vêm do inconsciente. E de outro lado, um sujeito ideológico, 

sujeito histórico em Bakhtin (1981), que Authier-Revuz (2004) se ancora para dar 

conta da teoria das heterogeneidades constitutiva e mostrada no discurso. E assim 

definir a relação do sujeito com a linguagem e com o sentido de um enunciado. 

De Bakhtin (1981), Authier-Revuz (2004) extrai suas acepções do plano 

semiótico do signo ideológico, sempre variável e flexível em relação ao ponto de 

vista dos coenunciadores, em que a interação verbal é a lei constitutiva de qualquer 

discurso, do discurso de um sujeito falante que não é fonte primeira do seu dizer.  

De Lacan (2010), usa uma semiótica complexa, dupla, no plano do 

significante, daquilo que representa o sujeito para um outro significante, do sujeito 

dividido entre o seu dizer e o dizer do outro, mesmo que de forma inconsciente. 



67 
 

Diante dessas colocações sobre esses dois exteriores teóricos em referência 

às questões do sujeito e sua relação com a linguagem, é que retomamos nos 

tópicos seguintes, algumas apreciações de Bakhtin (1981, 2011) e Lacan (2008, 

2010), a fim de nos aclarar como se dá a relação entre os sujeitos e seus atos 

discursivos, que tem a alteridade como o cerne da individualidade e da ação do 

pensamento participativo, cujos entendimentos nos darão suporte para a 

constituição dos sujeitos discursivos que ora pesquisamos. 

 

 

3.2.1 As concepções do dialogismo bakhtiniano como ponto de partida 

 

 

O dialogismo bakhtiniano traz para os estudos da linguagem a noção de 

alteridade como definição do ser humano e a impossibilidade de se falar do sujeito 

fora das relações dialógicas que o ligam ao outro. 

 Na visão do autor, é no contexto das relações sociais que se definem os 

sentidos de um enunciado, onde são tecidos os fios ideológicos que transportam os 

acontecimentos da vida para o discurso. Desta forma, buscamos enfocar que, para 

Bakhtin (1993), tanto na arte quanto na vida, há dois núcleos de valores 

heterogêneos que se completam na formação do todo de um discurso, o eu e o 

outro. 

E, assim, Bakhtin (1993, p. 91) define a relação eu/ outro como “o mais alto 

princípio arquitetônico do mundo real do ato realizado ou ação. É a contraposição 

concreta e arquitetonicamente válida ou operativa entre eu e o outro.” Esse 

pensamento se vincula à ideia de acabamento na organização do todo de um 

discurso, a partir de um excedente de visão, de pluralidade de vozes ideológicas, ou 

seja, quando defendermos uma posição, necessariamente estamos correlacionando-

a com outras posições valorativas, as quais determinam a alteridade como a base 

da identidade na relação eu/outro. 

Essa forma arquitetônica contempla a ação ética da relação do “eu e o 

outro”, do “eu e todos os outros”. “Só no outro indivíduo é dado ao sujeito a 

experimentar de forma viva e eticamente convincente a finitude humana, a 

materialidade empírica limitada” (BAKHTIN, 2011, p. 34).  
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Limitada porque o “eu para mim” em Bakhtin (2011) se difere completamente 

do “eu para o outro”, a autocontemplação não acontece da mesma forma que este 

contempla o outro, pois da posição exotópica em que o sujeito se encontra, ele verá 

todos os ângulos do outro, porém não poderá ver todos os ângulos de si mesmo. No 

entendimento do autor, faz-se necessário o “transgrediente” da visão do outro para 

dar-lhe acabamento.  

Essa categoria arquitetônica do pensamento bakhtiniano deve ser 

compreendida sob a forma de dialogismo, termo não mencionado por ele, mas 

subentendido nos seus escritos, onde o discurso tem a função de enunciar a palavra 

alheia no estilo daquele que a acolheu. 

Nessa compreensão, Fiorin (2008) elenca três eixos fundamentais do 

pensamento bakhtiniano que alicerçam suas concepções sobre o sujeito e a 

linguagem que este produz: unicidade do ser e do evento, relação eu/outro; 

dimensão axiológica e a concepção dialógica da linguagem. Assim, Fiorin, (2008, 

p.17) enfatiza que: 

 

O ser é um evento único. É para a existência do ser humano concreto que 
se volta Bakhtin. A unicidade do ser humano existe na ação, no ato 
individual e responsável. Viver é agir e agir em relação ao que não é o eu, 
isto é, o outro. Eu e o outro constituem dois universos de valores ativos, que 
são constitutivos de todos os nossos atos. As ações concretas realizam-se 
na contraposição de valores.  

 

 

Reitera-se, nesta afirmação de Fiorin (2008), o dialogismo bakhtiniano como 

o princípio constitutivo de todo ato enunciativo. Essa relação exotópica, em que o 

sujeito se posiciona no lugar do outro para depois regressar a si mesmo, constitui-se 

como um ato responsável e responsivo determinado pela condição humana de ser 

para o(s) outro(s), como uma necessidade contínua de uma consciência externa, 

momentânea, que lhe complete, visto que o sujeito está sempre se constituindo nas 

suas relações sociais, daí a sua incompletude e a necessidade da relação eu/outro 

que o sustenta.  

Em função dessas considerações, podemos dizer que o dialogismo 

bakhtiniano se desdobra em vária reflexões, atravessando as análises da 

heteroglossia, do plurilinguismo, dos falares sociais, do rir carnavalesco, da 

bivocalidade da palavra, da polêmica velada ou explícita, que marcam as vozes 

dissonantes no discurso, objeto da translinguística, proposta por Bakhtin (1981), em 
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que a palavra do outro vem revestida de uma nova orientação discursiva, é o que 

chamamos de polifonia de vozes sociais. 

Convém observar, assim como Bezerra (2008, p. 194), que a polifonia em 

Bakhtin também está vinculada às suas ideias a respeito do gênero romance, cuja 

tipologia o autor divide em romance monofônico e polifônico, a saber: 

 

À categoria de monológico estão associados os conceitos de monologismo, 
autoritarismo, acabamento; à categoria de polifônico, os conceitos de 
realidade em formação, inconclusibilidade, não acabamento, dialogismo e 
polifonia. [...] O que caracteriza a polifonia é a posição do autor como 
regente do grande coro de vozes que participam do processo dialógico. Mas 
esse regente é dotado de um ativismo especial, rege vozes que ele cria ou, 
mas deixa recria, se manifestem com autonomia e revelem no homem um 
outro, „eu para si infinito e inacabável.[...] A polifonia se define pela 
convivência e pela interação, em um mesmo espaço no romance, de uma 
multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis, vozes 
plenivalentes e consciências equipolentes.  
 
 

A categorização do gênero romance em polifônico se refere às diferentes 

vozes sociais observadas em Problemas da poética de Dostoiévski (2008). Nesse 

escrito, Bakhtin (2008) amplia os conceitos de dialogismo, ao considerar a obra de 

Dostoiéviski como eminentemente polifônica, onde não há interferência da posição-

autor que cria vozes que não se misturam, pois são vozes autônomas e igualitárias. 

Tais considerações possibilitaram que Authier-Revuz (2004) trouxesse a polifonia de 

vozes sociais presente no romance polifônico para as estratégias linguístico-

discursivas que mostram ou escondem discursos na superfície de um texto.  

Implica dizer que construímos sentido em um discurso, pelo empréstimo que 

fazemos à palavra do outro da qual nos apropriamos em um primeiro momento, cujo 

universo de valores está impregnado pela ideologia do seu contexto sociocultural 

onde incidem outras ideologias que se inter-relacionam.  

Dessa maneira, falar do discurso, segundo a visão de Bakhtin (2008, 1981, 

1997, 1993,) pressupõe-se falar das relações entre esses sujeitos e dos lugares 

sociais, (ou no poder hierárquico) ocupados por estes sujeitos em seus enunciados.  

É falar do dialogismo como o princípio constitutivo da relação eu/outro que 

conduz a uma polifonia ou a pluralidade de vozes sociais no discurso, nos 

direcionando a heterogeneidade constitutiva do sujeito com o seu discurso que, 

segundo Authier-Revuz (2004), também pode se manifestar através de uma polifonia 
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inconsciente, uma alteridade interna, onde várias vozes se chocam externas em 

nível do sujeito dividido pela linguagem, em Lacan (2010).  

 

 

3.2.2 O sujeito dividido de Lacan 

 

 

A abordagem lacaniana (2008, p.199) do sujeito produzido pela linguagem 

em sua relação com o Outro, uma releitura da psicanálise freudiana, considera que 

“se a psicanálise deve se constituir como ciência do inconsciente, convém partir de 

que o inconsciente é estruturado como linguagem” para dar conta da constituição do 

sujeito.  

Nesse sentido, o autor coloca em jogo um sujeito que na sua relação com a 

linguagem encontra-se “dividido, clivado pelo inconsciente” através de uma polifonia, 

não propositada, mas presente entre discursos, e neste desconhecimento, o sujeito 

procura anular, no imaginário, essa divisão que afeta o “eu”, o que delineia o 

inconsciente como o discurso do Outro, estruturado como linguagem.  

A esse respeito, vale aqui registrar as considerações de Fonseca (2007) 

sobre sujeito e imaginário no discurso psicanalítico:  

 

O homem recorre ao discurso psicanalítico para alcançar a compreensão de 
si mesmo, porém este mesmo homem que invocou a Psicanálise para 
ajudá-lo a compreender-se, teve dela mais do que desejou porque ela lhe 
apresentou um resultado inesperado: O Eu que o homem procura só existe 
na enunciação, na fala viva, o Eu é constituído pela linguagem, portanto, é 
simbólico, e sua individualidade, marca da subjetividade é atestado da 
singularidade, é uma ilusão criada na e pela linguagem. O discurso 
psicanalítico fez o homem deparar-se com o mais assustador de todos os 
paradoxos: ao mesmo tempo em que ela revela a sua individualidade, leva-
o a compreender que é, inapelavelmente dividido, logo, mostra-se que é 
não Um. (FONSECA 2007, p. 13). 

 

 

Constatamos, nessa afirmação, que, no discurso psicanalítico, a 

individualidade se revela na alteridade interna do homem com a linguagem.  O não-

Um se encontra no inconsciente do sujeito, onde sujeito e pensamento se imprimem 

na língua como uma ilusão da realidade do discurso, provocando essa divisão que 

afeta o eu. Vejamos o que diz Lacan (2009, p.59, grifo do autor): 
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No momento em que ele aparece pronto para formular alguma coisa de 
mais autêntico, de mais quente do que jamais pôde atingir até então, o 
sujeito, em certos casos, se interrompe e emite um enunciado que pode ser 
este: Eu realizo de repente o fato da sua presença.  

 
 

Em outras palavras, Lacan (2009) se refere a um sujeito influenciado o 

tempo todo pela palavra alheia, um sujeito dividido, clivado por discursos outros.  

Para Authier-Revuz (2004, p. 54), o sujeito da enunciação se divide em 

função de estratégias que ele tem com o seu enunciado, com a cenografia do 

enunciado, onde há, ininterruptamente, “um avesso do discurso”, pontuado pelo 

inconsciente. Nessa junção do discurso com o seu avesso, faz-se necessário tomar 

o discurso ao pé da letra, “na base do material linguístico, do significante, que detém 

a escuta analítica”.  

Desse ponto de vista, quando se fala de divisão do sujeito, fala-se de um 

sujeito que ao mesmo tempo toma a palavra do Outro (o seu avesso, o inconsciente) 

e torna-se porta-voz de um dizer que parece não ser o seu. É o não-Um do 

enunciado de um sujeito que é o efeito da linguagem. E é através da linguagem que, 

em Authier-Revuz (2004, pp. 49-50), a subjetividade se materializa no discurso 

como: 

 

 

[...] manifestações do inconsciente, que irrompe no curso „normal‟ da vida 
cotidiana: (sobre lugares, tempos e pessoas...; esquecimentos, perdas, 
hesitações, gafes; lapsos de fala, de escuta, de escrita, de leitura, toda essa 
coleção de uma „palavra por uma outra‟), os sonhos como produtos 
significantes de uma intensa atividade psíquica „a fala do corpo‟, cujas 
paralisias, dores significativamente localizadas [...] constituem 
manifestações que escapam da vontade consciente do sujeito – sintomas 
realmente  inscritos no corpo e, como tais, concernentes à medicina – mas 
suscetíveis também de desaparecimento, desde que o sujeito, por razões 

não-físicas, não recorra mais a essa „expressão corporal‟.  
 
 

Nesse sentido, a “cura” na psicanálise é um trabalho de regressão, que faz 

ressurgir na linguagem do sujeito os conflitos do inconsciente, que carrega no 

discurso o peso dos sintomas inscritos no corpo como se fosse Outro discurso, ou 

seja, o Outro dele mesmo. Dessa forma, o dizer se encontra em nível do significante 

para o sujeito da enunciação.  

Em face disso, a autora sublinha que a psicanálise não tem como objeto a 

linguagem, mas a linguagem na psicanálise permite circunscrever o objeto do 
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desejo, tomado como inconsciente-linguagem. Assim fala Authier-Revuz, (1998, p. 

17) 

 

É aqui a categoria lacaniana do imaginário que é colocada em jogo, e a 
„função do desconhecimento‟ assegurada estruturalmente no sujeito por um 
„ego‟ [„moi‟] ocupado em anular, no imaginário, a divisão que afeta o „eu‟ [ 
„je‟], essa categoria permite ultrapassar a alternativa „bloqueada‟ que 
apresentam (reduzindo igualmente o sujeito e sua enunciação ao que é o 
seu imaginário, para tirar disso consequências opostas) as abordagens 
pragmáticas, de um lado, encerrando a enunciação em um espaço de 
intenção, de interações, de representações (estratégias, relações com o 
outro, desdobramento, imagens) , ignorando decididamente o que na 
enunciação poderia escapar a esse registro, e de outro lado, durante todo 
um tempo, a análise do discurso (M. Pêcheux), desinteressando-se – em 
proveito dos estudos „dos processos discursivos‟, verdadeiros „sujeito-
causa‟ do dizer – pelas formas concretas da enunciação tidas como puras 
manifestações superficiais da „ilusão subjetiva‟ 

 
 

Assim, a autora explica que a categoria do imaginário lacaniano é muitas 

vezes colocada em jogo, em função do real-simbólico-imaginário, de um sujeito 

produzido pela linguagem do inconsciente, que está para além da relação 

intersubjetiva, pois outras vezes seguem os passos do interdiscurso de (M. 

Pêcheux), como o lugar de construção de um sentido que escapa à sua 

intencionalidade, o destituindo do domínio do seu dizer. 

Ao embasar-se na “categoria lacaniana do imaginário” onde se reencontram 

as concepções do inconsciente do sujeito clivado pelos discursos alheios, Authier-

Revuz (1998, p.21) traz, para a sua abordagem, a análise do discurso de Pechêux 

(1995), através do exame das propriedades discursivas do „ego-imaginário‟ como 

sujeito do discurso, que se realiza pela identificação do sujeito com a 

interdiscursividade. 

A interdiscursividade de Pêcheux (1995, p. 164), diferente da 

intertextualidade que marca a relação dialógica entre discursos, abordada por 

Bakhtin (1981), refere-se ao pré-construído na memória interdiscursiva, 

correspondente ao Já-aí da interpelação ideológica. 

Decorre daí que “o sujeito se constitui pelo esquecimento daquilo que o 

determina” (PÊCHEUX, 1995, p. 163), onde há um assujeitamento à sua formação 

discursiva que representa o discurso guardado no “ego-imaginário,” manifestado nos 

intradiscursos, marcando a intersubjetividade que incorpora a interdiscursividade, na 

identificação do sujeito consigo mesmo e com o outro.  
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Diante dessas colocações, entendemos que em Bakhtin, a verdadeira 

substância da língua é constituída pelo fenômeno social da interação verbal, pelo 

fato de que através da palavra o sujeito se define em relação ao outro, no seu 

dialogismo constitutivo, “não há palavra que não pertença a ninguém”, o discurso 

acontece fora da consciência daquele que fala; em Lacan a linguagem é o simbólico, 

que representa o real em mediação com o imaginário, o inconsciente é tomado 

como o discurso do Outro; em Pêcheux, a exterioridade do sujeito é marcada pela 

interdiscursividade, em que se observa um assujeitamento ideológico, o discurso do 

sujeito como produto dos interdiscursos, pela heterogeneidade do discurso em 

relação a si mesmo, pelo duplo dialogismo, constitutivo e mostrado no discurso. 

 

 

3.3 As heterogeneidades enunciativas como duplo dialogismo: constitutivo e 

mostrado 

 

 

É no quadro teórico referendado no tópico anterior que Authier-Revuz (1990) 

coloca em cena as questões da heterogeneidade constitutiva do discurso e da 

heterogeneidade mostrada no discurso, sendo esta marcada ou não 

linguisticamente. São dois planos distintos, mas não independentes no campo da 

enunciação, onde o retorno à heterogeneidade constitutiva pode ser detectado, na 

enunciação por uma heterogeneidade mostrada, que a representa. Nestes termos, 

Authier-Revuz (1990, p.32, grifos da autora) esclarece que: 

 

Não se trata de assinalar um ao outro, nem de imaginar um relacionamento 
simples, de imagem, de tradução, nem de projeção de um no outro. Essa 
relação de correspondência direta é interditada tanto porque ela faria supor 
uma transparência do dizer em suas condições reais de existência quanto 
pela irredutibilidade manifesta das duas heterogeneidades. A uma 
heterogeneidade radical, exterioridade interna ao sujeito e ao discurso, não 
localisável (cite) e não representável no discurso que constitui aquela do 
Outro do discurso – onde estão em jogo o interdiscurso e o inconsciente - 
se opõem à representação, no discurso, as diferenciações, disjunções, 
fronteiras interior/exterior pelas quais o um – sujeito, discurso se delimita 
na pluralidade dos outros, e ao mesmo tempo afirma a figura dum 
enunciador exterior ao seu discurso.  
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Nesse sentido, o ponto de vista expresso por Authier-Revuz (1990) é de uma 

representação da heterogeneidade constitutiva na heterogeneidade mostrada, mas 

sem se sobrepor a essa representação, uma vez que a heterogeneidade mostrada e 

a heterogeneidade constitutiva estão inscritas em duas realidades distintas: a 

Constitutiva, ligada aos procedimentos reais de constituição de um discurso e a 

mostrada, aos procedimentos reais de representação no discurso dessa 

constituição. Sobre esses procedimentos Authier-Revuz (1990, p. 26) enfatiza que:  

 

É em relação a esse exterior à linguística – isto é, levando-o em conta, mas 
sem com ele se confundir, tentando mostrar a irredutibilidade e articulação 
dos dois planos – que proporei uma descrição de heterogeneidade 
mostrada como formas linguísticas de representação de diferentes modos 
de negociação do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva do 
discurso.  

 
 

Diante do exposto, observamos que as formas marcadas da 

heterogeneidade mostrada podem ser reconhecidas na enunciação pela presença 

de marcas linguístico-discursivas, como por exemplo, “vamos dizer assim”, “como 

você mesmo diz”, etc. que ao inscrever o outro no discurso estabelecem a 

negociação de sentidos desse discurso, o constituindo. Enquanto as formas não 

marcadas da heterogeneidade mostrada “representam uma forma mais afoita de 

negociação com a heterogeneidade constitutivamente aqui, pode ser enfaticamente 

confirmado, mas também onde pode se perder” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p.34).  

Nesse sentido, a heterogeneidade marcada e mostrada pelas marcas 

linguístico-discursivas provocam uma ruptura sintática, como é o caso da presença 

do discurso direto que separa explicitamente o discurso citado do discurso citante, 

enquanto que as marcas mostradas, mas que não provocam ruptura no discurso, a 

exemplo do emprego das aspas, enfraquecem a fronteira entre discursos, onde o 

que se deseja não é apenas relatar um fato, mas despertar as impressões e 

representações do coenunciador. 

Como exemplos de heterogeneidade marcada e mostrada no discurso, 

Authier-Revuz (1998, p. 143) elenca as formas marcadas unívocas: o discurso 

relatado (são as formas sintáticas do discurso direto (DD) e do Discurso Indireto (DI), 

a modalização em discurso segundo sobre o conteúdo e modalização em discurso 

segundo sobre as palavras e as formas marcadas que exigem um trabalho 

interpretativo são as aspas, itálicos, entonação da modalização autonímica que 
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representam uma marca que deve ser interpretada como referência a um outro 

discurso. 

Com relação à heterogeneidade mostrada não marcada, mas identificada 

pelo coenunciador no seu trabalho de interpretação, a autora cita: o discurso indireto 

livre (DIL) e o discurso direto livre (DDL). Para a autora, as citações escondidas, 

alusões, reminiscências, e a ironia, os chistes são marcas puramente 

interpretativas que abrem espaço para a heterogeneidade constitutiva.  

No que se refere à heterogeneidade mostrada e marcada no discurso, 

lembramos que na verdade, a autora se aproxima do que já nos transmitia Bakhtin 

(1981, p.144-196) na terceira parte do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem:  

Para uma história das formas de enunciação nas construções sintáticas em que 

Bakhtin (1981, p.144) fala das diferentes marcas do discurso citado como sendo “o 

discurso no discurso, a enunciação na enunciação” que figuram num dado contexto, 

através das marcas sintáticas do Discurso Direto (DD), Discurso Indireto (DI) e do 

Discurso Indireto Livre (DIL), assinalando diferentes pontos de vista presentes em 

um discurso. 

Neste sentido, podemos entender que o discurso de outrem ajuíza toda a 

dinâmica da interação verbal e que esse princípio dialógico de Bakhtin se estende 

em todos os seus escritos, o que ocasiona forte contribuição às Heterogeneidades 

Enunciativas de Authier-Revuz (1998, 2004), que concebe a heterogeneidade 

mostrada e marcada através do DD, DI, das aspas, do itálico e de glosas 

enunciativas, como marcas linguístico-discursivas que apontam para a inscrição do 

outro no discurso do sujeito e o constitui, nas formas da modalização autonímica, 

própria da não-coincidência do dizer. 

Ressaltamos, por fim, que o discurso direto e o discurso indireto são duas 

manifestações mais clássicas das heterogeneidades enunciativas e se caracterizam 

“pela aparição de um segundo enunciador num enunciado atribuído ao primeiro” 

(MAINGUENEAU, 1997, p.85).  

Para um maior entendimento sobre o discurso relatado, ilustramos essa 

discussão com dois excertos que compõem o discurso do PROF/UERN, em que o 

emprego do discurso direto provoca a ruptura na linearidade do discurso desse 

professor. 

Vejamos: 
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[1] 
Então, o professor vai maquiar essas cinco aulas. Ele diz assim: “Olhe, turma, semana que vem , eu 
vou ter aqui um estagiário. Então ele prepara cartaz né? Arruma dinâmica (risos). Ele prepara o 
aluno. (PROF/UERN) 

 
[2] 
E aí tem umas coisinhas aí pelo meio, que eles acham muito estranho. Eu digo: “olhem, vocês vão 
observar “X” aulas, na mesma turma”. 
 (PROF/UERN) 

 

 

No excerto um (1), temos um campo de representação do discurso outro em 

que o verbo dizer aparece como um verbo que marca a ruptura entre duas falas, 

quando o professor entrevistado introduz o 2º ato de fala, trazendo para o seu 

discurso duas vozes antagônicas percebidas simultaneamente: a voz do eu que tece 

sua trama, para empregar através das marcas linguístico-discursivas do discurso 

direto, a heterogeneidade mostrada no discurso, a polifonia de vozes sociais ao 

colocar textualmente a voz do outro, nesse caso específico, a voz do professor da 

sala de aula que, de certo modo, é a voz de uma parte de professores que procuram 

mascarar a realidade da sala de aula quando esta é observada por um aluno 

estagiário.   

Convém acrescentar que o emprego das aspas não marca a ruptura no 

enunciado, mas são postas para marcar a alteridade entre discursos. Ao colocar 

entre aspas a fala do professor que vai ser observado pelo estagiário, percebemos 

esse artifício linguístico como uma forma de marcar o distanciamento, a alteridade 

entre essas vozes sociais, procurando garantir que aquelas palavras que o professor 

entrevistado diz não são suas e assim, constituir-se enquanto sujeito, marcando o 

lugar social de onde vem o seu discurso. E nesse confronto de vozes, o professor 

entrevistado procura produzir o efeito de sentido de que há necessidade de 

mudança quanto à aplicação das práticas de ensino nas IES brasileiras. 

No excerto dois (2), o discurso relatado aparece aqui não como relatando o 

discurso do outro coenunciador, mas representando um outro ato de enunciação, um 

retorno das palavras do professor entrevistado a uma outra situação enunciativa,  

marcando ainda a metadiscursividade e a autorrepresentação ao falar de sua própria 

fala.  

Embora o termo aspado não faça parte, enquanto tal, das formas de 

representação do discurso de outrem, explicitamente ou interpretativamente 

funciona como um subconjunto daquelas formas, para confirmar exatamente o que o 
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professor encontra de Outro em seu dizer. Percebemos ainda, que o termo “X” 

aparece entre aspas, porque depende do contexto em que essa marca linguístico-

discursiva foi inserida, não para marcar uma ruptura no discurso, mas simular que é 

legítimo determinar aquele total de aulas. 

Do que foi exposto, percebemos, enfim, que em nossas práticas discursivas, 

somos levados a construir marcas linguístico-discursivas que, ao se desenvolverem 

no meio da linguagem, não há local para o pensamento primeiro, “o outro me é todo 

dado num mundo exterior a mim como elemento deste” (BAKHTIN, 2011, p. 34). 

O sujeito encontra-se, pois, imerso em uma heterogeneidade enunciativa 

que lhe é constitutiva. Bem além da fala de si e do outro podemos distinguir marcas 

linguístico-discursivas que nos levam ao campo das NCD. Essas representações de 

equivalências no campo das NCD é o que veremos no item seguinte. 

 

 

3.4 O processo metaenunciativo da modalização autonímica 

 

 

É no campo das NCD que Authier-Revuz (1998, 1999) investiga o encontro 

das marcas linguístico-discursivas das NCD com as representações 

metaenunciativas da modalização autonímica, de feição reflexiva, opacificante do 

dizer, em relação aos comentários metaenunciativos de um modo de dizer 

complexo, desdobrado, que se agrega a uma autorrepresentação do dizer, levando-

se em conta o que esses comentários dizem ao seu coenunciador. 

Entre os referentes da modalização autonímica que tem a ver com a 

autorrepresentação do dizer, como aquela representação que vem do interior do 

sujeito, mas que habita em  outro lugar, tem o outro discurso no dizer do sujeito e há 

uma interação entre os dois, que ao mesmo tempo é heterogênea. Esse conjunto de 

marcas que explicitam o retorno da palavra é chamado de modalização autonímica, 

pertencente ao campo das NCD. 

Porém, antes de adentramos nas concepções das NCD, faz-se necessário um 

esclarecimento do que seja conotação autonímia e modalização autonímica e de 

outros termos que estão intimamente ligados às representações das marcas 

linguístico-discursivas das não-coincidências do dizer. 
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3.4.1 Conotação autonímia & modalização autonímica 

 

 

Dentre os diferentes modos de negociação do sujeito enunciador com as 

marcas linguístico-discursivas presentes em seu dizer, a exemplo do emprego das 

aspas, temos a conotação autonímia e a modalização autonímica.  

Para que tenhamos uma maior compreensão da função da modalização no 

enunciado, fomos buscar em Maingueneau (2008) a discussão sobre como se 

instaura num enunciado o emprego da conotação autonímia e da modalização 

autonímica.  

O autor explica que o emprego autonímio se refere aos signos em si mesmos 

e cita, como exemplo, o enunciado, “Gato” é um substantivo masculino, para mostrar 

que a palavra “gato” aparece entre aspas para designar o próprio signo linguístico 

com o seu significante e seu significado, portanto, não está se referindo ao animal 

gato. E explica que no emprego autonímico não há como substituir as palavras entre 

aspas por palavras sinônimas, pois não se referem à realidade enunciativa, mas ao 

signo linguístico.  

Paralelamente ao emprego autonímico das aspas, há o emprego da 

modalização autonímica que, segundo Maingueneau, (2008, p. 58) 

 

[...] se caracteriza por não se limitar às palavras colocadas entre aspas, mas 
por englobar o conjunto dos procedimentos por meio dos quais o 
enunciador desdobra, de uma certa maneira, seu discurso para comentar 
sua fala enquanto está sendo produzida. Ao comentar assim sua própria 

fala, o enunciador produz uma espécie de enlaçamento na enunciação.  
 

 

Do que foi dito por Maingueneau (2008) em relação aos dois modalizadores 

enunciativos, ratificamos que a autonímia se limita a explicar o próprio signo 

linguístico, enquanto que a modalização autonímica se manifesta nos comentários 

do sujeito sobre o seu próprio dizer, provocando uma ruptura nesse dizer. Como no 

exemplo: 

 

[3] 
A língua é um bem cultural, é uma área do conhecimento, a linguagem é produzida socialmente, ela 
é produto, mas ela é também produção textual, se ela é produto e ela é também produção, produto 
cultural, melhor dizendo, produção cultural [...] 
(PROF/UFMA) 
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Como podemos ver no exemplo dado, o professor não se limita a dizer que a 

língua é um bem cultural, expressão que denota uma conotação autonímia, pois está 

designando o próprio signo linguístico, ao seu significante e seu significado. 

 Por não se limitar à autonímia, o professor acrescenta à sua fala um 

conjunto de procedimentos por meio do qual desdobra o seu dizer, através de um 

comentário que está sendo produzido. É o caso do emprego da marca linguístico-

discursiva “melhor dizendo”, que permite ao professor enfatizar que a língua 

enquanto bem cultural é uma produção cultural, opacificando a sua fala através de 

outras palavras mais. 

Esse modo reflexivo de comentar um dizer é próprio da modalização 

autonímica que dá origem às NCD citadas por Authier-Revuz, (1998, p. 29) como 

uma “oposição ao modo de dizer „simples‟, „padrão‟ de um elemento X, de „alguma 

coisa‟ que não passa despercebida e a qual seu comentário responde”. 

Significa afirmar que o sujeito enunciador ao explicitar o sentido de suas 

palavras, ao mesmo tempo em que apresenta marcas linguístico-discursivas, 

próprias da modalização autonímica, igualmente as comentam, desdobrando esse 

dizer através da “laçada reflexiva de um dizer que se volta explicitamente sobre si 

mesmo.” 

Para Authier-Revuz (1998), essa marca de explicitação univocizante de um 

dizer, fixa o sentido que essa marca recebe em relação aos outros sentidos 

(polissemia) ou o sentido em relação às outras palavras (homonímia, paronímia), 

potencializando um sentido outro que o enunciado encontra “não na língua, mas nas 

palavras aqui e agora, em contexto, e do qual deve proteger ativamente seu dizer.” 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 31). 

Essa marca de explicitação ou de representação entre o UM e o Não-UM diz 

respeito ao esforço do enunciador em suprimir ou acolher palavras. Em uma palavra, 

podemos ouvir sempre outras palavras. Em uma cadeia de palavras, mergulhamos 

em outras palavras que não foram ditas, mas que estão ali presentes, pelo contexto, 

em um ponto do dizer. 

 Para um melhor entendimento sobre essas marcas linguístico-discursivas, 

que explicitam sentidos, passemos ao conjunto de termos que estruturam o 

processo metaenunciativo da modalização autonímica, como podemos verna figura 

a seguir. 
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Figura 1-Conjunto de termos que estruturam o processo metaenunciativo da modalização 
autonímica. Fonte: O próprio autor. 

 

 Modalização Autonímica - estratégia especial na qual o sujeito enunciador 

engloba o conjunto de procedimentos por meio dos quais  desdobra o seu 

dizer para comentar sua fala que está sendo produzida por meio de uma 

glosa enunciativa; 

 glosa - comentário explicativo de um termo que provoca uma ruptura no 

discurso denominada de estatuto autonímico; 

 estatuto autonímico – rompimento momentâneo da linearidade da 

enunciação através de uma laçada reflexiva; 

 laçada reflexiva – enlaçamento na enunciação para modalizar o seu próprio 

dizer, colocando uma avaliação frente àquilo que enuncia em relação 

consigo mesmo, com o  outro, com o linguístico e com o próprio dizer, 

opacificando a língua. 

 opacificação enunciativa - efeito instigado pela modalização autonímica, 

cada vez que um enunciado se refere a um enunciado anterior na mesma 

enunciação, o sujeito produz uma laçada reflexiva, que se volta 

reflexivamente sobre o seu próprio dizer, instaurando automaticamente o 

processo da metaenunciação; 

 metaenunciação é o processo de inserir numa cadeia enunciativa uma 

segunda enunciação que se refere à primeira, necessariamente construída a 
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partir de uma glosa através da qual o sujeito enunciador evidencia a relação 

que ele mantém com o outro, com o sistema linguístico e com o seu próprio 

discurso. 

Esses acréscimos em torno do dizer fazem parte da metalinguagem natural 

ou da prática metalinguageira. No espaço metalinguageiro, há aquilo que chamamos 

de reflexividade sobre o dizer ou o discurso sobre o discurso em relação à 

metalinguagem ou à reflexividade em torno do dizer. Como forma de melhor 

compreender os mecanismos da metalinguagem, enquanto retorno reflexivo, 

Authier-Revuz (2014), durante o Curso, O metalinguageiro do dizer, ministrado em 

junho do ano em pauta, esclarece que 

 

a metalinguagem está no cerne da prática linguageira, está na língua e o 
metadiscurso está no discurso. O discurso relatado e fundamentalmente um 
discurso linguageiro e faz parte da nossa relação com a linguagem, uma 
reflexividade estrutural da linguagem heterogênea. Dentre os diferentes 
níveis metalinguageiros, o discurso relatado se destaca por construir uma 
mensagem a partir de uma outra mensagem, é o que chamamos de 
discurso sobre o discurso – reflexividade.  Na modalização autonímica o 
discurso volta-se sobre si mesmo. 

 
 

Na relação entre a metalinguagem e o metadiscurso, há dois planos de 

estatutos diferentes, mas que se entrecruzam: a metalinguagem, que está no âmago 

da prática linguageira e faz parte do cotidiano e o metadiscurso, que está no 

discurso. Essas formas mostram como jogamos com a representação do discurso 

outro, (RDA), ou o discurso sobre o discurso em que a autorrepresentação do dizer 

faz parte da RDA8 e vem se juntar à trilogia do discurso relatado: Discurso Direto 

(DD), discurso Indireto (DI) e discurso segundo. 

Valendo trazer para o item seguinte algumas observações de Authier-Revuz 

(1999) quanto ao campo das relações do discurso outro (RDA) e o campo da 

estrutura enunciativa da Modalização Autonímica (MA), enquanto subconjunto das 

formas explícitas da RDA, cuja relação é o de “falar com as palavras de um exterior 

discursivo”. 

 

 

                                                             
8 Em consonância com a figura dois (2) deste trabalho, empregamos, neste Capítulo, a sigla de “Representação 
do Discurso Outro”, como RDA, de origem francesa. 
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3.4.2 Das fronteiras entre a representação do discurso outro (RDA) e a modalização 

autonímica (MA) 

 

Sobre essa intersecção entre os dois campos de representação do discurso 

outro (RDA) e o campo da modalização autonímica (MA), observamos que na 

representação do discurso outro (RDA) temos um discurso referindo-se a outro 

discurso, ou como diz Bakhtin (1981, p. 144) “um discurso no discurso” nas palavras 

de Flores e Teixeira (2009, p. 153), “uma recepção ativa do discurso do outro.”  

Na modalização autonímica (MA), temos uma autorrepresentação do 

discurso de si mesmo, uma forma enunciativa pertencente ao campo da 

reflexividade do dizer, que se reconhece como atravessada por discursos outros. 

Nas palavras de Authier-Revuz (1999, p. 11), 

 

Isso equivale a dizer que a modalização autonímica não pertence, como tal, 
ao campo da representação do discurso outro, ou se quisermos, não é uma 
forma do „discurso relatado‟, como são o discurso direto, o indireto ou a 
modalização do dizer como discurso segundo (do tipo segundo, para, de 
acordo com fulano). Ela constitui uma configuração enunciativa mais geral, 
de auto-representação do dizer, suscetível de remeter explícita (em um 
subconjunto de suas formas) ou interpretativamente (no caso de sinais 
tipográficos, aspas itálico) ao campo do discurso outro que emerge no dizer.  
 
 

Essa relação entre o plano da modalização autonímica e a representação do 

discurso outro, frente a um conteúdo a ser dito, representa a volta ao discurso sobre 

si mesmo ou a reflexividade entre o ato que acontece e aquele que fala do ato que 

acontece.  

No plano do discurso relatado, o dizer ao mesmo tempo em que acontece é 

acompanhado por uma recepção ou representação do discurso outro, delineando a 

alteridade, que são analisáveis como manifestação de uma autorrecepção. O que 

importa a Authier-Revuz (1999) em relação à RDA e a MA é o fato de que, encontrar 

alteridade na representação de uma NCD não significa encontrar o discurso do 

outro, como é o caso das formas de RDA, mas que o sujeito leva em conta o outro 

que atravessa seu discurso.  

Nesse sentido, a MA não é uma representação do discurso outro, mas “uma 

configuração enunciativa mais geral de autorrepresentação”. Essa interface entre a 

RDA e MA é observada na figura dois (2) deste trabalho. 
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Figura 2- Fronteiras entre o campo das representações do discurso outro (R.D.A.) e o Campo da 
Modalização Autonímica(MA). Fonte: Authier-Revuz. Disponível em 
revistaseletocas.pucrs.br/fale/ojs/index.php/fale/article/view/14934. 

 

Como podemos perceber na figura dois (2), a MA é um subconjunto das 

formas de RDA, no sentido de que a RDA é uma recepção ativa do discurso do 

outro, enquanto a MA é uma autorrecepção do discurso de si mesmo, como 

“respostas que eles efetuam àquilo que encontram de „outro‟, de heterogêneo em 

seu dizer” (AUTHIER-REVUZ, 1999, p. 9), isto é, no desdobramento do seu dizer, o 

sujeito emprega palavras vindas de outra forma de dizer, de outros discursos, de 

outras teorias, de outra língua, recolocadas no contexto do comentário efetivo, 

fazendo proliferar a linguagem sobre si mesma. 

No percorrer desse caminho, Authier-Revuz (1998) chega às NCD do dizer, 

ao avaliar mais de 4.000 enunciados orais e escritos, nas mais diversas situações 

discursivas, a autora coloca em análise os encontros das marcas linguístico-

discursivas comas representações das não coincidências do dizer, (1998, p. 20) não 

no plano da estrutura sintática, mas no que esses comentários dizem ao sujeito do 

discurso. 

Ao tratar das não coincidências do dizer, Authier-Revuz (1998, pp. 19-20) 

expõe seis tipos formais da modalização autonímica, pelos quais a configuração 

autonímica da metaenunciação se sobrepõe numa graduação que vai das formas de 

um grau maior de explicitação a um grau menor no fio único do discurso, até chegar 

às marcas puramente interpretativas. São elas: 
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1. As marcas explicitamente metaenunciativas completas que admitem um “eu 

digo X” ou um dizer com a intenção de dizer (marcado pelos verbos dizer, 

chamar, etc.).  

Exemplo: 

[4] 
“Então, é são adaptações, modificações que você faz, né? E assim... ela é tão visível, essas 
mudanças... visível, quando eu digo, na prática. Eu digo muito mais na prática do que no PGD”. 
 (PROF/UERN) 

 
 

2. As marcas explicitamente metaenunciativas que implicam um “eu digo X” 

subordinado às aposições, aos sintagmas circunstanciais, proposicionais e 

adverbiais do tipo: X, se eu posso dizer, como se diz, por assim dizer, etc. 

Exemplo:  

[5] 
Com relação, primeiro -volto a dizer – nós... a ideia, então, volto – como se diz ((risos)) àquilo que 
eu estou dizendo, para vocês, eu pego alunos já com essas concepções [...] 
(PROF/UFMA) 

 
 

3. As marcas explicitamente metalinguísticas, com um autônimo X ou Y. (X é a 

palavra exata, X é inconveniente, o que X chama Y, etc.).  

Exemplo: 

 

[6] 
[...] então, eles aplicam esse projeto, eles fazem o cronograma, aplicam o projeto e depois da 
aplicação desse projeto eles fazem um relatório, mostrando como foi a aplicação desse projeto, os 
resultados que eles tiveram, isso que nós chamamos de intervenção. Entendeu? 
(PROF/UFMA) 

 

4. Marcas sem elemento autônimo ou sem elemento metalinguístico unívoco. (X, 

quer dizer, Y, X ou Y, etc.).  

 

Exemplo: 

[7] 
Então, eu acho que a perspectiva do enunciado é uma perspectiva fundamental, pra gente trabalhar 
a gramática na escola. Quer dizer, claro que eu posso ensinar gramática. 
 (PROF¹/USP) 

 

 

5. Sinais tipográficos como as aspas e o itálico e sinais de entonação.  

 Exemplo: 
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[8] 
E a referência que eles têm de ensino ainda é a referência, por exemplo, que a leitura... “Texto dois, 
viu? Página 31.” OK “Leiam o texto! Leram, né? Vamos falar agora um pouquinho desse texto.” Aí 
fala um pouquinho do texto, ne?   
(PROF/UERN) 

 
 

6. Marcas puramente interpretativas como alusões, ironia, discurso indireto livre, 

jogos de palavras não marcados que se  articulam com as concepções do 

sujeito e sua linguagem, abrindo espaço para as heterogeneidades 

enunciativas. 

Exemplo: 

 

[9] 
Mas o que aconteceu comigo: é... como eu era professora do ensino fundamental, e eu fui uma 
criança muito curiosa, muito curiosa por ler, né? É só que assim... filha de família rica, sabe (Risos)  
A biblioteca enorme na minha casa, né? Então eu não tinha esse acesso... esse acesso à Literatura.  
(PROF/UERN) 

 
 

É através dessas balizagens enunciativas que o sujeito enunciador negocia 

com as não-coincidências que afetam o seu dizer, eliminando ou acolhendo os 

diversos sentidos da palavra, quer seja pelos desdobramentos dos comentários 

sobre eles mesmos, afetados pelo equívoco; quer seja pela fixação de um sentido, 

reduzindo a polissemia, a sinonímia; quer seja através de sinais gráficos como o 

emprego das aspas, do itálico ou através de um trabalho puramente interpretativo da 

censura, da ironia, da ruptura, que abrem ou fecham espaços para outros sentidos, 

ou até pelo emprego das formas de acréscimo para dizer outras palavras mais que 

acarretam efeitos de sentido e desencadeiam reações dialógicas.  

No desenhar desse caminho, chegamos, enfim, às formas metaenunuciativas 

da modalização autonímica que figuram a representatividade das não-coincidências 

do dizer. 

 

 

3.5 As não-coincidências do dizer (NCD) 

 

 

O fenômeno linguístico-discursivo das não-coincidências do dizer se instaura 

na reflexividade entre o ato que acontece e aquele que fala do ato que acontece no 

momento histórico da enunciação. 
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Em sua explanação oral no curso O metalinguageiro do dizer, Authier-Revuz 

(2014) expõe que o ato reflexivo acontece no sentido de acompanhar, redobrar a 

representação enunciativa. Nesse sentido, a autora enfatiza que jogamos com as 

não-coincidências que afetam nosso dizer por meio de um movimento de retorno 

reflexivo, que poderá acontecer em dois planos: no plano semiótico e no plano 

enunciativo. 

No plano semiótico, o signo em menção não apresenta vestígios de 

modalização autonímica. A semiótica da autonímia é uma semiótica complexa, 

dupla, pois se refere ao significante e ao significado da palavra. O enunciador fala ao 

mesmo tempo da coisa e do signo pelo qual ele fala da coisa. É através do signo 

que se dá a ideia de transparência. O signo autonímico está no trajeto entre a 

palavra e a coisa, são constatações de natureza semiótica. 

No plano da enunciação há um desdobramento do dizer que inclui a 

modalização autonímica, um modo de dizer outro. Esse modo de dizer está em dois 

níveis: eu falo e eu falo da minha fala, uma constatação de natureza 

metaenunciativa. 

Assim, ao lado das marcas linguístico-discursivas da modalização 

autonímica, que se mostram como um movimento de retorno de um dizer, Authier-

Revuz (1998, p.20-26) expõe quatro campos de heterogeneidades em que o dizer 

aparece localmente confrontado, alterado e desdobrado: NCD interlocutiva, NCD do 

discurso consigo mesmo ou interdiscursiva, NCD entre as palavras e as coisas, NCD 

das palavras consigo mesmas, em que a heterogeneidade enunciativa se representa 

ao mesmo tempo como ponto de vista do sujeito e como proteção a uma não-

coincidência constante. São elas: 

 

 

3.5.1 Não-coincidência interlocutiva 

 

 

A NCD interlocutiva apoia-se na releitura pós-freudiana de Lacan (2010) do 

sujeito não coincidente consigo mesmo, pelo fato do inconsciente e no dialogismo 

bakhtiniano, enfatizando a alteridade eu/outro, onde as figuras de ajuste, ou 

retomadas reflexivas do autocomentário constatam ou conjuram o desvio do eu, 
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passando pelo nós, quer seja através da injunção de vozes,  em que o locutor 

invoca o outro a assumir com ele o seu discurso ou na suspensão do dizer ao querer 

do outro, como é o caso de “se você prefere assim.”  

Assim, Authier-Revuz (2004) coloca a interlocução como ocorrência 

específica da dialogização do discurso, esclarecendo que o que chama a sua 

atenção em Bakhtin (1981) não é a réplica do diálogo, mas a maneira pela qual o 

fato da interlocução intervém na dialogização interior do discurso. 

Para Authier-Revuz (2004, p.41) em geral não há mensagem pronta, 

“remetida por A a B. Ela se forma no processo de comunicação entre A e B”, 

especificando a maneira de dizer ou evidenciando sentidos não partilhados por 

coenunciadores, através de glosas enunciativas, quer seja por injunção de vozes 

procurando restaurar o Um, quer seja por eufemismos, ideias não concluídas, os 

quais fazem com que a linguagem seja insegura, em que nunca sabemos se vamos 

ser entendidos pelo nosso coenunciador.  

Desse modo, podemos dizer que a coenunciação é necessariamente 

atravessada por uma metafunção e aparece nas emergências das marcas 

linguístico-discursivas, que ao mesmo tempo fazem menção e funcionam como 

proteção das falhas comunicativas. 

Assim, na dinâmica da comunicação, não há o UM, mas há evidências de 

um retorno interlocutivo que tomam categorias diferentes de acordo com o aqui e 

agora da enunciação e aparecem como pontos de vista do sujeito em relação ao seu 

provável interlocutor. Vejamos as principais categorias, ou pontos de não-

coincidências interlocutivas, evocadas por Authier-Revuz (1998, p. 22) em que as 

glosas enunciativas se inscrevem no desvio da interlocução. 

 

Categorias: 

 

(1) Conjurar o fato, representando uma maneira de dizer ou de sentidos que não 

são inteiramente partilhados entre os enunciadores, por estratégias diversas, 

dentre elas: 

 Injunção do dizer a uma só voz  

Essas marcas delineiam a injunção da voz do “eu” com a voz do “tu/ele” 

evocadas pelo sujeito enunciador, mostrando a relação entre interlocutores, 
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através de um pedido, súplica, ordem. Como exemplos, citamos as 

expressões, digamos, suponhamos, vamos dizer assim, etc.; 

. 

Exemplos:  

[10] 
É possível, eu vejo é... é possível, da seguinte forma: não a contento até por que às vezes, o 
professor não tem tempo, o horário é pouco, o aluno não gosta muito de pesquisar, mas nós 
sempre estamos indicando e dá pra você fazer esse, vamos dizer assim, (...) pesquisa tal, como é 
que nós podemos fazer?  
(PROF/UFMA) 

 

 

[11] 
Bom! Digamos que a língua possui três dimensões. Então eu considero.., a língua tem três 
dimensões: uma dimensão comunicativa; uma dimensão cognitiva; uma dimensão linguística. 
(PROF¹/USP) 

 

 

As marcas metaenunciativas “Vamos dizer assim” ou “digamos” são 

colocada em cena como uma tentativa de restaurar o UM da enunciação. Essas 

marcas têm um caráter pessoal, indicam o “nós inclusivo” da relação (eu + tu/ele) 

realizado no modo imperativo, indicando uma ordem. 

Bernardes (2003, p. 138-141) destaca que essa injunção de vozes 

representa a injunção de um nós e não indica plural de modéstia, nem injunção ao 

nós exclusivo (eu, ele(s)) de um enunciado. 

Essas marcas ainda apresentam sentidos diversos, conforme apareçam 

antes ou depois de um comentário do sujeito enunciador, indicando formas de dizer 

relativamente à condição de realizar-se no tempo, “buscam junto ao coenunciador o 

tempo extra, necessário para nomear, instaurando uma espécie de dúvida no próprio 

percurso desse processo” (Bernardes, 2003, p.140).  

Quando essas marcas aparecem depois do comentário, o enunciador está 

convocando o coenunciador a aceitar a nomeação já concluída, como a mais 

adequada para o momento enunciativo. 

Em relação ao metaenunciativo “vamos dizer assim,” o que se evidencia não 

é o tempo para dizer, mas enfaticamente o nós inclusivo, indicando um futuro 

perifrástico.  

Quando essa marca surge após o termo comentado, o futuro perifrástico 

perde seu valor de futuro, pois a intenção é adequar à palavra ao que já foi 
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enunciado. Convém esclarecer que vamos dizer assim e digamos ainda podem 

aparecer como tiques enunciativos, ou termos repetitivos no interior de um discurso. 

 

 Apelo à boa vontade do outro: representa uma suspensão do dizer ao querer 

do outro, do tipo: “permita-me dizer X”; “X, se você quiser”, etc. 

Exemplo: 

[12] 
Não, não, nós sempre tivemos... Olha deixa eu dizer, a UFMA apesar das mudanças terem ocorrido 
desde 2001, se não me falha a memória, em 2002 teve aquela  portaria, nos só viemos acatar a 
legislação em 2006 [...] 
(PROF/UFMA) 

 

 

 Suspensão do dizer ao querer do outro: previnem um risco de não 

transmissão do sentido, ou uma recusa de coenunciação de uma maneira de dizer, 

colocando o interlocutor em cena, entre um querer dizer e o que o outro está 

compreendendo, do tipo: “Se você entende o que eu quero dizer”, etc. 

Exemplo 

[13] 
Eu tava analisando, outro dia, com um bolsista e a gente começou a selecionar todas as ...Você vai 
entender a relação que eu quero fazer. De todas as IES, daqui do Rio Grande do Norte, é... 
(PROF/UERN) 

 

 Tentar restaurar o um, lá onde ele aparece ameaçado: coloca em cena um 

interlocutor comprometido com o que o enunciador diz por meio de marcas 

imperativas, emprego do subjuntivo, do infinitivo, do futuro e elementos pessoais – 

você, alguém, nós, das senhas de recepção atenta, do tipo: “X, note bem a palavra”, 

basta! “Não falemos mais nisso”, etc. 

Exemplo: 

[14] 
Minha resposta é não! Basta! Não venha, é o conselho que te dou. 
(anônimo), 

 

 

 

(2) Tomar em conta o não-Um, fazendo funcionar dois sentidos não partilhados: 

 

 As palavras que eu digo são suas não minhas, do tipo: como você diz 

ou como vocês dizem; como vocês acabam de dizer ou gostam de dizer, etc. 
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Exemplo: 

[15] 
Tu és um rapaz gentil, meu pequeno Patrice. Um rapaz... bem. Mas tu verás, não é evidente, não 
tudo isso, para empregar o vocabulário de vocês 
(Authier-Revuz, (1998) 

 

 

 As palavras que eu digo não são suas, do tipo: X, como você(s) não 

diz(em), como você não gosta de dizer; 

Exemplo: 

[16] 
Eu sei bem que o senhor não gosta de empregar a palavra método, mas é preciso dizer, que neste 
contexto é exatamente a palavra método que devemos empregar 
(anônimo) 

 

 

Vimos que em todas as categorias das não-coincidências interlocutivas, 

elencadas nesse Capítulo, o dizer responde a entretons de vozes que são passíveis 

de detalhar a alteridade existente entre o sujeito e seu coenunciador. Esse 

distanciamento entre sujeitos, inscrito na troca do ato enunciativo, também acontece 

em função da imagem que o sujeito enunciador faz do outro a quem ele se dirige 

através de sua memória interdiscursiva.  

Assim, além do trabalho configurativo do “outro para mim”, há uma 

associação entre discursos, provocando um cruzamento entre as não-coincidências 

interlocutivas e interdiscursivas. É o que veremos a seguir. 

 

3.5.2 Não-coincidências do discurso consigo mesmo ou interdiscursivas 

 

 

As não-coincidências do discurso consigo mesmo ou interdiscursivas são 

representadas pelas estratégias metaenunciativas que o enunciador usa para 

delimitar, revalidar ou polemizar um discurso.  

Representam o aqui/agora da enunciação, demarcando a fronteira entre o 

dizer do sujeito e o outro já-dito. São postas como constitutivas em referência ao 

dialogismo bakhtiniano. 

São assentadas ainda, em relação à teoria da interdiscursividade de Michel 

Pêcheux, (1995) especificamente em sua 3ª fase da análise do discurso, que remete 
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a dizer “o que eu falo, aqui e agora, algo fala em outro lugar”, ou seja, marcam as 

não-coincidências entre discursos, o que é interior ao sujeito e o que lhe exterior. 

Para Fonseca (2007, p. 174) esse tipo de NCD é 

 
interior à enunciação porque ela usa uma perspectiva tridimensional de 
eu-aqui-agora, cujo ponto de referência é sempre o eu sujeito que fala. É 
exterior porque sempre há um outro lugar e num outro tempo que (se) 
enuncia. A interioridade e a exterioridade marcam de forma nem sempre 
unívoca o dizer daquele que se enuncia “eu” e o dizer de um outro que é 
convocado para participar da enunciação. Tal participação serve para 
refutar, apoiar, contradizer (entre muitas outras funções) aquilo que é dito 
no momento em que o  sujeito enunciador cede lugar a outra voz 

 
 

Implica dizer que o sujeito não conta apenas com a uma voz interior, ele se 

divide em função de outras vozes exteriores que se chocam internamente. O 

discurso ocorre para fora daquele que fala, ou seja, cada vez que falamos, fazemos 

empréstimo de palavras que vêm de um exterior discursivo ao modo do dialogismo e 

da polifonia bakhtiniana e da interdiscursividade entre discursos defendida por 

Pêcheux (1995).   

Do ponto de vista semiótico, tanto em Bakhtin (1981) como em Pêcheux 

(1995) o discurso está fora do autor, pois o discurso já vem saturado de outros já-

ditos. A alteridade é que deixa passar as categorias das marcas linguístico-

discursivas das não-coincidências do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva. 

Dentre tantas, citamos as principais categorias das NCD interdiscursiva, ou do 

discurso consigo mesmo, inventariadas por Authier-Revuz (1998, p. 23) “como tipos 

de fronteiras entre si e o outro.” 

 

Categorias: 

 

(1) Balizagem ou incerteza do traçado, desde o elemento „citado‟ com toda 

precisão, até a retomada não marcada. 

 

Exemplo: 

 

 

[17] 
Bom, eu acho que esse conceito de língua materna, procurando ser didática mesmo, eu iria pra 
Travaglia, né? Pra levar essa discussão pra sala de aula, quando ela começa a falar quais são os 
objetivos de Língua Materna, né?[...] E também... eu tô citando pessoas que estão voltadas ao 
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ensino mesmo, né? Aí vem com Geraldi. Ele ainda me ajuda a entender... pode ser criticado, né?  
O tempo,... Tem gente lá mais novo na área de ensino. 
(PROF/UERN/CAMEAM) 

 

 

(2) Exterior apropriado ao objeto do dizer 

Em que uma palavra, não de si, se impõe como palavra „disto do qual se 

fala‟. Apoiado na concepção da polifonia bakhtiniana e na interdiscursividade de 

Michel Pêcheux, este fenômeno diz respeito às vozes que circulam no meio social, 

através de vários discursos instaurados ao lugar da linha do tempo, palavras vindas 

de um outro lugar, de uma outra época, de uma outra teoria, de uma outra pessoa 

da qual se fala e que se impõe como apropriada a esse objeto vs associada ao 

discurso, se impondo em apoio, conflito, associação de ideias, ao discurso, a partir 

do campo de força do interdiscurso. 

São palavras tomadas de empréstimo, um empréstimo relativo à pessoa, ao 

lugar, ao tempo e ao peso da palavra em relação ao real. O sujeito em suas 

formulações insere a palavra do outro no seu dizer.  

Referem-se ainda ao momento enunciativo anterior ao aqui/agora da 

enunciação. Como exemplos, citamos: o Discurso Indireto (DI) com ilhota textual, 

como tradutor de um discurso e o emprego do discurso direto como porta-voz de um 

discurso.  

Observamos que, as formas que o enunciador usa, não são palavras de um 

outro enunciador, o que temos são palavras vindas de um outro lugar para se 

adequar ao discurso do sujeito . Eis as principais marcas linguístico-discursivas: 

Exemplo: 

[18] 
E, já, no tocante ao aluno, eu acho que o fato dele produzir um artigo, né que ele tem... ele vai 
constituir um corpus para este artigo. [...] Ele vai constituir um corpus que está sendo utilizado na 
sala de aula e ele vai realizar leituras... [...] E ele vai selecionar aí seu objeto de pesquisa, ele vai ler 
textos, ele vai ler alguma coisa pra fundamentar aquilo que ele quer trabalhar. E aí no final, ele vai 
escrever. Nem que vá passar, por esse processo sofrido, como eles dizem, que é reescrever 
depois da... (risos) do olhar do professor. 
(PROF/UERN/CAMEAM) 

 

 

(3) Maneira de dizer outra tomada como roupagem para o mesmo conteúdo vs. 

como ponto de vista sobre o real. 
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Exemplo: 

[19] 
Então, é como diz o Vigotsky, assim... É..., são duas coisas: o exógeno e o endógeno, que né, são 
intimamente ligados, né. Uma coisa não pode ser sem a outra, né..O sujeito só se desenvolve pela 
interação, pela relação com o outro, né...  Essa cognição se desenvolve pela interação, pela 
relação com o outro, né... É... Mas ele também... Então, esse conhecimento né, que se faz 
basicamente... Isso é muito niettzscheniano também: conhecimento que se faz. Não existe 
conhecimento em si. 
(PROF¹/USP) 
 

 

 

(4) Exterioridade de uma palavra ou do sentido de uma palavra, do tipo: X no 

sentido cristão; X no sentido de Bakhtin, etc.; 

Exemplo: 

[20] 
É um estilo, não no sentido como o entende Bordieu, mas uma auto-estilização 
Authier-Revuz (1998) 

 

 

(5) Tipo de outro, outra língua, região, época, registro, socioleto, discurso teórico, 

posição política, etc. 

Exemplo: 

[21] 
A aula de Língua Portuguesa pra mim só faz sentido se você for pro texto, né? e desmontar aquele 
texto e depois montar de novo, né? então assim isso vem muito mesmo lá daquela perspectiva do 
Franklin, do Geraldi, né? Mas começa com o professor Carlos Franklin, né? Bom,  pra fazer isso não 
basta ler um texto, dois, três textos, né? 
(PROF²/USP) 
 

 

 

Essas categorias diversas designam pontos de NCD do discurso consigo 

mesmo ou interdiscursivas que retomam a relação com o outro como emergências 

da interação entre discursos e constituição do sujeito que fala.  

Devemos observar ainda que, ao mesmo tempo em que o sujeito retoma a 

relação com o outro, ele fala da coisa e da palavra a nomear. Nesse trajeto, a 

relação interdiscursiva poderá nos levar a uma não-coincidência entre as palavras e 

as coisas. Vejamos, a seguir, alguns casos dessa heterogeneidade enunciativa. 
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3.5.3 Não-coincidências entre as palavras e as coisas 

 

 

As não-coincidências entre as palavras e as coisas são entendidas como 

constitutiva do sujeito que falha no seu dizer. Essa falha se refere aos lapsos 

lacanianos do real a nomear, como radicalmente heterogêneo à ordem simbólica da 

fala, uma enunciação que falha, onde figuras de (in)adequação confirmam, 

questionam, rejeitam, desdobram um enunciado invadido pelo retorno sobre si 

mesmo, ameaçado pelo fracasso na nominação, ou perseguido pelo sucesso da 

palavra exata. 

Além dessas (in)certezas evocadas, encontramos nas não-coincidências 

entre as palavras e as coisas, o emprego de metáforas, neologismos, eufemismos, 

hipérboles, verbos empregados no futuro do presente ou no futuro do pretérito, 

dentre outras categorias gramaticais que se atrelam às condições constitutivas do 

fato de dizer.  

Encontramos ainda nas categorias das NCD entre as palavras e as coisas, 

as marcas de sentido que nomeiam ou não a palavra adequada, ou a forma como a 

língua se coloca na sociedade, considerada por Bakhtin (1981), em relação ao estilo 

linguístico, ou ainda ao conceito lacaniano da língua enquanto registro do equívoco, 

em que numa palavra podemos ouvir sempre outras palavras mais, em que numa 

cadeia de palavras tem outras palavras que não foram ditas, mas que são ali 

evocadas pelo coenunciador. Essas manifestações de marcas linguístico-discursivas 

na superfície do dizer são pontos locais que se instauram no real do ato enunciativo 

e se apresentam em três categorias: 

 

 Categorias: 

 

(1) Marcas do UM realizado na nomeação, por meio do emprego das glosas que 

representam sucesso na produção da palavra exata. São vistas sob o ângulo de 

duas coincidências: 

 Coincidência do enunciador com o seu dizer, fazendo jogar com a 

intencionalidade, desejo pessoal, normas coletivas, do tipo: Eu ouso dizer X, eu digo 

bem X, o que se pode dizer; o que se pode chamar de X, o que é preciso chamar X,  

etc. 
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Exemplo: 

[22] 
Tem que preparar um ofício pra ir pra Disciplina, pra ir à escola. Então, eles... já traz muitas 
angústias, né, essa Disciplina. Eles já tão visualizando o que é que ele vai ver no próximo 
semestre. Eles têm muito medo da Disciplina, também do chamado Estágio. Só não aqueles que 
são professores. Já são tranquilos, mas a maioria não é professor.  
(PROF/UERN/CAMEAM) 
 

 

 

 Coincidência da palavra plenamente adequada à coisa, do tipo: X é a 

palavra exata, justa, que convém; X no sentido restrito; X propriamente dito, etc. 

Exemplo 

[23] 
“Quando você vir alguém que faz dessas eu falo/tolices, não há outra palavra com tamanha 
desenvoltura 
(Autheir-Revuz,(1998) 

 

 

(2) Marcas da adequação visada. São observadas nos planos: 

 

 Marcas que representam uma enunciação entre o dizer e o não dizer, 

do tipo: o que se poderia chamar X; eu não digo X, mas quase; direi X. 

Exemplo: 

[24] 
Então eu acho que o Curso de Metodologia de Ensino tinha que estar no currículo de Letras. Acho! 
Não separado do currículo. 
(PROF¹/USP) 

 

 

 Marcas que representam uma nomeação entre duas palavras. São 

figuras de duplicação de duas formulações e representam alternância não resolvida, 

do tipo: X, eu falho dizendo Y; X, eu deveria dizer Y? ; X, ou antes, Y;X, não, Y;X ou 

Y, isto é, X, ou melhor dizendo, Y,  ou seja, etc.  

Exemplo: 

[25] 
Então, mas é essa linha metodológica... teórica, melhor dizendo, porque a metodologia é que vem 
vai dar suporte a essa linha teórica, né? Então a minha metodologia segue a linha construtivista, eu 
procuro fazer dessa forma. 
(PROF/UFMA) 
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 Marcas representativas de estrutura de duplicação entre duas 

formulações, do tipo: X, Isto é, X; X, ou seja, por exemplo, etc. 

Exemplo: 

[26] 
[..] Mas, normalmente, para inserir os que ficaram fora da lista, na lista de presença, ele têm que, 
é... estar incluindo a Licenciatura. É... então... aí, é assim, está..., por exemplo, só está faltando 
Metodologia. 
(PROF¹/USP) 

 

 

(3) Marcas de falta de nomeação, um modo de dizer ausente para ele mesmo, 

sob as seguintes modalidades: 

 

 Modalidades suspensivas e modalidades anuladoras: construídas 

através do verbo dizer ou chamar e advérbio de negação, do tipo: Se se pode dizer, 

eu não direi X que, etc. 

Exemplo: 

[27 
uma concepção de gramática, né. Quer dizer. A língua é um sistema, um sistema abstrato. E ela 
tem...ela tem regras internas, que te permite dizer as coisas de um modo e não de outro, né... Mas, 
esse sistema é colocado em funcionamento pela enunciação, né, pelo uso, né. 
(PROF¹/USP) 
 

 

 

 Dúvida quanto à nomeação, com verbos no futuro do presente ou no 

futuro do pretérito e a retomada do termo enunciativo, como em:  “eu diria X”. 

Exemplo:  

[28] 
Então, a gente vive lidando com essas adaptações. Mas eu diria que adaptação mesmo, é... ela 
acontece de um semestre para outro, né? 
(PROF/UERN) 

 

 

 Modalidades que apresentam uma imperfeição, fracasso, do tipo: X, eu 

emprego X na falta de algo melhor, por comodidade, provisoriamente, por assim 

dizer, se é que se pode usar esse termo, X, é preferível dizer y, etc. 

Exemplo: 

[29] 
Temos uma testemunha que é, por assim, dizer, a peça chave para a solução desse caso 
(anônimo) 
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 Modalidades que apresentam buscas, hesitações na produção da 

palavra exata, do tipo: Como direi? Não encontro palavras, não há palavras, etc. 

Exemplo: 

 

[30] 
Olhe... Como é que eu posso te dizer, eu encontro pesquisas muito interessantes. Nós temos 
muitas pesquisas feitas, na nossa área, na área de Língua que às vezes nos dificulta até a traçar o 
próprio caminho, de repente você fica copiando e às vezes você faz uma mistura num sabe que 
teórico seguir, não é?  
(PROF/UFMA) 

 

 

 Modalidade de distância descrita entre a palavra e a coisa, ou seja, 

uma distância especificada, do tipo: X é um eufemismo; ou distância fluida, do tipo: 

X entre aspas, etc., polaridade afirmativa/negativa, auxiliares modais, modos e 

tempos com valor modal, advérbios, subordinadas, etc. 

Exemplo: 

[31] 
[...] e o nosso aluno, infelizmente. Ele chega, na maioria, a maioria dos alunos chega, na 
Universidade, na Universidade, com um nível muito baixo, sabe? Um nível de aprendizagem, de 
conhecimento... Não tô falando de conhecimento de mundo , não. Tô falando de conhecimento 
linguístico, ainda é muito baixo.  
(PROF/UERN) 
 

 

 

 Marcas que indicam fenômenos tratados reflexivamente pelos 

enunciadores, entre outros, a metáfora, o neologismo, o eufemismo e a hipérbole, 

etc., ou, ainda, um conjunto de oposições gramaticais: finitude, número, tempo, 

modo, aparecem raramente e em alternância com outros casos de NCD.  

Exemplo: 

[32] 
Então! É...essa coisa da leitura é outra... A leitura é um pepino também, né, porque tem muita 
teoria. Muita teoria. Muita! Ah, cada um acha uma coisa, né. É muito amplo isso, né. E é muito 
interessante também. Então é... eu não diria que eu tenho uma, que eu tenho uma, ou uns, ou tal.  
(PROF¹/USP) 
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A partir do tipo de representações de NCD entre as palavras e as coisas e da 

distância que esse tipo de NCD oferece entre palavra/coisa, vários discursos são 

considerados por Authier-Revuz (1998, p. 25) como: 

 

Discursos tendencialmente virgens deste tipo de formas (matemática, 
poesia...), discursos com representação moderada dessa distância, 
discursos com forte presença de formas (1), de coincidência, discursos 
diversos (entrevistas, textos literários – N. Sarraute, C. Simon) fortemente 
marcados pelas formas (2) e (3) de não-coincidência.  
 

 

Essa observação de Authier-Revuz (1998) confere a forte presença da NCD 

entre as palavras e as coisas no gênero entrevista, em função desse tipo de gênero 

apresentar, em sua forma relativamente estável de perguntas e respostas, uma 

característica bastante reveladora das diferenças entre sujeitos e discursos, uma vez 

que há sujeitos que são tendencialmente levados ao “narcisismo”, da palavra plena, 

“do acordo sobre o objeto, [...] o que a palavra exprime” (Lacan, 2009, p.148), em 

relação ao outro, contrariamente ao discurso matemático considerado pela autora 

como tendencialmente virgem desse tipo de NCD por apresentar uma significação 

imediata, intuitiva, e indicada por axiomas, não havendo lugar para o equívoco,  em 

que em uma palavra poderemos ouvir sempre outras palavras mais. 

E, é em consonância com esse pensamento que adentramos no campo das 

NCD das palavras consigo mesmas. Essas ocorrências de NCD serão definidas no 

próximo item. 

 

3.5.4 Não-coincidências das palavras consigo  mesmas 

 

 

As NCD das palavras consigo mesmas surgem nas glosas que rejeitam ou 

acolhem sentidos, especificando um sentido contra outro, ou ao contrário, integram 

ao sentido, casos de polissemia, de homonímia, de trocadilhos, afetadas pelo 

equívoco, pelos outros sentidos do dizer, como intrinsecamente ligados ao jogo da 

linguagem que “Lacan chama de Lalangue consagrando fundamentalmente o 

sistema linguístico de unidades distintas, e os enunciados, ao equívoco de uma 

homonímia generalizada, em que se ancoram a poesia e a prática psicanalítica” 
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(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 25). São pontos de representação das NCD das 

palavras consigo mesmas, que testemunham esse equívoco do dizer 

 

Categorias: 

 

(1) Respostas de fixação de um sentido nas glosas que designam, ao modo da 

rejeição por especificação de um sentido contra outro, do tipo: X no sentido de p; X, 

não no sentido de q; X, sem jogo de palavras, etc.; 

Exemplo:  

[33] 
Não! Não é isso. È a possibilidade de trazer por meio da linguagem as práticas sociais. No sentido 
de que, por meio do texto, eu posso, com o trabalho com o texto, com o trabalho com a linguagem 
em ato, eu posso entender como é que funciona 
(PROF/UERN) 

 

 

(2) Marcas do dizer alterado pelo encontro com o não-Um: 

 

 Modalidades irrealizantes do dizer, ligadas ao jogo de um sentido a 

mais. Desculpas, reservas em relação ao termo empregado, demonstrando certa 

coerção e receio, do tipo: X desculpa Y, etc.; X, perdão Y; não sei se o termo se 

aplica; X, é o caso de dizer; Eu falhei dizendo X; X, se eu ouso dizer, etc. 

Exemplo: 

[34] 
Então, ainda que a estrutura fosse diferente, a funcionalidade, é... ou desculpa, a estrutura fosse 
muito similar aqui na USP, a funcionalidade era diferente 
(PROF²/USP) 

 

 

 O sentido estendido do não-Um nas glosas que designam rejeição ou 

inclusão ou extensão do sentido, do tipo: X, também no sentido de q; X no sentido 

de p e no sentido de q; X nos dois sentidos; X em todos os sentidos da palavra, em 

toda extensão da palavra, etc.; 

Exemplo: 

[35] 
O semblante da menina estava verdadeiramente marcada pela pelo silêncio, no sentido de 
nostalgia, desânimo. 
(anônimo) 
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(3) O dizer reafirmado pelo não-Um, frequentemente imprevisto, do tipo: X é o 

caso de dizer; X é a palavra!; X, para dizê-lo em uma palavra preciosamente 

ambígua, etc. 

Exemplo: 

[36] 
A fuga rocambolesca, heliportada de um gângster de alto voo, é o caso de o dizer, nas barbas de 
todos os policiais da França [...] 
(Authier-Revuz,1998) 

 

(4) Integração ao sentido por meio de um modo de dizer, diferente ou não, pelo 

qual os enunciados apreendem reflexivamente a diversidade do não-Um, inscrito no 

campo da polissemia, às homonímias com relação às unidades de língua e os 

trocadilhos; o modo da interpretação a dar, em discurso, à glosa em todos os 

sentidos da palavra, etc. 

Exemplo 

[37] 
Ele prepara o aluno. Faz um acordo inicial. Sejam bonzinhos durante as cinco aulas da semana que 
vem. Só que essa é uma realidade que não é real. Eu diria assim, né? 
(PROF/UERN) 

 

 

 

Assim, esses seis casos formais de NCD das palavras consigo mesmas 

surgem nos discursos testemunhando uma posição enunciativa que se liga ao 

gênero discursivo em uso e à singularidade do sujeito enunciador, conforme explica 

Authier-Revuz (1998, p. 28): 

 

São tipos de distâncias reconhecidas, pontos onde elas são localizadas, 
formas de respostas que lhes são alcançadas – de modos com que se 
opera nos discursos, pela imagem que cada um desenha em si mesmo de 

suas não-coincidências. 
 
 

Essas distâncias entre o enunciador e seu dizer, entre o enunciador e o seu 

coenunciador, entre o enunciador e os discursos que circulam em sua memória 

discursivas são pontos que levam em consideração não apenas a linguagem do 

outro, mas um dizer enunciativo mais geral, uma autorrepresentação do dizer, que 

por sua natureza não é coincidente. 

Desse modo, acreditamos que esses conceitos aqui levantados sobre as 

heterogeneidades enunciativas, especialmente no campo das NCD, funcionarão 



101 
 

como suporte para o que propomos nesta pesquisa, analisar o discurso do professor 

sob o viés das não-coincidências do dizer, tendo como apoio o gênero entrevista, 

em que o essencial nesse trabalho é reconhecer na marca linguístico-discursiva 

utilizada pelo professor, a sua constituição em relação à sua atuação docente e ao 

jogo de vozes que se voltam para a Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa. 

Uma vez baseados na fundamentação teórica discutida neste Capítulo, no 

Capitulo subsequente procedemos à análise dos dados coletados para a presente 

pesquisa.  
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4AS NÃO-COINCIDÊNCIAS DO DIZER NAS VOZES QUE FALAM DA 

METODOLOGIA DE ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA – ANÁLISE DOS 

DADOS 

 

 

Finalizados o percurso metodológico e o teórico da pesquisa,  partimos para 

a análise dos dados coletados. É com base nesses percursos que, buscamos 

analisar como se representam as marcas linguístico-discursivas das não-

coincidências do dizer através das quais se realiza o desdobramento 

metaenunciativo da modalização autonímica que aparecem nos discursos de 

professores de Metodologia do ensino de Língua Portuguesa,  considerando, para 

tanto,  a condição de produção do  gênero discursivo em uso, bem como o jogo de 

vozes sociais que se veem nos enunciados dos sujeitos da pesquisa. 

Nessa intenção, buscamos analisar nos discursos dos professores das 

disciplinas: Didática da Língua Portuguesa (UERN); Metodologia do Ensino da 

Língua Portuguesa (USP) e aproximação com a Prática (UFMA) os pontos em que 

os comentários metaenunciativos dos professores entrevistados voltavam-se 

reflexivamente ao campo das categorias das marcas linguístico-discursivas das não-

coincidências do dizer, quais sejam: não-coincidência interlocutiva, não-coincidência 

do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva, não-coincidência entre as palavras e 

as coisas e não-coincidência das palavras consigo mesmas.  

Como expusemos no Capitulo metodológico da pesquisa, das cento e cinco 

(105) marcas linguístico-discursivas de não-coincidências do dizer coletadas nas 

quatro (4) entrevistas, selecionados quarenta e um (41) excertos com um total de 

setenta e seis (76) ocorrências de marcas linguístico-discursivas que ilustram as 

análises da pesquisa. 

Os quarenta e um (41) excertos selecionados para análise obedeceram a 

dois critérios: o tema abordado e a presença de marcas linguístico-discursivas que 

pudessem mostrar as mais variadas categorias das NCD, expostas no Capítulo 

teórico da pesquisa. 

Embora tenhamos descartado algumas marcas linguístico-discursivas de 

NCD que se repetiam com frequência, as quais se aproximavam a um tique 

enunciativo, mesmo assim, dada a circunstância dessas marcas nos excertos, 



103 
 

selecionamos aquelas consideradas mais significativas para o objetivo da pesquisa, 

mesmo que repetidas. 

Desse modo, a escolha dos excertos para análise dos dados não se deu de 

forma aleatória, uma vez que procuramos identificar as marcas linguístico-

discursivas de cada um dos quatro campos das NCD, coletadas nos limites de cada 

enunciado9 dos professores entrevistados sobre as disciplinas que norteiam as 

metodologias de ensino da Língua Portuguesa (MELP), referendados nas pesquisas 

do PROCAD. 

A partir das reflexões observadas nas pesquisas de Souza, Pereira e 

Costa(2012), Freitas (2012), Alves, (2011), Lima (2011) e demais pesquisas do 

PROCAD  que tratam das disciplinas vinculadas às Metodologias do Ensino da 

Língua Portuguesa (MELP) no Curso de Letras/Português, foi possível estabelecer 

uma conexão entre os discursos dos professores entrevistados e os 

direcionamentos que vinham sendo dados às MELP, por meio das Pesquisas do 

PROCAD e assim pudemos levantar alguns pontos de fundamental importância para 

a análise do nosso corpus, em relação às categorias das marcas linguístico-

discursivas das NCD presentes nos discursos dos professores que ministram essa 

disciplinas nas três IES vinculadas ao PROCAD, UERN, USP e UFMA. 

Buscamos nas categorias das marcas linguístico-discursivas das NCD, 

abordadas no procedimento de análise dos dados, os seis tipos formais de 

modalização autonímica, conforme propostos por Authier-Revuz (1998, p.19), 

evocados na fala desses professores, sob a forma de comentários metaenunciativos 

ou figuras de modalização autonímica, segundo as categorias das marcas 

linguístico-discursivas das não-coincidências do dizer, levando em conta a relação 

eu/outro, em função da imagem que o enunciador faz do outro a quem ele se dirige 

e da situação de produção do gênero discursivo em uso. 

Na apresentação e análise dos dados, nos itens subsequentes, optamos por 

topicalizar as NCD por meio das categorias de suas marcas linguístico-discursivas 

encontradas nos quarenta e um (41) excertos coletados. Tomamos essa decisão 

com o objetivo de facilitar a compreensão de nossas análises, especialmente em 

relação às categorias das NCD interlocutivas e interdiscursivas.  

                                                             
9 Para fins da análise explorada nesta pesquisa, os turnos de fala constituem-se em excertos que são vistos 
como enunciados, permitindo assim, a coleta de pelo menos uma categoria de NCD no interior dos excertos 
eleitos para a análise dos dados. 
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Quanto às NCD entre as palavras e as coisas e às NCD das palavras 

consigo mesmas, optamos por descrever suas categorias no corpo das análises e 

num quadro demonstrativo, pois essas NCD surgiram, com frequência, atreladas a 

outras marcas linguístico-discursivas de NCD, dificultando a topicalização. 

Vale acrescentar que, as marcas linguístico-discursivas representativas da 

modalização autonímica inscritas no processo metaenunciativo dos quatro campos 

das não-coincidências do dizer, a saber: não-coincidência interlocutiva, não-

coincidência do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva, não-coincidência entre 

as palavras e as coisas e não-coincidência das palavras consigo mesmas, presentes 

nos discursos dos professores que lecionam as disciplinas envolvidas com a 

metodologia de ensino da Língua Portuguesa, foram descritas, analisadas e 

caracterizadas, conforme as categorias teóricas de cada uma das marcas linguístico-

discursivas presentes nos quatro (4) campos das não-coincidências do dizer. 

Seguindo a ordem em que distribuímos os tipos de NCD, fizemos uma breve 

descrição do tipo de categoria (s) da(s) marca(s) linguístico-discursiva (s) que 

surgiram no(s) excerto(s) apresentado(s) nas análises. Após isso, realizamos a 

análise propriamente dita, fazendo uma interface entre o contexto do(s) excerto(s) e 

a marca linguístico-discursiva de NCD presentes no(s) excerto(s) analisado(s). Essa 

opção tem como função atender às exigências dos objetivos da pesquisa, conforme 

seguem nos tópicos seguintes: 

 

 

4.1 Das estratégias linguístico-discursivas à situação específica do locutor 

com o seu interlocutor – não-coincidências interlocutivas 

 

 

Nos excertos que seguem, observamos que as não-coincidências 

interlocutivas destacam-se por serem constitutivamente atravessadas por uma 

metafunção: (i) a menção do que o sujeito enunciador vai dizer por meio de marcas 

linguístico-discursivas empregadas, as quais funcionam como máscaras de 

proteção, na tentativa de restaurar o Um, lá onde o sentido aparece ameaçado, e ao 

mesmo tempo, (ii) a reflexividade dessa menção em função da imagem que o sujeito 

faz do outro a quem ele se dirige.  
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Essa dimensão das não-coincidências interlocutivas vai além da relação face 

a face, ela se constitui no jogo de vozes sociais que se veem nos enunciados dos 

professores entrevistados, cujas marcas linguístico-discursivas permitem entrever  

as seguintes categorias metaenunciativas representadas no corpus da pesquisa: 

. 

4.1.1Injunção do dizer a uma só voz 

 

 

O conjunto das marcas linguístico-discursivas, encontradas nos excertos 

abaixo, “Vamos dizer assim,” e “digamos” representam a injunção do dizer a uma só 

voz, quando o professor coloca em cena a emergência de um dialogismo 

interlocutivo na materialidade enunciativa do gênero entrevista  

Em todos os excertos em que aparecem as marcas linguístico-discursivas 

acima citadas, a não-coincidência interlocutiva é marcada pela tentativa de conjurar 

um fato, ou seja, conspirar algo através de uma coenunciação, limitada a um nós 

inclusivo, restrita aos coenunciadores que participam do ato enunciativo. 

Conforme se posicionem anterior ou posterior ao elemento X ao qual se 

referem, essas marcas linguístico-discursivas que representam as NCD 

interlocutivas foram encontradas no corpus, perfazendo um quantitativo de dezoito 

(18) excertos analisados com dezenove (19) marcas linguístico-discursivas de NCD 

interlocutivas anteriores ao elemento X e dois (2) excertos apresentando a marcas 

linguístico-discursiva “vamos dizer assim” e “digamos” posteriores ao referente  X,  

totalizando vinte (20) excertos analisados com vinte e uma (21) ocorrências de NCD 

interlocutivas representadas pelos metaenunciativos “vamos dizer assim”  e 

“digamos,” conforme distinguem-se entre: 

 

4.1.1.1 Um “vamos dizer assim” e um “digamos” – anteriores ao referente X 

: 

Nos excertos [38], [39] e [40], o professor da disciplina Didática da Língua 

Portuguesa (PROF/UERN) responde ao seu entrevistador sobre as suas 

perspectivas teóricas em relação aos autores e obras que costuma utilizar em suas 

aulas, para que o aluno tenha acesso às discussões sobre a leitura e o texto como 

unidade de ensino da Língua Portuguesa. 
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Analisando esses excertos, percebemos a presença da marca linguístico-

discursiva “vamos dizer assim” que se caracteriza por um dizer suspensivo, que 

precisa de um tempo para se concretizar e, nesse espaço de tempo, observamos 

uma abertura para a entrada do outro na participação do ato enunciativo. Vejamos: 

 

[38] 
 [...] eu tenho trabalhado com muitos textos dessa autora aqui, né? Que é uma autora cearense: 
Irandé Antunes, porque ela é realmente voltada para o ensino, né? [...] Ela traz não só... não é que 
ela esteja abolindo... vamos dizer assim esteja abolindo. “olha, vocês têm que abolir essa questão 
de vocês trabalharem com as categorias... não é categorias, não... as classes de palavra. 
(PROF/UERN) 
 

 

 

No excerto [38], o professor da UERN enuncia sua preferência teórica por 

Irandé Antunes por meio de um dizer suspensivo, marcado pelas reticências, 

representando assim, uma ruptura momentânea no discurso, um impacto no vazio 

para uma abertura à entrada do outro enunciado, um “vamos dizer assim” 

representando um dizer que não é completamente compartilhado em relação ao 

referente empregado, precisando de tempo para encontrar o elemento X que 

convém para mostrar a metodologia adequada de se trabalhar com as categorias de 

gramática, que o professor especifica como “trabalhar com as classes de palavras”. 

Nesse sentido, a fala desse professor apresenta heterogeneidades que se 

articulam e que trazem para a enunciação a alteridade enunciativa entre o eu e o 

outro, representada pela marca linguístico-discursiva “vamos dizer assim” que 

convoca o outro para dividir consigo uma enunciação que ainda não foi assumida 

em sua totalidade, instaurando a dúvida no próprio processo da enunciação, já que 

precisa de um tempo para realizar as emergências enunciativas do aqui/agora 

peculiares ao gênero entrevista. 

Tais estratégias também são verificadas nos excertos [39] e [40], quando o 

professor da UERN fala de suas impressões sobre a leitura e a produção textual e 

do texto como unidade de ensino, principalmente em relação aos conteúdos 

explorados no livro didático.  

Valendo a pena observar a relação entre as marcas linguístico-discursivas 

empregadas e a dúvida instalada no percurso entre a marca linguístico-discursiva e 

o retorno ao referente solicitado. Vejamos o que dizem esses excertos. 
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[39] 
Na prática de leitura do texto escrito, observem o papel dos recursos estilísticos, observe os 
sentidos a partir do título. Quer dizer, eles vão orientando esse aluno, que ele vai precisar disso aí, 
dessas observações, pra que ele, lá na sala de aula, eles consigam, né? Fazer com que esses 
alunos, eles tenham uma... vamos dizer assim, uma diferenciação, pelo menos na prática de leitura, 
né? 
(PROF/UERN) 
 

 

[40] 
E aí, eu sempre indico esse livro... ele tem norteado, este livro de Ângela Diniz, sobre o livro 
didático de Português, não é? Têm alguns textos... [...] tem um texto de Marcuschi... esse texto , ele 
fala das tipologias de perguntas do livro didático. Vai ter perguntas... e... aquelas perguntas 
retóricas. Onde? Como?  Quando? Né. Então vai ter todo tipo de pergunta. Mas, vai ter perguntas 
também diferenciais, que puxa mais pela compreensão, né? Pela percepção do aluno, né? Então, 
ele... vamos dizer assim...  ele fez um levantamento em números, mais de 2000 livros, na época, 
pra chegar a essas constatações. E tem sido um texto, que tem norteado muito, principalmente,  
essa atividade final da Disciplina 
(PROF/UERN) 
 

 

 

No excerto [39], a suspensão no ato do discurso, por meio da marca 

linguístico-discursiva, “quer dizer”, institui uma não-coincidência entre as palavras 

e as coisas para representar duas formulações que se inscrevem numa alternância 

não resolvida de renomear o papel dos recursos estilísticos do texto escrito. 

 A partir dessa alternância explicativa, observamos a presença de um 

“vamos dizer assim” empregado na posição anterior a um novo comentário em 

relação à prática de leitura do texto escrito, em que o professor recorre a uma 

representação conjunta desse ato enunciativo, ficando evidente a interposição de 

ideias e a injunção do dizer a uma só voz, um  “vamos dizer assim,  em decorrência 

da imagem que o enunciador faz do outro a quem ele se dirige,  no desejo de manter 

a eficácia de sua comunicação, em função também da situação de produção de 

própria do gênero entrevista, que tem como característica fazer o entrevistado falar.   

A partir dessas colocações, evidenciamos que os dois excertos [39] e [40] 

objetivam convocar à adesão do entrevistador a conjurar o fato, como uma forma de 

encontrar um tempo extra para fazer seu comentário, instaurando a dúvida nesse 

percurso e que precisa da voz do outro para validar seu dizer. 

Assim, podemos observar que as não-coincidências interlocutivas, 

enunciadas nesses dois excertos, representam um dizer atravessado pelo outro a 

quem o professor se dirige, convocando-o a dividir um discurso (“vamos dizer 

assim”) em função da imagem, (excerto 39), que o professor tem do seu aluno 
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enquanto o outro, objeto do seu dizer e da imagem que o professor faz do 

entrevistador, enquanto sujeito inscrito na sua realidade social. 

Percebemos ainda, que, na constituição de seus pontos de vista, do excerto 

[41] ao [55], em todos os excertos, o discurso desses professores não são 

completamente assumidos, por exemplo, no excerto [41] temos um “digamos” que 

convida o outro para privilegiar a Literatura enquanto texto literário, enquanto arte. 

 

[41] 
Então, a literatura ainda é a mais... a mais, digamos privilegiada. Então, eu acho que temos que 
trabalhar e com toda razão. Nas minhas aulas de Metodologia eu lido com a leitura como arte por 
excelência, da escola. A leitura literária, como a arte por excelência. 
(PROF¹/USP) 
 

 

 

Percebemos ainda, nos excertos coletados, um “vamos dizer assim” com os 

mais diversos efeitos de sentido entre a marca linguístico-discursiva e a força 

pragmática estabelecida na relação eu/outro, a exemplo do excerto [42] em que o 

professor da UERN interrompe a sua fala para empregar um “vamos dizer assim” na 

tentativa de fazer o coenunciador entender que as informações coletadas pelo aluno, 

no que diz respeito à leitura e à compreensão de textos literários, refletem o trabalho 

do professor em sala de aula, são como fotografias desse trabalho. 

 

[42] 
Toda prática de leitura, ela tem que dar conta da leitura do texto literário também. E aí é bom, 
porque eles trazem lá da sala. Eles vão lá e coletam aquelas informações, e coletam... e... vamos 
dizer assim...e fotografam o trabalho do professor. E, nesta fotografia, nós vamos ver como é o 
retrato, né?. Como é que a Literatura aparece. 
(PROF/UERN) 

 

 

No excerto [43], encontramos um “vamos dizer assim” que abre espaço para 

um entendimento conjunto de que o ensino de Literatura é sistematizado e que o 

aluno precisa dominar o conteúdo que vem das teorias de ensino em consonância 

com o que ele aprende na escola, marcando o campo de sua fala com uma 

inevitável intervenção do outro na descrição da prática de  leitura e produção textual. 
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[43] 
Na Língua materna nós damos ênfase também a questão da literatura, buscamos ver a Literatura 
também como uma área, até porque é cobrado do aluno, ele vai lá pro ensino médio,  já no ensino 
médio, essa Literatura ela é sistematizada então ele precisa é/dominar esse conteúdo, então nós 
fazemos, o que eles trazem lá das teorias – vamos dizer assim– do que eles aprendem em 
literatura e nós procuramos fazer essa ponte de trabalhar... 
(PROF/UFMA) 

 

 

Enquanto isso, o excerto [44] apresenta um “vamos dizer assim” que solicita 

do outro o reconhecimento de um dizer que compartilhe a ideia de que, no ensino de 

Literatura, o aluno já vem com seus teóricos selecionados, buscando, dessa forma, 

marcar um ajustamento de suas ideias, que, como tal, dizem respeito ao sujeito na 

sua relação com a linguagem, marcada pelo não-UM na enunciação dos fatos. 

 

[44] 
[...] então eles se baseiam muito na Literatura, porque às vezes eles chegam com seus conceitos – 
vamos dizer assim– com seus teóricos já vem selecionados, então a gente deixa assim bem à 
vontade entendeu? 
(PROF/UFMA) 

 

 

Já no excerto [45], o conceito de escrita vem marcado por um “vamos dizer 

assim” que instaura um “nós inclusivo” que conceitua a escrita como um processo 

que tem relação com a noção de texto. Nesse ponto, o professor opera um 

deslizamento em relação a eu digo X, privilegiando a intersubjetividade, “vamos 

dizer X” conjuntamente.  

 

[45] 
Então, meu conceito é que a escrita é processual, que ela é de fato processual, que ela vai 
acontecendo. Então, pra isso, eu tomo é... eu pego esses... vamos dizer assim: eu tenho embasado 
por uma noção de texto, né? 
(PROF/UERN) 
 

 

 

No excerto [46], o professor (PROF¹/USP) defende a ideia de que na escrita 

ele, enquanto professor, leva em conta o contexto, sendo que antes de concluir essa 

afirmação, o professor emprega o imperativo “digamos” para convidar o 

entrevistador a dizer em comum acordo a incerteza daquele “caos imagético interior” 

que se instaura no momento da escrita, estabelecendo na sua fala uma 
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autorrepresentação do dizer, “eu digo X”, modalizada pela representação de um 

“digamos X”. 

[46] 
Então...É...aquele, digamos, aquele caos imagético interior, em algo canalizado pra aquele... pra 
aquela rápida, e muito rápida avaliação da situação, né. Então, aí eu organizo e levo em 
consideração o contexto e tudo mais, né. Na escrita...  então, é... eu levo em consideração o 
contexto 
(PROF¹/USP) 
 

 
 

Observamos no excerto [47], “um vamos dizer assim” marcando a não-

coincidência interlocutiva, ao instaurar o apelo a dizer conjuntamente que o 

trabalho com a escrita não engloba apenas as exigências do vestibular, revelando 

também uma não-coincidência das palavras consigo mesmas por meio de uma 

glosa que especifica uma resposta de fixação de sentido “no sentido da aquisição do 

fato da escrita como uma prática social” contra o sentido de que o ensino da escrita 

na escola está relacionado apenas ao rigor do vestibular. É como dizer, X no sentido 

de P e não no sentido de Q. 

 

[47] 
O trabalho com a escrita, ah... Ele é feito não só na parte é... vamos dizer assim, do rigor para o 
vestibular ou coisa parecida, mas é no sentido da aquisição do fato da escrita como uma prática 
social  
(PROF/UFMA) 
 

 

 

Nos excertos [48] e [49] e [50], o professor da disciplina Aproximação com a 

Prática (PROF/UFMA) fala, respectivamente, do conceito de língua, da produção 

científica na área de Língua Portuguesa, dos projetos construídos pelos alunos do 5º 

período.  

Nos três excertos, a marca linguístico-discursiva “vamos dizer assim” 

representa um assunto específico, anterior ao referente X, convidando o 

entrevistador a participar da enunciação.  

Nos excertos [48] e [49], percebemos além da não-coincidência 

interlocutiva, marcada pelo metaenunciativo “vamos dizer assim,” a presença da 

marca linguístico-discursiva “por exemplo” funcionando, nos dois excertos, como 

notas explicativas que se constituem em não-coincidências entre as palavras e as 

coisas na categoria figuras da adequação visada.  
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No excerto [48], a adequação visada dá-se entre o professor não trabalhar o 

conceito de língua e o fato de que, a partir do 5º ano, este conceito já vir construído 

pelo aluno.  

[48] 
Eu não trabalho, vamos dizer assim, sistematicamente, por quê? Esses conceitos de língua... por 
exemplo, quando eu pego o aluno do 5º  período eles já têm esses conceitos construídos, deveriam 
ter, porque eles vem... se você for pegar a matriz eles tem essa questão de língua, língua 
portuguesa I, língua portuguesa II, língua III, então é isso aí é trabalhando nas aulas de Língua 
Portuguesa na prática pedagógica, o que é que eu faço? 
(PROF/UFMA) 
 

 
 

No excerto [49], a adequação visada fica entre o sentido do que o professor 

diz em relação à produção científica das IES brasileiras e o que este professor vê de 

produção científica no Maranhão. São considerações que marcam a divisão que 

afeta o “eu“, pois quanto mais o professor procura dominar o sentido daquilo que diz 

por meio de notas explicativas e comentários, mais o sentido lhe escapa, assim já 

falava Authier-Revuz (1998) 

 

[49] 
Porque nós temos muita coisa produzida, eu vejo aqui que é rico, agora isso num impede que mais 
pesquisas saiam, até para... vamos dizer assim, por exemplo, aqui no Maranhão, eu num vejo 
muita pesquisa no Maranhão nessa área e aí nos ficamos pedindo a UNICAMP, as pesquisas que 
eles laboram, a UFMG, a quem mais? 
(PROF/UFMA) 
 

 

 

No excerto [50], a não-coincidência interlocutiva, constituída pela marca 

linguístico-discursiva “vamos dizer assim”,  caracteriza-se pela injunção do dizer a 

uma só voz e aparece no excerto intercalada a uma não-coincidência entre as 

palavras e as coisas, por meio da marca linguístico-discursiva “quer dizer”, 

funcionando como uma glosa que representa uma alternância não resolvida na 

adequação visada entre X, quer dizer, Y.  

Ainda percebemos, nesse excerto, a presença de um “vamos dizer assim” 

funcionando como um “nós” que comenta em uma única voz, tentando colocar, 

nessa injunção de vozes, a relação estabelecida entre o que o aluno acha 

importante trabalhar na área que ele estudou e a opinião do professor da área em 

que o aluno quer pesquisar, mostrando que o dizer do professor ao mesmo tempo 

em que acontece é acompanhado de uma recepção de outros dizeres. 
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Vale ainda registrar a presença, nesse excerto, da não-coincidência das 

palavras consigo mesmas por meio do emprego da glosa “Ele vai construir um 

projeto que nós chamamos de projeto de intervenção”, representando a marca 

linguístico-discursiva o que se pode chamar de X, marcando o não-Um realizado na 

nomeação, na modalidade coincidência do enunciador com o seu dizer, fazendo 

jogar a intencionalidade, o desejo coletivo. 

 Em si, as não coincidências interlocutivas intercaladas a outras não 

coincidências do dizer, presentes no excerto [50], revelam toda carga axiológica do 

discurso construído em meio à heterogeneidade de vozes sociais de um sujeito que 

enuncia um dizer a uma só voz “vamos dizer assim”, que intercala outras não-

coincidências como “fenômenos do inconsciente que irrompe o curso normal dos 

atos falhos” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 49), das hesitações que afloram esse 

grande Outro tomado como linguagem. 

 

[50] 
O que é? É realmente... é... o aluno vai intervir da seguinte forma, ele aplica, a partir do 5º período, 
quando ele faz Aproximação com a Prática [...] com essa disciplina, ele vai constrói um projeto que 
nós chamamos de projeto de intervenção, numa das áreas que ele achou vamos dizer assim– que 
ele achou – quer dizer – que ele acha mais importante para ele acha mais importante para ele, que 
ele viu que houve vamos dizer assim – dependendo do professor lá, que ele sentiu essa 
necessidade. Então ele pode fazer Língua Portuguesa pegando qualquer eixo da Língua 
Portuguesa, leitura, produção textual [...] 
(PROF/UFMA) 
 

 

 

Nos demais excertos elencados, ([51], [52], [53], [54], [55], e [56]), 

percebemos as mesmas ocorrências das categorias das marcas linguístico-

discursivas das NCD interlocutivas que se referem a uma injunção de vozes de um 

“vamos dizer assim”, e um “digamos” anterior ao referente escolhido.  

Mesmo que os professores discorram sobre assuntos diversos, quando 

indagados sobre as disciplina voltadas para o ensino de Língua Portuguesa, como 

por exemplos, quando falam do Curso de Licenciatura em Letras-Português da USP; 

da concepção de leitura e Oralidade; do nome da disciplina e da intervenção da 

realidade escolar nas práticas que são lecionadas na sala de aula, bem como das 

pesquisas científicas que se relacionam com a prática da disciplina ministrada. Em 

todos os casos, o efeito suspensivo está presente nesses excertos, marcando o não-

UM no seu dizer. Eis os excertos em pauta: 
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[51] 
É... as reclamações que eles fazem aqui... [...] eles reclamaram muito de não terem, não teve 
nenhuma matéria voltada para o ensino lá. Que, é... Enfim, são essas questões de gramática que a 
gente tava discutindo, eles tavam reclamando. E todos eles reclamam mesmo. O fato de não ter 
isso lá. Reclamar, ir em busca, sei lá. Fazer algum movimento, né?, é... em prol, digamos, dessa... 
desse... dessa interface com o ensino, seria muito interessante. 
(PROF¹/USP) 

 
 

[52] 
Bom! Então é isso eles fazem os anos todos lá. Eles poderiam... E... eles podem fazer os quatro 
anos de Letras e depois vir fazer a Licenciatura. Então eles já estão, digamos, praticamente 
formados e vêm pro curso de  Licenciatura. No novo modelo é... eles têm..., pra fazer a licenciatura 
ele têm que ter pelo menos concluindo cinquenta por cento do curso. 
(PROF¹/USP) 

 

[53] 
Então, a oralidade... É... ela possui riqueza, né, tão grande... [...] a partir do momento que ela tem 
sua característica. Permite sempre uma interlocução, né... Há, é... uma mutualidade no discurso, 
né. [...] Há todo... É... um modo de funcionar, diferente da escrita, né? Em que a escrita... é muito 
mais solitária. É... o trabalho da escrita supõe menos, digamos, interação. Essa interação viva que 
supõe a oralidade... 
(PROF¹/USP) 
 

 

[54] 
Na minha Disciplina, essa proposta é a proposta da atividade prática, né? Que é deles mesmos 
observarem, elaborarem o seu trabalho, vamos dizer assim, o seu suposto trabalho, porque 
infelizmente é suposto, né? na sala de aula. Eles não vão poder interferir na aula do professor, né? 
Não tem como. E, essa questão da... do artigo final. E... não eu acho que a minha proposta é essa. 
(PROF/UERN) 
 

 

[55] 
Foi um trabalho que eu fiz... mas eu tenho aulas, é... vamos dizer assim, vídeo-aulas, nós fizemos... 
mas eu não trouxe, eu não... nunca botei aqui, posso até botar, é interessante. 
(PROF/UFMA) 
 

 
 

Percebemos que, em todos os excertos, do excerto [41] ao [55], esses 

discursos revelam um dizer que precisa de um tempo, de um ajuste explicativo para 

dizer na emergência do aqui/agora que caracteriza o gênero entrevista, igualmente 

precisam da alteridade do outro ao suspender localmente o dizer a um nós inclusivo, 

a um futuro perifrástico, “vamos dizer assim”, ou realizado pelo imperativo “digamos”, 

anterior ao seu referente, limitado aos participantes do ato enunciativo (eu + 

tu/você), o que de certa forma, também caracteriza o gênero discursivo em uso.  

Finalmente, podemos dizer que essas marcas linguístico-discursivas, 

representativas das NCD interlocutivas, mostram que para o sujeito enunciador o 

termo empregado não lhe é inteiramente aceitável, podendo se configurar como um 

convite a assumir junto com o coenunciador o ato enunciativo, conforme os excertos 
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acima especificados, ou  contentar-se com um termo  que, embora não lhe seja 

satisfatório, é o que melhor se adequa àquele momento enunciativo, estimulando o 

coenunciador a aceitar o fato.  

No entanto, a injunção do dizer a uma só voz pode se configurar como um 

“vamos dizer assim” que representa um fato já consumado e que precisa da 

aceitação do outro para validá-lo. 

Nessa acepção, no próximo item, apresentamos um “vamos dizer assim” e 

um “digamos” posterior ao referente, marcando o não-UM pela incompletude que o 

afeta. Vejamos nos próximos excertos: 

 

 

4.1.1.2 Um “vamos dizer assim,” e um “digamos” -posteriores ao referente X 

 

.  

Nos excertos [56] e [57], os professores das disciplinas, Didática da Língua 

Portuguesa (PROF.UERN) e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 

(PROF¹/USP) discorrem, respectivamente, sobre suas impressões em relação à 

ementa enquanto referência para o planejamento da disciplina e suas interferências 

na sala de aula, bem como, a concepção de leitura e os autores e bibliografias que 

embasam a sua prática de ensino. 

No meio de tudo isso que esses professores afirmam, observamos a 

presença de dois estatutos metaenunciativos que assinalam, nos dois excertos, a 

injunção de vozes, consequentemente, uma não-coincidência interlocutiva 

indicando que a palavra ou expressão escolhida e razoavelmente adequada à 

situação comunicativa, porém, entre o referente do seu dizer tem o outro no discurso 

do sujeito, tem uma interação entre os dois coenunciadores que precisa ser 

confirmada. Vejamos o que diz o excerto: 

 

 

[56] 
Não. A ementa ela é oficial, vamos dizer assim. A gente não pode mexer de forma alguma, porque 
ela é documental, né? Ela tá lá no documento do PPC do Curso [...] Mas o que nós podemos fazer 
é selecionar os textos, né? E os conteúdos, a partir do que diz a Ementa. 
(PROF/UERN) 
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No excerto [56], temos uma não coincidência interlocutiva, através da 

injunção do dizer do professor à voz do entrevistador, como em: “A Ementa ela é 

oficial / vamos dizer assim”. Ao empregar o futuro perifrástico “vamos dizer assim”, 

posterior à formulação: “Não. A Ementa ela é oficial”, o professor convida o 

entrevistador a instaurar com ele um dizer e, ao mesmo tempo, a aceitar essa 

afirmação conjunta.  

Nesse jogo, o futuro perifrástico perde sua função de futuro, pois a intenção 

aqui é ajustar o enunciado se fazendo no aqui/agora do ato comunicativo e assim, o 

entrevistado instiga o entrevistador a aceitar essa maneira de dizer, uma vez que o 

ato enunciativo já se realizou.  

 

 

[57] 
O melhor modo hoje, eu acho ainda, de identificar o bom autor, é ver alguns Mis legitimados, né? 
Mas não só do passado. Têm bons escritores contemporâneos, né. Mas de leituras mais palatáveis, 
digamos, né. 
(PROF¹/USP) 
 

 

 

 

Igualmente, no excerto [57], temos um “digamos” posterior ao seu referente, 

inscrito na modalidade de validação do que foi dito, com categoria metaenunciativa 

que mostra a palavra ou expressão escolhida como razoavelmente adequada à 

situação comunicativa. Estamos diante de um fato já consumado, por um professor 

que se responsabiliza pelo seu discurso, mas que precisa da presença do outro 

(entrevistador) para aceitar aquele fato. 

Enfim, as reflexões em torno dos metaenunciativos “vamos dizer assim” e 

“digamos” parte do pressuposto de que o não-Um é constitutivo de toda enunciação. 

Como tal, em razão da ocorrência de um número considerável de NCD 

interlocutivas presente no corpus, especialmente aquelas representadas pelos 

metaenunciativos “vamos dizer assim”, e “digamos,” optamos por computá-las na 

seguinte tabela-síntese: 
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Tabela 1- Ocorrências das marcas linguístico-discursivas “vamos dizer assim” e 
“digamos” encontradas nos tópicos 4.1.1.1 e4.1.1.2. 

Vamos dizer assim e digamos assim anterior 

ao referente 

Vamos dizer assim e digamos posterior 

ao referente 

Sujeitosda pesquisa 
Nº de 

excertos 

Nº de 

Ocorrências 

Sujeitos da 

pesquisa / 

Nº de 

excertos 

Nº de 

Ocorrências 

PROF/UERN 

PROF/UFMA 

PROF¹/USP 

PROF²/USP 

TOTAL 

6 

7 

5 

0 

18 

6 

8 

5 

0 

19 

PROF/UERN 

PROF/UFMA 

PROF¹/USP 

PROF²/USP 

TOTAL 

1 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

2 

Fonte: Próprio autor 

 

Observamos, na tabela acima, dezoito (18) excertos apresentando vinte e 

uma (21) marcas linguístico-discursivas “vamos dizer assim” e “digamos.” Conforme 

se posicionem anterior ou posterior ao elemento X ao qual se referem. Essas 

marcas linguístico-discursivas que representam a NCD interlocutiva foram 

encontradas no corpus, perfazendo um total de vinte e uma (21) ocorrências das 

marcas linguístico-discursivas, “vamos dizer assim” e “digamos”, sendo dezenove 

(19) marcas anteriores ao referente X, e duas (2) marcas linguístico-discursivas 

posteriores ao elemento X e estão inscritas na categoria Conjurar um fato, na 

modalidade Injunção do dizer a uma só voz. 

Enfatizamos, portanto, que, na composição de seus pontos de vista, do 

excerto [41] ao [55], os discursos desses professores não são completamente 

admitidos. Antes revelam um dizer que precisa de um tempo, de um ajuste 

explicativo para dizer na emergência do aqui/agora que caracteriza o gênero 

entrevista, necessitando da alteridade do outro ao suspender localmente o dizer a 

um futuro perifrástico, “vamos dizer assim”, ou realizado pelo imperativo, “digamos”, 

anterior ao seu referente, restrito aos participantes do ato enunciativo. 

Além dessas marcas linguístico-discursivas “vamos dizer assim” e 

“digamos”, encontramos no corpus outra marca metaenunciativa da NCD 

interlocutiva que está relacionada à categoria, tomar em conta o não-Um, marcando 

a modalidade, apelo à boa vontade do outro, ou submissão do discurso ao querer do 

outro. Vejamos no próximo item. 

 



117 
 

4.1.2 Apelo à boa vontade do outro 

 

No excerto abaixo, o professor submete seu discurso à compreensão do 

entrevistador quando responde que não é autor de livros sobre o ensino de Língua 

Portuguesa. (“Não eu não tenho”), mas ao usar o metaenunciativo “deixa eu te 

dizer”, o professor parece ter empregado essa marca linguístico-discursiva como 

uma forma de preservar sua face10 positivamente e manter sua autoimagem, 

enquanto autorde outros trabalhos que têm como objetivo a educação à distância. 

[58] 
Não, eu não tenho, porque eu fiz... deixa eu te dizer, porque eu fiz mais para a educação à 
distância, não sabe? Foi um trabalho que eu fiz... 
(PROF/UFMA) 

 

Tal estratégia marca, sobretudo, a atitude responsável e responsiva de um 

sujeito que se responsabiliza por suas respostas, colocando em cena o seu 

coenunciador, pois considera mais significativo que o entrevistador o considere autor 

de trabalhos sobre a educação. 

Do exposto, percebemos que as NCD interlocutivas são atravessadas por 

marcas explicitamente metaenunciativas completas que admitem um “eu digo X” ou 

um digamos X ou um dizer com a intenção de dizer que surgem no aqui/agora do 

ato comunicativo, seja na injunção de vozes ou no apelo à boa vontade do outro. 

Vale acrescentar que nos excertos analisados nesse tópico, não há o 

predomínio ou exclusividade das NCD interlocutivas, estas, em alguns casos, 

aparecem intercaladas a uma não-coincidência entre as palavras e as coisas. Nos 

vinte (20) excertos analisados nesse tópico, encontramos quatro (4) ocorrências 

denão-coincidências entre as palavras e as coisas, as quais serão computadas 

no quadro geral das ocorrências de NCD encontradas nos quarenta e um (41) 

excertos analisados.  

Esse fenômeno acontece, em parte, pela característica do gênero discursivo 

em uso que leva o entrevistado a subjetivar-se na sua relação com o outro, 

explorando os sentidos construídos de sua enunciação, centrado na atividade 

explicativa do discurso pronunciado, daí a persistência no emprego das construções 

parafrásticas, “isto é”, “ou seja”, “por exemplo”, que funcionam como notas 

                                                             
10 O termo “preservar a face” foi estudado por (Goffman) e é citado por Maingueneau (2008, p. 38) como um 
termo que corresponde à “fachada social, a nossa própria imagem valorizante que tentamos apresentar aos 
outros”, assunto que pretendemos estudar em trabalhos posteriores. 
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explicativas, próprias das NCD entre as palavras e as coisas, em que o sujeito o 

tempo todo tenta controlar o seu dizer, mesmo que esse dizer venha  intercalado a 

casos de NCD interlocutivas formuladas por um “vamos dizer assim” e um “digamos” 

submetidos à imagem que o enunciador faz do coenunciador 

Vejamos, na seguinte tabela, o quantitativo de ocorrências de não-

coincidências interlocutivas encontradas neste tópico. 

 

Tabela 2- Casos de NCD interlocutivas encontradas no tópico. 

1Conjurar um fato na modalidade Injunção do 

dizer a uma só voz 

2Tomar em conta o não-um na 

modalidade apelo a boa vontade do 

outro 

Sujeitos da 

pesquisa 

Nº de 

excertos 

Nº de 

Ocorrências 

Sujeitos da 

pesquisa 

Nº de 

excertos 

Nº de 

Ocorrências 

PROF/UERN 

PROF/UFMA 

PROF¹/USP 

PROF²/USP 

TOTAL 

7 

7 

6 

0 

20 

7 

8 

6 

0 

21 

PROF/UERN 

PROF/UFMA 

PROF¹/USP 

PROF²/USP 

TOTAL 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

Fonte: Próprio autor 

 

Nessa tabela, encontramos duas categorias das NCD interlocutivas: a 

categoria conjurar um fato por meio da injunção do dizer a uma só voz, 

representada pelas marcas linguístico-discursivas: “Vamos dizer assim,” e 

“digamos,” perfazendo um total de vinte e uma (21) ocorrências encontradas na 

categoria do item um (1). 

Na categoria do item dois (2), tomar em conta o não-Um, encontramos um 

caso de NCD interlocutiva representando um dizer não compartilhado, por meio da 

marca linguístico-discursiva, representativa do apelo à boa vontade do outro, do tipo: 

“deixa eu te dizer”, perfazendo um total de vinte e duas (22) ocorrências de não-

coincidências interlocutivas” encontradas nos vinte (20) excertos analisados neste 

tópico. 

Finalmente, vimos que, nos casos das não-coincidências interlocutivas, aqui 

apresentadas, o sujeito enuncia algo sempre em relação ao outro, comprometido 
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com um querer dizer e o que o outro está entendendo.11 Nesses pontos de troca 

enunciativa muitas vezes o dizer se representa como preenchido pelos já-ditos, pois 

como nos diz Authier-Revuz (2011),  por traz da interlocução há sempre um já-dito 

através da troca enunciativa. E, é no “sobrevoo metaenunciativo,” parafraseando 

Authier-Revuz (1998), das não-coincidências do discurso consigo mesmo que 

procedemos as análises do item seguinte.  

 

 

4.2 Em meio aos já-ditos a não-coincidência do discurso consigo mesmo ou 

interdiscursiva 

 

As considerações bakhtinianas sobre o dialogismo como fator constitutivo da 

linguagem acrescenta às heterogeneidades enunciativas, proposta por Authier-

Revuz (1998, 2004), a ideia de um discurso que se desloca para a concepção do 

interdiscurso, que vem das ideias de Pêcheux (1995) sobre a língua enquanto 

saturação dos já-ditos. 

Assim percebemos, nos excertos analisados, a concepção de um discurso 

heterogêneo em relação a si mesmo, ou uma externalidade do dizer em relação a si 

mesma, pois se “as palavras não nos pertencem”, o discurso ocorre para fora 

daquele que fala, em relação ao dialogismo e à polifonia de vozes sociais 

bakhtinianas que concebem a não existência do discurso monológico. 

Desse modo, as ideias recebidas do “outro” exterior movimentam o jogo de 

vozes sociais que se veem nesses enunciados, o que configura as 

heterogeneidades enunciativas (no plural) porque se referem às representações 

metaenunciativas dos quatro campos das não-coincidências do dizer, que podem 

ser mostradas no discurso ou constitutivas de todo discurso. 

No caso das não-coincidências do discurso consigo mesmo ou 

interdiscursivas, as palavras que tomamos de empréstimo do “outro” são pontos 

fundamentais de heterogeneidades que representam o aqui/agora da enunciação de 

um eu que deixa passar a intersubjetividade, interpretativamente ou através de 

                                                             
11

 Esse comprometimento com o que o outro está entendendo leva muitas vezes o enunciador a usar marcas 
linguístico-discursivas que objetivam enfatizar o entendimento do outro. São figuras enfáticas que segundo 
Authier-Revuz (1995), embora não sejam casos de NCD, pertencem ao campo da interlocução. As principais 
expressões enfáticas que encontramos no corpus foram: não é isso? Tá entendendo? Olha! Né? Sabe? Como eu 
digo a você, Você viu, né? 
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marcas linguístico-discursivas que o distancia do seu dizer e o constitui nas 

representações que esses enunciados têm do seu próprio dizer, do não-Um que 

afeta todo discurso. 

E, é essa alteridade estabelecida como “tipos de fronteiras entre si e o 

outro”, que veremos nas categorias das NCD do discurso consigo mesmo, ou 

interdiscursivas, mostradas nos próximos tópicos. 

 

 

4.2.1 Exterior apropriado ao objeto do dizer ou das palavras vindas de um outro 

lugar 

 

Os excertos abaixo se apoiam explicitamente em marcas linguístico-

discursivas ou glosas metaenunciativas que fazem um apelo aos discursos teóricos 

que vêm de um campo exterior, testemunhando o dialogismo bakhtiniano que é 

ressaltado pela interação verbal entre o eu e o outro em um território socialmente 

organizado. 

Nos excertos ([59], [60], [61], [62], [63] e [64]), o professor de Didática da 

Língua Portuguesa (PROF/UERN), bem como, os professores de Metodologia do 

Ensino de Língua Portuguesa (PRF¹/USP e PROF²/USP) e o professor de 

Aproximação com a Prática (PROF/UFMA) perpetram posicionamentos que 

acontecem em meio aos já-ditos, a partir das suas concepções de língua e dos 

autores e bibliografias que embasam suas práticas de ensino e os constituem 

enquanto professores comprometidos com o sentido expresso de suas enunciações: 

“eles param, olham, refletem e se distanciam do dito” por meio de exteriores 

teóricos, cujas concepções são apropriadas ao objeto das suas falas. Vejamos o que 

os excertos, em análise, nos revelam sobre as não-coincidências do discursos 

consigo mesmo ou interdiscursiva que emanam desses discursos: 

[59] 
Quando eu cito trabalhos de Geraldi, quando eu cito Irandé, é porque eles estão voltados para o 
ensino, né? Mas a gente sabe que tem aí toda uma...  Mas a gente sabe que tem uma cobertura 
maior, né? A gente vai buscar umas bases em Bakhtin. Não pra...  Que tem ideias, não da Língua 
Portuguesa em si, mas uma ideia de linguagem... ideia do outro, né? Da interação social, pra poder a 
gente chegar aí na Língua Portuguesa especificamente. 
(PROF/UERN) 
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No entendimento de que, as não-coincidências do discurso consigo mesmo, 

ou interdiscursiva abrem espaço, no enunciado, para outras vozes discursivas, o 

apelo explícito, no excerto [59], às concepções de língua, enquanto produto das 

relações sociais, leva o professor de Didática da Língua Portuguesa a ancorar sua 

fala no dialogismo bakhtiniano, e,  a partir desse campo discursivo, entender a 

linguagem como objeto de ensino da Língua Portuguesa, elencando, ainda,  as 

concepções advindas dos trabalhos de Geraldi e Irandé. 

Tais evocações teóricas se inscrevem no campo da NCD do discurso 

consigo mesmo ou interdiscursiva, cujas palavras vêm de um outro lugar, de uma 

outra teoria, pois o professor tem como base teórica as ideias de (Bakhtin). Desse 

modo, o professor marca em sua fala um eu que se institui numa negociação 

obrigatória do sujeito falante com a exterioridade discursiva apropriada ao objeto do 

seu dizer. 

Percebemos ainda no excerto, a presença de uma não-coincidência entre 

as palavras e as coisas sob a categoria figuras de adequação visada, 

representando uma enunciação entre um dizer e um não dizer, como por exemplo, 

em: “Que tem ideias, não da Língua Portuguesa em si, mas uma ideia de 

linguagem... ideia do outro, né? Da interação social...” Por meio desse tipo de NCD, 

o professor quebra a linearidade do seu discurso para fazer uma valoração negativa 

do ensino da Língua Portuguesa em si, para em seguida avaliar que a língua é 

interação social.  

Esse posicionamento do professor se enquadra no nível das formas 

explicitamente metaenunciativas que implicam um “eu digo X subordinado a um 

sintagma adverbial, não no sentido de P”. Trata-se de um sujeito que deseja que 

suas ideias sejam captadas pelo seu coenunciador, em função do gênero discursivo 

em uso, um sujeito interativo, que detém suas ideias na relação com o outro a quem 

ele se dirige. 

[60] 
Então, é...Bom! Acho que uma concepção de língua... É... não tem uma... um autor, né. Quer dizer, 
como todo mundo sabe, o Bakhtin pra mim é um autor importante. É muito importante. Há muito 
tempo, desde quando eu tava fazendo, estudando na França, né. Mas, que considera a língua é, 
primeiro... É... um sistema. Assim, duas vertentes: a língua como sistema abstrato, né; e a língua 
como interação, né. Como enunciados, funcionando por meio de enunciados. 
(PROF¹/USP) 
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No excerto [60], o professor de Metodologia de Ensino da Língua 

Portuguesa (PROF¹/USP) assume uma base teórica como genuinamente 

bakhtiniana, principalmente no que se refere à língua na vertente da interação 

verbal, da estética da criação verbal (em Bakhtin), para estudar a Literatura e suas 

implicações nos textos literários. 

Procurando adequar seu discurso a essa concepção teórica, o professor 

intercala a não coincidência do discurso consigo mesmo, uma não-coincidência 

entre as palavras e as coisas por meio da marca linguístico-discursiva “quer dizer”,  

marcando a duplicação ou reformulação do referente X,  “É... não tem uma... um 

autor, né. Quer dizer, como todo mundo sabe, o Bakhtin pra mim é um autor 

importante”.  

Sublinhamos aqui, a participação ativa do professor em suas relações 

sociais, “todo mundo do seu convívio social” sabe da sua preferência por Bakhtin. 

Podemos dizer que nesse excerto, há um entrecruzamento entre duas NCD, a não-

coincidência entre as palavras e as coisas e a não-coincidência 

interdiscursiva, acentuando a relação eu /outro em suas formulações. 

 

[61] 
Então, por exemplo, o Jauss: o leitor está implícito no texto, que dizer, o texto, ele responde as 
expectativas do leitor. [...] É a ideia, a questão do efeito do texto, já tá lá no Aristóteles.[...] Então, o 
texto, assim como os gêneros do discurso. Isso tá muito... As teorias de Jauss referentes à leitura e 
as teorias de Bakhtin referentes aos textos, não só textos literários, e eu estudei, antes de mais 
nada, muito Bakhtin pra estudar é...Literatura.(PROF¹/USP) 

 

E é por essa razão que, no excerto [61], o professor se apoia em (Jauss) 

para mostrar através de uma não-coincidência entre as palavras e as coisas, sob 

a categoria da estrutura de duplicação entre duas  formulações, representadas pelas 

marcas linguístico-discursivas “por exemplo e “quer dizer” (“Então, por exemplo, o 

Jausss: o leitor está implícito no texto, que dizer, o texto, ele responde as 

expectativas do leitor”.) para mostrar a importância que (Jauss ) dá ao texto e ao 

leitor, concepção esta que vem dos discursos teóricos lá de Aristóteles (Séc. XII) 

sobre a questão do efeito de sentido do texto.  

São associações de ideias apropriadas ao objeto do dizer e que foram 

incorporadas ao longo das práticas sociais do enunciador. Essas ideias vêm sempre 

de algum lugar, como o professor faz questão de grifar, “desde o tempo em que 

estava estudando na França”, são já-ditos sedimentados que afloram numa não-
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coincidência do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva, mostrando um 

interior apropriado ao seu objeto do dizer, próprio do gênero discursivo em uso, 

nesse caso, o gênero entrevista. 

 

[62] 
[...] mas eu trago, por exemplo, de perspectivas mais cognitivas assim, eu trago um autor brasileiro 
que foi lá em outros autores e se apropriou e propôs algo como Ângela Kleiman, por exemplo né? 
ou é... autores como pra tratar numa perspectiva como essa, mais cognitivista, né? E eu vou pra 
Linguística textual, trago alguns autores da Linguística textual, como a Ingedore Koch ou alguma 
coisa do Marcuschi, né?. Então, no caso da Linguística Textual, por exemplo, eu não vou lá buscar 
autores estrangeiro tipo Hallyday ou sei lá, esses autores que são mais referidos, né? porque eu 
acho que os autores brasileiros acabaram trazendo essas perspectivas, para uma discussão muito 
próxima da nossa realidade, né? 
(PROF²/USP) 
 

 

[63] 
A aula de Língua Portuguesa pra mim só faz sentido se você for pro texto, né? e desmontar aquele 
texto e depois montar de novo, né? então assim isso vem muito mesmo lá daquela perspectiva do 
Franklin, do Geraldi, né? mas começa com o professor Carlos Franklin, né? bom, pra fazer isso não 
basta ler um texto, dois, três textos, né? 
(PROF²/USP) 
 

 

 

Quando o professor de Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 

(PROF²/USP) se refere, nos excertos [62] e [63], à perspectiva cognitiva e à 

linguística textual, o professor fala de seu lugar de professor sempre com o olhar 

voltado para a alteridade do outro exterior, apropriado às suas raízes teóricas em 

relação às perspectivas cognitivas divulgadas por (Kleiman), (Ingedore Koch) e 

(Marcuschi), cujas concepções teóricas também foram apropriadas de outros lugares 

sociais. 

No excerto [62], percebemos também o entrecruzamento entre a não-

coincidência interdiscursiva e a não-coincidência entre as palavras e as 

coisas, balizadas pela presença da marca linguístico-discursiva, “por exemplo”, fato 

que ocorre com frequência na NCD interdiscursiva, dada a necessidade que o 

professor tem de formular ideias, em razão do gênero entrevista que exige desse 

sujeito conhecimento e experiência para dizer o que diz, em função do outro a quem 

ele se dirige e da característica que o gênero entrevista que tem como atributo fazer 

o entrevistado falar. 

As colocações do professor em volta desses lugares discursivos mostram a 

associação de ideias em relação aos autores locais, como (Franklin) e (Geraldi), 
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impondo ainda uma glosa de conotação negativa em relação aos autores 

estrangeiros (“eu não vou lá buscar autores estrangeiro tipo Hallyday”) pelo fato de 

encontrar nos autores contemporâneos algumas perspectivas bem próximas à sua 

realidade social. Novamente percebemos um entrecruzamento entre as não-

coincidência interdiscursiva e não-coincidência entre as palavras e as coisas, 

marcando um Eu não digo X, porque eu digo Y, representando a preferência do 

professor por autores locais. 

De fato, a preferência do professor por autores locais o leva a uma teoria da 

(des) construção, por meio da afirmação de que em suas atividades de ensino 

descompõe o texto para ser montado de novo. Nessa possibilidade de novas 

concepções para o estudo do texto em suas aulas, o professor faz questão de frisar, 

no excerto [63], que seus embasamentos teóricos têm as sua origem nos estudos do 

professor (Carlos Franklin) com alguma influência do professor (Gondim), marcando 

assim um posicionamento interdiscursivo. 

[64]  
Tem, eu gosto muito de Antony Zaballa, isto na linha da pedagogia, voltando, voltando para a 
nossa...  a nossa área específica, tem alguns teóricos, posso até dar pra vocês, eu gosto primeiro, 
eu escrevo também, eu tenho obras sobre o ensino de Língua Portuguesa. Eu tenho obras, mas eu 
também gosto de Celso Vasconcelos, eu tenho aqui, por exemplo, o Danilo Gondim, é... então... eu 
trabalho buscando também a Vera (xxx) na área de planejamento, de didática, né  Mas eu tenho 
um autor que eu gosto muito, dois assim que eu gosto bastante, é o Celso Vasconcelos e a Zaballa, 
né? É na nossa linha... nós buscamos porque... por incrível que pareça, né? Na questão do ensino 
da Língua, nós temos muita gente, tem a Vera... (inaudível) ela é nessa linha construtivista, acho 
que já deu pra vocês pegá-la bastante, né? Ela trabalha muito. 
[PROF/UFMA] 
 

 

Fundamentado no confronto de concepções teóricas, excerto [64], o 

professor da disciplina Aproximação com a Prática (PROF/UFMA) insere a palavra 

do outro pelo peso da sua relação com o real: um “Zaballa” que fala na perspectiva 

pedagógica, uma “Vera” que fala do estudo da língua numa filiação construtivista, 

um “Celso Vasconcelos” e um “Gondim” que se voltam aos estudos da Língua 

Portuguesa  em um momento anterior ao aqui/agora do discurso acontecendo de um 

professor que também é escritor.  

E, em meio a esse coro de vozes sociais, a não-coincidência do discurso 

consigo mesmo ou interdiscursiva abre espaço para novos discursos, para uma 

não-coincidência entre as palavras e as coisas ao explicar, por meio do 

metaenunciativo, “por exemplo” que o professor  trabalha sob as perspectivas de 

“Danilo Gondim”  ao lado de outros autores com “Celso Vasconcelos”, “Vera” e 
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“Zaballa”. São tipos de outros discursos tomados de discursos exteriores à 

linguística.  É o que observamos neste tópico e no tópico seguinte. 

 

 

4.2.2 Tipo de outro 

 

 

Levando em conta que todo discurso se constitui em meio aos já-ditos, em 

uma maneira de dizer outra tomada como tipo de outro discurso, em referência ao 

dialogismo e ao interdiscurso: “Antes e independentemente algo fala em outro lugar”, 

referência que fazemos a Pêcheux (1995). Esse outro lugar diz respeito à outra 

língua, à outra época, a outro discurso teórico, religioso, político, mostrando a não 

propriedade da linguagem e a sua especificação, um tipo de outro que marca a 

fronteira entre si e o outro.  

Vejamos essa não propriedade discursiva, analisada interpretativamente, 

nos excertos [65] e [66], que discutem, respectivamente, sobre o trabalho com o 

gênero textual em sala de aula, sobre a oralidade e as concepções teóricas em 

relação ao ensino de Língua Portuguesa ao longo dos anos.  

 

[65] 
Então...., tem dois suíços, né, que é o Dolz e Schnewly, que trabalham muito com isso. E que eu 
gosto bastante, porque, acho que, dos que eu conheço, são os que mais é...  trouxeram 
é...propostas para a sala de aula e que refletiram a partir dos gêneros orais, né, em sala de aula. 
[...] É... aí... mas aí...Como eu não sou linguista, eu tenho um acesso aos linguistas, né ao 
(inaudível), ao Bronkart, ao Jeam Michel Adam...que é um cara que eu uso bastante. [...] Gosto 
muito do (inaudível), por exemplo, que lida com a questão da oralidade e da escrita. O 
Harbermans também. O (inaudível) também. Que são escritores... É... americanos, do movimento 
da oralidade, de discussão da oralidade e da escrita, da década de 70, 60, 80, né. Mas que aqui 
só chegaram mesmo, na década de 80, quando eu estava na França, o contato que a gente tinha 
com a estética da recepção era muito voltada para uma teoria literária ainda que muito 
preocupada com o texto. 
(PROF¹/USP) 
 

 

 

O excerto [65] mostra que, a fala do professor de Metodologia do Ensino de 

Língua Portuguesa (PROF²/USP) responde aos questionamentos do entrevistador 

construindo uma inferência (“que trabalha muito com isso”) ao trabalho com gêneros 

do discurso em sala de aula, deixando claro a sua preferência pela proposta dos 

autores suíços, “Dolz e Schnewly,” em relação ao trabalho com o gênero em sala de 

aula, a partir da oralidade. 
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Essa tática metadiscursiva, que consiste em fazer ganchos entre discursos, 

conduz o professor a mencionar linguistas como “Bronkart, Jeam Michel Adam” e 

“Harbermans.” Ao mesmo tempo em que faz menção aos discursos teóricos desses 

linguistas, o professor tenta manter uma preservação positiva de sua face, para 

esconder a face negativa (“Como eu não sou linguista, eu tenho um acesso aos 

linguistas”) apresentando-se como um professor modelo, mesmo não sendo linguista 

tem acesso aos linguistas renomados como “Bronkart e Adam”, para em seguida 

desencadear a construção parafrástica de conteúdo explicativo sobre os autores 

mencionados, (“por exemplo”), que lida com a questão da oralidade e da escrita” 

mostrando a pertinência e a qualificação do seu discurso. 

Percebemos, nesse trecho da fala do professor, uma intercalação da não 

coincidência do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva com a não-

coincidências entre as palavras e as coisas, por meio de uma marca linguístico- 

discursiva que estrutura a duplicação de sentidos, como em: “Gosto muito do 

(inaudível), por exemplo, que lida com a questão da oralidade e da escrita”. 

Nessa dinâmica, o professor introduz em sua fala discursos vindos de uma  

outra época, de uma outra região, de uma outra teoria, como por exemplo, nas 

alusões feitas aos movimentos em prol da oralidade, evidenciando os discursos 

americanos em torno do assunto nos anos 60, 70 e 80, mas que só chegaram ao 

Brasil na década de 80, fala ainda das discussões sobre a estética da recepção 

fazendo referência ao tempo em que esteve na França, e seu envolvimento com a 

linguística aplicada. 

Nessa equivalência da relação “eu/outro”, no excerto [66], o professor de 

Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa (PROF²/USP) volta-se reflexivamente 

para as discussões no Brasil, num período em que o professor acha muito rico, e 

que acreditamos ser uma referência12 às propostas pedagógicas para a educação 

básica, vindas lá da década de 80 e que se intensificaram nos anos 90, a partir da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que deu seguimento às 

políticas públicas para a educação profissional, iniciada na década de 80; às 

políticas públicas para o ensino superior e finalmente à formulação da proposta 

pedagógica para a educação básica, por meio dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino fundamental e médio, PCN e PCNEM (1998, 2000)  

                                                             
12 Vez ou outra podem aparecer, nas análises, referências puramente interpretativas, que não aparecem 
textualmente nos excertos analisados, mas fazem uma alusão ao que é subentendido na voz do professor. 
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[66] 
[...] bom, eu trago muita coisa de um período no Brasil, de um período de discussões no Brasil que 
eu acho que foi muito rico, e acabou sendo desprezado por causa de uma intervenção oficial muito 
forte na década de 90, que alterou completamente o que se fazia, né? sem de fato conferir o que foi 
feito anteriormente o valor que tinha que seria os trabalhos do João Wanderley Geraldi, do 
professor Carlos Franklin, do Villar, enfim é... o pessoal que discutia , mas questões do ensino da 
Língua Portuguesa por período, vindo de vários lugares da linguística, acho que só da linguística 
nesse período, mas que abriram caminho para a linguística aplicada, por exemplo, ou estavam 
mais próximo da linguística aplicada. 
(PROF²/USP) 

 

 

No entanto, o professor lamenta que a abrangência teórica desses discursos 

tenha deixado de lado as discussões de “João Wanderley “Geraldi”, do professor 

“Carlos Franklin”, do Villar”, sobre o ensino da Língua Portuguesa. São discussões 

que o professor formula por meio de duas marcas linguístico-discursivas, “por 

exemplo”, e “ou”, representando respectivamente: uma duplicação de X (X, por 

exemplo X) e uma alternância não resolvida, (X ou Y),  “abriram caminho para a 

linguística aplicada, por exemplo, ou estavam mais próximo da linguística aplicada;” 

Essas formulações são próprias das NCD entre as palavras e as coisas, 

sob a categoria “figuras da adequação visada”, por meio da marca linguístico-

discursiva, representativa de duplicação entre duas formulações (X, por exemplo X)  

e ao mesmo tempo, representando nomeação entre duas palavras, por meio do 

conectivo “ou” (X ou Y), evidenciando uma alternância não resolvida. Assim em meio 

a interdiscursividade, há nesse excerto, duas NCD entre as palavras e as coisas. 

Como vimos, as falas desses professores colocam como fontes de 

referência pessoas, épocas, teorias, um tipo de discurso outro que são tomados em 

relação àquilo que esses professores dizem, comentam, citam na emergência do 

próprio lugar discursivo e no reconhecimento de que seu dizer já vem afetado por 

outros discursos. 

Nos excertos a seguir, veremos casos em que o discurso do outro ou o 

discurso relatado pode ser estudado sob o campo da modalização autonímica, 

quando demarcamos as fronteiras entre o campo da representação do discurso do 

outro (RDO)13 e a estrutura metaenunciativa da modalização autonímica (MA)., 

enquanto subconjunto das formas do discurso relatado (discurso direto e discurso 

                                                             
13 Preferimos denominar, nas análises, a “representação do discurso outro” como RDO, visto que a própria  
Authier-Revuz (2008), em seu artigo “A representação do discurso outro: um campo multiplamente 
heterogêneo”, publicado no periódico Calidoscópio, contempla a abreviatura RDO, em substituição à sigla RDA, 
de origem francesa. 
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indireto com ilhota textual).Eis uma marca linguístico-discursiva dessa representação 

encontrada no excerto abaixo. 

 

 

4.2.3.As representações metaenunciativas da Modalização Autonímica (MA) na 

vertente do discurso citado 

 

 

Para Authier-Revuz (1999), “a modalização autonímica não faz parte 

enquanto tal do campo da representação do discurso outro da RDO, mas é um 

subconjunto das suas marcas, explícita ou interpretativamente”.  

Esse “sobrevoo” da MA na RDO não é algo classificatório gramaticalmente, 

mas um “desdobramento reflexivo do dizer de um elemento X de uma cadeia, 

acumulando uso e menção” (AUTHIER-REVUZ, 1999, p.7), de forma natural, 

espontânea. O ato acontece no sentido de acompanhar, redobrar a representação. 

São enunciados que mostram como jogamos com a oposição entre MA e RDO. 

Vejamos no excerto seguinte: 

 

[67] 
Ah não, a concepção de gramática, bom, é ... Eu num tenho agora...É... Até a gente está discutindo 
justamente isso, né, nas aulas de Metodologia... que é...é... Eu acho que gramática no final das 
contas, como diz Maria Helena Moura Neves é, são... É... os princípios de funcionamento é..., de 
uma língua. 
(PROF¹/USP) 

 

 

No excerto [67], o professor de Metodologia do Ensino da Língua 

Portuguesa (PROF¹/USP) coloca em cena um “falar com as palavras” vindas de um 

exterior discursivo, estabelecendo uma relação com o discurso outro sob a 

modalidade de um exterior apropriado ao objeto do dizer, marcando a não-

coincidência do discurso consigo mesmo, quando leva em conta o outro que 

atravessa seu discurso. 

Observamos, aqui, não a representação do discurso outro sob a forma de 

um discurso direto, mas uma autorrepresentação do dizer do professor sobre sua 

concepção de gramática que vem se juntar ao discurso de “Maria Helena Moura 

Neves” para explicitar o que o professor tem de conteúdo a ser dito em relação à 

gramática. O professor faz ao mesmo tempo, uso e menção das palavras tomadas 
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de empréstimo de um outro lugar discursivo, com marcação da alteridade 

representada entre os enunciadores. 

Percebemos ainda, que há uma estreita relação entre a modalização 

autonímica e os discursos, direto e o discurso indireto com ilhota textual, pois em 

ambos, o sujeito enunciador faz o papel, respectivamente de porta-voz do discurso 

do outro e de tradutor do discurso do outro, só que, na modalização autonímica, o 

sujeito acrescenta um caráter conotativo ao seu dizer, quando se volta 

reflexivamente sobre esse dizer. Esses são os encontros e representações entre as 

formas do discurso outro (representado pelo discurso direto e discurso indireto) e a 

modalização autonímica. 

Assim, essas categorias das não-coincidências do discurso consigo mesmo 

ou interdiscursivas podem aparecer em qualquer tipo de discurso e marcam a 

presença forte do outro a quem o enunciador se dirige e dos outros já-ditos 

constitutivos de todo discurso. 

São discursos vindos de vários autores e épocas, marcando a alteridade que 

afeta o eu e a relação eu/outro como balizagens de um sujeito responsivo em função 

desse outro que é presença constante no gênero entrevista.  

Vale esclarecermos que, a exemplo do tópico anterior, (NCD interlocutivas) 

nos excertos analisados nesse tópico, não há o predomínio ou exclusividade das 

NCD do discurso consigo mesmo ou interdiscursivas, uma vez que o ponto de vista 

do outro é uma característica relativamente estável no gênero entrevista, somada às 

competências sócio comunicativas dos entrevistados, naturalmente, há nos excertos 

analisados, o entrecruzamento entre a não-coincidência interdiscursiva e a não 

coincidência entre as palavras e as coisas, esta última, tomada, nos excertos 

analisados, como “figuras de adequação visada”, ora representando nomeações 

entre palavras ora representando duas  formulações, ou uma alternância não 

resolvida, principalmente, por meio das marcas linguístico-discursivas , “quer dizer”, 

“por exemplo” e “ou”.  

Nos nove (9) excertos analisados, neste tópico, sobre as não-coincidências 

do discurso consigo mesmo ou interdiscursivas, encontramos sete (7) ocorrências 

de não-coincidências entre as palavras e as coisas, as quais serão computadas 

no quadro geral das ocorrências de NCD encontradas nos quarenta e um (41) 

excertos analisados.  
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Assim sendo, é importante assinalar que não se constitui como regra, a 

intercalação da NCD do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva com a NCD 

entre as palavras e as coisas, uma vez que nos nove (9) excertos analisados, as 

sete (7) ocorrências das NCD entre as palavras e as coisas não aconteceram em 

todos os excertos, sendo que num mesmo excerto surgiram várias ocorrências 

desse tipo de NCD, enquanto que no excerto [63], não houve a intercalação entre as 

duas NCD aqui comentadas.  

Acrescentamos ainda que, a frequência dessas ocorrências, nos excertos 

analisados, reafirma o nosso entendimento de que os discursos produzidos em um 

determinado contexto estão intrinsecamente relacionados às práticas que se dão na 

interação com o outro, na apropriação do gênero discursivo em uso, no empréstimo 

de palavras que se estudadas isoladas de seu contexto, perdem a sua significação 

social. Dessa maneira, quando analisamos esses discursos, de fato estamos 

analisando as heterogeneidades das vozes sociais que cruzam esses dizeres.  

Em síntese, vejamos na próxima tabela, as ocorrências das não-

coincidências das palavras consigo mesmas nos excertos analisados. 

 

Tabela 3- Ocorrências de NCD interdiscursiva neste tópico. 

Sujeitos da 

pesquisa 

1Exterior apropriado ao 

objeto do dizer 

2 Tipo de Outro 3RDO X MA 

Excertos Ocorrências Excertos Ocorrências Excertos Ocorrências 

PROF/UERN 

PROF/UFMA 

PROF¹/USP 

PROF²/USP 

TOTAL 

1 

1 

2 

2 

6 

1 

2 

2 

3 

8 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

2 

1 

3 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

Fonte: Próprio autor 

 

Na tabela acima, encontramos doze (12) ocorrências de não-coincidências 

do discurso consigo mesmo ou interdiscursivas, distribuídas nos nove (9) excertos 

analisados neste tópico. Sendo oito (8) casos na categoria exterior apropriado ao 

objeto do dizer; três (3) casos na categoria tipo de outro e um(1) caso de MA como 

um subconjunto da forma do discurso direto. 
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Com relação a MA enquanto subconjunto das formas do discurso do outro, 

podemos dizer que a modalização autonímica tem “uma configuração enunciativa 

mais geral, de autorrepresentação do dizer” (AUTHIER-REVUZ, 1999, p.11). É 

nessa relação que ela opera entre o eu e o outro que pode se esquematizar como 

uma marca linguístico-discursiva da não-coincidência do discurso consigo 

mesmo. 

E nessa polifonia discursiva, esses sujeitos vão se fazendo autores, 

apontando simultaneamente para as relações interacionais que emanam de suas 

falas, instauradas na linha do tempo de uma outra época,  uma outra pessoa, uma 

outra teoria, impondo-se em meio aos conflitos e ao campo da força da relação 

eu/outro.  

E, em meio a tantas palavras, paradoxalmente (não) há palavras (in) 

suficientes para nomear a coisa enunciada, e na contraposição entre o real do 

enunciado acontecendo e a palavra enquanto símbolo ou signo dessa nomeação é 

substituída por outra, provocando a dúvida no percurso do dizer. Esse destaque 

dado à (in) adequação da palavra será encontrado nos excertos presentes no 

próximo item. 

 

 

4.3 Da (in) adequação entre as palavras e as coisas 

 

 

Os excertos que ora analisamos tratam das emergências enunciativas que 

surgem no discurso como pontos locais que se instauram no real do discurso, em 

relação aos estudos lacanianos sobre o real, o simbólico e o imaginário, e a coisa a 

nomear. 

Admitindo esse entendimento, Authier-Revuz (1998) expõe que a não-

coincidência entre as palavras e as coisas abre espaço para as marcas 

explicitamente metaenunciativas que implicam um “eu digo X subordinado às 

aposições e sintagmas circunstanciais, proposicionais, adverbiais; aposições (X, se 

eu posso dizer, como se diz, por assim dizer, etc.) ou abrem espaço ainda para as  

marcas sem elemento autônimo ou sem elemento metalinguístico unívoco. (X, quer 

dizer, Y, X ou Y, etc.), mostrando um real sempre contínuo. Um real inacabado, 
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heterogêneo que escapa à ordem simbólica da linguagem é o que buscamos nos 

próximos excertos. 

 

[68] 
Então, uma metodologia pra que esse professor desenvolva uma boa aula. E ele vai até por 
turma, se eu não tô enganada: quinto ano, sexto ano, etc .E aí sim tem aquela questão... tem 
outras questões mais gerais... eu diria, não de língua materna, né? Mas uma formação em termos 
do que é uma língua, né? Acho que já começa por aí. Antes de ser a língua materna, antes da 
gente... é... Como é que diz? Não é sintetizar a palavra que eu tô querendo dizer. Antes de a 
gente definir, né? afunilar pra língua materna, agente já tem uma concepção toda em cima do que 
é uma língua, né? 
(PROF/UERN) 
 

 

 

O contexto, no qual o excerto [68] está inserido, gira em torno da discussão 

sobre o conceito de língua enquanto Língua Materna e língua num sentido mais 

abrangente da linguagem. 

Nessa dupla perspectiva, o excerto apresenta três ocorrências de não-

coincidência entre as palavras e as coisas, sob a égide das seguintes categorias: 

(i) Figura de falta de nomeação. Nas questões levantadas em relação à Língua 

Materna, percebemos no discurso do professor um dizer heterogêneo, marcado por 

glosas que enunciam a não coincidência entre as palavras e as coisas, através 

de um modo de dizer ausente para ele mesmo, sob a modalidade anuladora do 

sentido construído em torno do que seja língua, como em: “eu diria, não de língua 

materna, né?” para em seguida formular o sentido de língua,  “ em termos do que é 

uma língua, né.” Nesse impasse percebemos: 

(ii) Uma busca, hesitação na produção da palavra exata que lhe convém 

para aquele momento enunciativo – “como é que se diz?” 

(iii) No segmento Não é sintetizar a palavra que eu tô querendo dizer, o 

que se destaca é o fato do professor transformar a sua enunciação em dois 

momentos: o momento da procura, onde falta a palavra e o momento da conclusão 

dessa busca.  

Essa forma de não coincidência entre as palavras e as coisas “produz a 

imagem ilusória de um sujeito e de um dizer capazes de suspender 

momentaneamente esse desenvolvimento temporal em um extratempo fictício” 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 86-87), ou seja, na busca da palavra exata, o dizer 
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precisa de tempo para se realizar na descrição de escolhas estranhas à linguística 

enquanto tal. 

 

[69] 
Eu acho que tá no Departamento certo, né? Não é porque eu seja do Departamento de Letras, não 
né? Mas nós temos uma disciplina chamada Didática Geral no curso. Parece que é uma Disciplina 
do segundo período, no segundo semestre. Então, Didática Geral ela vai dar conta, como o próprio 
nome diz de questões mais gerais, né? E a nossa Didática, ela é específica Didática da Língua 
Portuguesa. [...] Nós temos uma formação é... que vai passar... que vai passar por uma formação 
em termos de, em termos da ... Como é que eu posso dizer, assim...? em termos literários... vai ver 
muitas Disciplinas... de Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa.[...] volto a dizer, não é que os 
outros não estejam aptos, mas eu considero que nós estamos aptos, até porque o nosso curso é 
um curso de licenciatura né,  pra professores de Língua Portuguesa.  
(PROF/UERN) 

 

 

O excerto [69] apresenta quatro ocorrências de não-coincidências entre 

as palavras e as coisas. São discursos realizados em torno da vinculação da 

disciplina Didática da Língua Portuguesa ao Departamento de Letras Vernáculas, 

bem como sobre o período da disciplina e as questões didáticas ministradas na 

disciplina. 

Quanto à questão do Departamento da disciplina, o professor concorda com a 

vinculação da disciplina Didática da Língua Portuguesa ao Departamento de Letras 

Vernáculas, porém esclarece que essa concordância não se liga ao fato de ele ser 

membro daquele departamento, “Não é porque eu seja do Departamento de 

Letras,não né?”. Com esse esclarecimento o professor tenta precaver-se de uma 

possível ameaça na transmissão do sentido de suas palavras e assim, na tentativa 

de preservar sua face positiva, engata uma glosa construída na modalidade 

anuladora de sentido, no ensejo de homogeneizar ou proteger seu discurso, o que 

caracteriza uma não-coincidência entre as palavras e as coisas 

Na tensão entre o sentido e o não sentido da palavra, surge no discurso do 

professor uma não-coincidência entre as palavras e as coisas sob a modalidade 

de uma coincidência da palavra plenamente adequada à coisa, como podemos 

perceber no trecho: “Mas nós temos uma disciplina chamada Didática Geral no 

Curso./ Então, Didática Geral ela vai dar conta,/ como o próprio nome diz de 

questões mais gerais, né?” Nesse trecho, o professor faz um trocadinho entre a 

disciplina Didática Geral e as questões gerais da disciplina, por meio da marca 
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linguístico-discursiva “como o próprio nome diz”, visando uma adequação entre os 

termos empregados. 

Na sequência do seu dizer, surge a expressão “Nós temos uma formação 

é... que vai passar... que vai passar por uma formação em termos de... em termos 

da... Como é que eu posso dizer, assim...? em termos literários.”. 

Esse trecho caracteriza-se pela busca, pela procura de uma palavra que não 

está disponível naquele momento. A modalização de procura “Como é que eu posso 

dizer, assim?” não aponta nem para uma adesão, nem para uma rejeição, mas está 

aqui empregada, como um meio de marcar a distância que o separa da palavra 

pronunciada, onde o professor busca o tempo necessário para encontrá-la. Ficando 

dividido entre a presença e a ausência da palavra justa, adequada, que convém para 

aquele momento. 

Essa marca linguístico-discursiva de modalização autonímica é típica da 

comunicação oral, “deixando aparecer na fala, contrariamente à escrita, as marcas 

de dificuldade de elaboração, os silêncios, os atabalhoamentos, mostrando as 

marcas da busca durante a fala” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 88-89), nesse 

entremeio, não há sucesso nem fracasso no ato comunicativo, apenas uma não 

coincidência entre as palavras e as coisas. 

O desdobramento enfático, “volto a dizer”, sinaliza a retomada de um termo 

enunciado anteriormente, “nós estamos aptos a ensinar Literatura Brasileira e 

Literatura Portuguesa porque somos professores de Português”. 

Dada a importância dessa realidade para o professor, este a assume 

inteiramente, fazendo surgir um dizer ausente para ele mesmo por meio da anulação 

de sentido para beneficiar outro sentido, como no trecho: ”não é que os outros não 

estejam aptos, mas eu considero que nós estamos aptos”. Encontramo-nos diante 

de uma não coincidência entre as palavras e as coisas, seguida da justificativa, 

“até porque o nosso curso é um curso de licenciatura né, pra professores de Língua 

Portuguesa”, mostrando uma voz que insiste na busca de adequação do enunciado 

escolhido. 

 

[70] 
Como nós estamos trabalhando a questão da língua ela é um conjunto, ela não é uniforme, ela 
não é... você num só tem a Língua... mas eu sou favorável, que o falante, que o aluno, que o 
professor ensine a Língua padrão, porque a Língua é um bem cultural, é uma área de 
conhecimento, a linguagem é produzida socialmente, ela é produto, mas ela é também produção 
textual, se ela é produto e ela é também produção, produto cultural – melhor dizendo - produção 
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cultural, então nós não podemos prescindir da norma culta também. 
(PROF/UFMA) 
 

 

O excerto [70] também levanta questões sobre a oposição reconhecida entre 

os conceitos de língua natural enquanto linguagem, e da Língua Materna como o 

uso padronizado de uma nação, como um bem cultural, comentário reformulado na 

fala do professor, pela categorização da figura de adequação visada, “melhor 

dizendo” representando uma alternância não resolvida ou uma não-coincidência 

entre as palavras e as coisas: a língua como “produto cultural” e como “produção 

cultural”.  

 

[71] 
então eles aplicam esse projeto, eles fazem o cronograma, aplicam esse projeto e depois da 
aplicação desse projeto eles fazem um relatório, mostrando como foi a aplicação desse projeto, 
os resultados que eles tiveram, isso que nós chamamos de intervenção. Entendeu? 
(PROF/UFMA) 
 

 

Já no excerto [71], o professor emprega uma glosa que representa sucesso 

na produção da palavra escolhida, (“isso que nós chamamos de intervenção” ), fato 

que comporta em si uma não-coincidência entre as palavras e as coisas. 

A expressão em destaque é vista sob o ângulo da coincidência14 do 

enunciador com o seu dizer, do tipo, “o que se pode chamar X”, fazendo jogar a 

intencionalidade e o desejo pessoal do professor em promover um ensino que 

auxilie o aluno iniciante da Licenciatura na elaboração de projetos, orientando-o em 

todas as etapas na produção científica, procedendo a escolhas por meio do que o 

professor chama de intervenção.  

[72]  
Eu acho ruim. Acho que tinha que tá vinculado dentro. Eu acho que deveria ser Licenciatura em 
Letras e vinculado ao Curso de Letras. Agora, isso que eu digo é uma heresia aqui. Porque, 
normalmente, há uma defesa muito grande aqui, acirrada da metodologia aplicada e na 
Faculdade de Educação. Como se a Faculdade de Educação é que soubesse lidar com isso. [...] 
Então eu acho que um Curso de Metodologia de Ensino tinha que estar no currículo de Letras. 
Acho! Não separado do currículo...É... não separado da Faculdade de Letras Agora, é... acho que 
tinha que ter professores... porque eu não acho que a Metodologia de do Ensino  é algo que 
esteja... É... que esteja fora do... É... da área . Fora do conteúdo. É o conteúdo que determina a 
Metodologia. E não uma coisa fora dela. 
(PROF¹/USP) 
 

 

                                                             
14 Esse tipo de não-coincidência de NCD é considerada por Authier-Revuz (1998, p.53) como figura 
metaenunciativa do bem dizer, ou coincidência do enunciador com o seu dizer. 



136 
 

 

No excerto [72], o professor da disciplina Metodologia do Ensino de Língua 

Portuguesa (PROF¹/USP) discute a vinculação da Licenciatura em Letras ao 

Departamento de Educação e faz uma avaliação do fato de sua Disciplina está 

inserida nessa vinculação, fato que o professor considera como “ruim”, conforme 

constatamos no trecho: “Eu acho ruim”. 

Na modalização entre a dúvida e a certeza, como no trecho: Eu acho que 

tinha que tá vinculado dentro/Eu acho que deveria ser Licenciatura em Letras e 

vinculado ao Curso de Letras, o professor joga com a intencionalidade, com o desejo 

pessoal em oposição às normas do Curso de Letras da USP.  

A retomada do termo, eu acho que tinha, eu acho que deveria, mostra 

marcas linguístico-discursivas que indicam a dúvida quanto à nomeação, 

característica que fundamenta a não-coincidência entre as palavras e as coisas. 

No percurso: “Agora, isso que eu digo é uma heresia aqui porque há uma 

defesa muito grande aqui, acirrada da Metodologia aplicada na Faculdade de 

Educação”. O emprego da metáfora é uma heresia, seguida do advérbio aqui, 

enfatiza a contraposição entre a fala do professor e o lugar de onde vêm esses 

discursos. A metáfora “heresia” está aqui empregada como um fenômeno tratado 

reflexivamente pelo professor, marcando uma não-coincidência entre as palavras 

e as coisas. Encontramos, no pronunciamento do professor, uma menção aos 

discursos dos membros de sua instituição em favor da vinculação da disciplina 

Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa ao Departamento de Educação, e, 

consequentemente, à Faculdade de Educação, o que não corresponde às suas 

ideias, mostrando a polifonia de vozes sociais demarcando fronteiras em seu dizer. 

Mesmo que esses discursos não se apresentem textualmente, o professor 

se faz de porta-voz desses discursos, ao dizer que há uma defesa acirrada, na sua 

Instituição, em favor da disciplina Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 

pertencer ao Departamento de Educação. Consideramos que se trata de uma não-

coincidência do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva, na categoria 

maneira de dizer outra tomada como roupagem. Ao se representar como tradutor do 

já-dito, o professor integra os sentidos do seu discurso a fatos citados anteriormente. 

É como dizer: o que eu digo aqui e agora, já foi discutido antes.  

Na formulação É o conteúdo que determina a Metodologia, e não uma coisa 

fora dela, o professor coloca em cena duas nomeações para o referente visado e 
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solicitado anteriormente, onde o elemento convocado não é a forma negativa, E não 

uma coisa fora dela, mas a presença positiva, como em, É o conteúdo que 

determina a disciplina, correspondente à forma eu digo X e não Y. São nomeações 

encaradas como uma não-coincidência entre as palavras e as coisas, uma forma 

de modalização autonímica empregada quando se procura diminuir o conflito entre a 

coisa e o real a nomear, entre a palavra e o instrumento significante. 

 

[73] 
De repente é tão importante esse trabalho da observação, ne. Quer dizer, descrever e narrar. 
Quer dizer, você descreve. Você conta como é que você faz... É... Mas, aqui na USP, por 
exemplo, eu venho da Teoria Literária – pelo amor de Deus – não existe isso de descrever. É tudo 
prescrição. Entendeu. Aqui na Educação então é terrível. Quer dizer, todo mundo já antes de 
escrever, já quer analisar. 
(PROF¹/USP) 

. 

 

Finalmente, o excerto [73] vem pontuado pela figura de ajuste explicativo, 

“quer dizer”, funcionando quase como um tique argumentativo, por surgir mais de 

uma vez no discurso do professor quando fala da “observação” como instrumento de 

investigação de uma pesquisa e a sua admiração pessoal por esse tipo de 

instrumento de pesquisa. 

No entanto, esse “quase tique argumentativo” não diminui a importância de 

sua presença para a interpretação do excerto, uma vez que se configura no excerto 

em análise, como uma NCD entre as palavras e as coisas, sob a categoria da 

figura de adequação visada, no plano da marca linguístico-discursiva representativa 

de duplicação de duas formulações, X reformulador de y, (“De repente é tão 

importante esse trabalho da observação, né. Quer dizer, descrever e narrar”), ou a 

interpretação dada entre X e Y (Quer dizer, descrever e narrar. Quer dizer, você 

descreve. Você conta como é que você faz...).  

O emprego da marca linguístico-discursiva reformuladora de sentido, “quer 

dizer”, permite ao professor construir uma imagem relativa à nominação do referente 

“observação” como um trabalho importante, pois desencadeia o processo de 

descrever e ao mesmo tempo narrar os fatos observados. 

Registramos ainda no excerto, outra marca metaenunciativa que aponta para 

uma não-coincidência entre as palavras e as coisas, a duplicação entre duas 

formulações por meio da marca linguístico-discursiva, “por exemplo”,  representando 
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a estrutura, X duplica o sentido de Y, (“Mas, aqui na USP, por exemplo, eu venho da 

Teoria Literária – pelo amor de Deus – não existe isso de descrever”). 

O esquema, X duplica o sentido de Y, mostra que, no excerto em análise, 

que o real e o imaginário agem em níveis diferentes, entre o ideal do professor e a 

realidade das palavras empregadas como em, “não existe isso de escrever” 

Nessa visão, o professor adota uma posição sujeito em espelho que lhe 

permite predizer o comportamento do pessoal da educação como “terrível”, metáfora 

reformulada por meio do ajuste explicativo “quer dizer”, (quer dizer, todo mundo já 

antes de escrever, já quer analisar). Tais formulações representam as não-

coincidências entre as palavras e as coisas. 

Igualmente, põe em evidência a intersubjetividade em que o enunciador 

sabe que a sua frente tem o outro que fundamenta o não-eu e o “Outro” como o 

lugar em que o sujeito se situa na cadeia do significante. 

Do que foi exposto, sintetizamos no próximo quadro, as ocorrências das 

não-coincidências entre as palavras e as coisas analisadas nos excertos desse item. 

 

Tabela 4- Casos de NCD entre as palavras e as coisas neste tópico. 

Sujeitos da 

pesquisa 

 
 
 
 
 
 

Categoria 1: 

Figura do Um realizado na 

nomeação 

Categoria2: 

Adequação 

visada 

Categoria3: 

Falta de nomeação 

Modalidades: Coincidência do 
enunciador com o seu dizer; 
coincidência da palavra à 
coisa, uso de metáforas 

Modalidades: 
Duplicação entre 
duas formulações 
e duas palavras, 

Modalidades: 
anuladora, buscas, 
hesitações, dúvida 
quanto à nomeação 

PROF/UERN) 1 0 6 

PROF/UFMA 1 1 0 

PROF¹/USP 1 3 2 

PROF²/USP 0 0 0 

TOTAL 3 4 8 

Fonte: O próprioautor    

 

Como podemos observar, na tabela acima, foram analisados seis (6) 

excertos contendo quinze (15) casos de NCD entre as palavras e as coisas, ficando 

assim distribuídos: três (3) marcas linguístico-discursivas indicando figuras do Um 

realizado na nomeação, nas modalidades coincidência do enunciador com o seu 
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dizer e na coincidência da palavra à coisa; quatro (4) casos de adequação visada 

nas modalidades: duplicação entre duas formulações e duplicação entre duas 

palavras; oito (8) casos de marcas linguístico-discursivas de falta de nomeação nas 

modalidades: anuladora, busca quanto ao uso da palavra, hesitação dúvida quanto a 

palavra empregada. 

Vale aqui registrar que, interpretativamente, encontramos no excerto [72], 

PROF¹/USP, um caso de NCD do discurso consigo mesmo ou interdiscursiva, 

na categoria maneira de dizer outra tomada como roupagem e será computado no 

quadro geral das não-coincidências do dizer. 

Essas adequações visadas na emergência do real a nomear e a relação 

simbólica da palavra como instrumento dessa nomeação é que “define um maior ou 

menor grau de completude, de aproximação do imaginário”, (LACAN, 2009, p.187), 

que emerge no discurso como uma não-coincidência entre as palavras e as coisas, 

pela qual o enunciador apreende reflexivamente a diversidade do não-Um da 

interpretação a dar em um  discurso, em função dessa relação outrem que depende 

do grau de satisfação do real nomeado. 

A partir dessas considerações, partimos, no tópico seguinte, para a análise 

de marcas linguístico-discursivas que testemunham o encontro do enunciador com o 

equívoco que joga com suas palavras, instaurando uma não-coincidência das 

palavras consigo mesmas. Vejamos os principais casos desse tipo de não-

coincidência, encontrados nos excertos analisados. 

 

 

4.4 Dos equívocos do dizer ou da não-coincidência das palavras consigo 

mesmas 

 

 

O retorno reflexivo do sujeito às suas próprias palavras será analisado, nos 

excertos abaixo, no plano que Lacan (2010) chama de “Lalangue na língua”, ou seja, 

a linguagem na língua, uma releitura do que Saussure (2006) chama de Lalangue na 

Parole, ou a linguagem na fala, em que uma não pode se conceber sem a outra. 

Valendo-se dessas noções, Authier-Revuz (1998, p.25) concebe a não-

coincidência das palavras consigo mesmas como “figuras que pontualmente 
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testemunham o encontro dos enunciadores com o equívoco que jogam em suas 

palavras”. 

São marcas linguístico-discursivas que remetem aos fenômenos próprios do 

sistema linguístico, como a homonímia e a polissemia, provocando o equívoco no 

dizer. Referem-se às marcas explicitamente metalinguísticas, com um autônimo X ou 

Y. (X é a palavra exata, X é inconveniente, etc.) ou ainda às marcas puramente 

interpretativas como as alusões, jogos de palavras não marcados que se articulam 

com as concepções do sujeito e sua linguagem, abrindo espaço para as 

heterogeneidades enunciativas. 

Vejamos o que essas marcas linguístico-discursivas nos revelam nos 

excertos seguintes: 

 

[74] 
(suspiro) Ah¹ Então, isso que é o problema, né... É ...do jeito... É... Como a coisa ficou instaurada... 
é... É... eu acho que... eu acho que é um problema (risos). É um problema ela está vinculada à 
Educação, no sentido de que, é... fica como se fosse uma coisa é... externa, né, à formação na 
Disciplina, à formação na área. (PROF¹/USP) 

 

O excerto [74] traz como discussão (PROF¹/USP) a vinculação da 

Licenciatura ao Departamento de Educação e o fato da disciplina Metodologia de 

Ensino da Língua Portuguesa pertencer a nessa vinculação, fato que o professor 

considera como um problema, assumindo o que diz ao nomear como um problema 

essa vinculação, conforme constatamos no trecho: “Ah! Então, isso que é o 

problema, né... É... do jeito... É Como a coisa ficou instaurada... é... É, eu acho 

que... eu acho que é um problema (risos). É um problema ela está vinculada à 

Educação” [...] 

A repetição enfática da palavra problema sinaliza para uma não abertura do 

espaço para o equívoco, para a polissemia ou para os vários sentidos no seu dizer, 

alterado pelo encontro do não-Um da realidade enunciativa, ou seja, a vinculação da 

Licenciatura ao Departamento de Educação e a opinião do professor a esse 

respeito.  Observamos aí uma não-coincidência das palavras consigo mesmas, 

na modalidade integração ao sentido, modo de dizer diferente pelo qual o professor  

apreende reflexivamente a palavra “problema”. 

Na tentativa de fazer valer a sua opinião e conter o sentido de suas palavras, 

o professor assegura esse dizer desdobrando a sua afirmação através da marca 

metaenunciativa, “no sentido de que”, (X no sentido de P), especificando que a 
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Licenciatura vinculada ao Departamento de Educação fica como se fosse uma coisa 

externa ao curso de Letras. A fixação de um sentido entre os vários sentidos 

possíveis caracteriza-se como uma NCD coincidência das palavras consigo 

mesmas.  

Mesmo que nesse excerto apareça apena a voz do professor, atentamos para 

o fato de que a alteridade aqui se revela na interlocução entre o professor e o 

entrevistador, característica evidente do gênero entrevista, nos já-ditos incorporados 

na memória discursiva desse professor, no discurso Outro do seu inconsciente. 

Vejamos o excerto seguinte:  

 

[75] 
Então, ainda que a estrutura fosse diferente, a funcionalidade, é... ou, desculpa, a estrutura fosse 
muito similar aqui na USP, a funcionalidade era diferente, aqui a gente recebe o aluno e o aluno 
nunca ouviu coisas de ensino, ou se ouviu coisas de ensino, pelo que a gente recebe de 
informações aqui, e sempre como algo menor e que às vezes aparece nas falas deles[...] 
(PROF²/USP) 

 

A mesma alteridade representada no excerto [74] aplica-se no excerto [75] 

do (PROF²/USP), onde é discutido o formato do Curso de Letras na USP e o fato de 

o aluno pagar a disciplina Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa na 

Faculdade de Educação e não na Faculdade de Letras. 

Logo no início do excerto [75], a não-coincidência das palavras consigo 

mesmas é representada na categoria de uma marca linguístico-discursiva do dizer 

alterado pelo encontro do não-um  (X, desculpa, Y) surge no discurso do professor, 

como um acontecimento próprio do sistema linguístico causado pelo equívoco ao 

empregar as palavras “estrutura” e “funcionalidade”, conforme percebemos no 

trecho: “Então, ainda que a estrutura fosse diferente, a funcionalidade, é... ou  

desculpa, a estrutura fosse muito similar aqui na USP, a funcionalidade era 

diferente”. 

O equívoco no dizer é logo percebido pelo professor que se volta 

reflexivamente sobre esse dizer, por meio de um pedido de desculpa e correção do 

sentido do que foi dito, pois, na verdade, o que o professor queria dizer seria que, 

caso as duas faculdades da USP tivessem a mesma estrutura (faculdade de Letras 

e Faculdade de Educação), a funcionalidade da disciplina Metodologia de Ensino  da 

Língua Portuguesa seria diferente, pois na Faculdade de Letras são raros os 

conteúdos que tratam da problemática do ensino. 
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Desse modo, podemos dizer que o contexto social no qual esse discurso 

está inscrito, resulta na polifonia de vozes sociais que se constitui na relação 

eu/outro em torno dessa discussão. 

 

[76 ] 
Bom, é fundamental até assim, pela minha dedicação com ela, né? sou professor de metodologia 
dentro de língua portuguesa, né? é... mas assim... é... eu nunca pensei na disciplina 
especificamente, né? por que, bom, por conta disso que a gente tem encontrado, ne? Em cada 
lugar ela tem um nome, ela aparece de uma maneira, em um momento do curso e tal, mas de uma 
maneira/de uma maneira não, de todas as maneiras, eu sempre voltei minha formação pra 
formação do professor de língua portuguesa, né? então, fosse na metodologia, na prática ou na 
didática, de língua portuguesa, que ele tivesse, acho que eu veria com a mesma importância, né? 
(PROF²/USP) 

 

O excerto [76] também trata do formato do Curso de Letras na USP e o fato 

de o aluno pagar a disciplina Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa na 

Faculdade de Educação e não na Faculdade de Letras. 

O professor dialoga sobre esse questionamento procurando, em primeiro 

lugar, preservar sua face positiva, mostrando ser um professor dedicado à Disciplina 

que leciona, por esse motivo, o nome da disciplina não tem importância, pois o que 

importa ao professor é formar o aluno para ser professor de Língua Portuguesa. 

Em seguida, por meio do emprego de uma glosa de exclusão de sentido,  

(no sentido de X, não) o professor rejeita o sentido de “uma maneira”, como em: “ 

mas de uma maneira, de uma maneira, não”, ao mesmo tempo, busca estender o 

sentido do termo maneira, em toda a sua expansão, (X de todas as maneiras) por 

meio da glosa “de “todas as maneiras”, fazendo uma alusão às disciplinas Didática 

da Língua Portuguesa (UERN) e Aproximação com a Prática (UFMA) e ao mesmo 

tempo remete à ideia de que embora as três disciplinas: Didática da Língua 

Portuguesa, Aproximação com a Prática e Metodologia do Ensino de Língua 

Portuguesa tenham nomenclaturas diferentes, essas disciplinas têm em comum o 

fato de estarem envolvidas com a Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa 

(MELP) e serem objeto de estudo do PROCAD. 

Percebemos, neste excerto, que, embora as marcas linguístico-discursivas 

das não-coincidências das palavras consigo mesmas procurarem explicitar o 

sentido da não-Um da palavra (polissemia ou homonímia), inscrita na cadeia do 

sistema linguístico, essas marcas pontuam “o encontro entre os enunciadores ao 

jogar com o equívoco das palavras” (Authier-Revuz-1998, p.25). 
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Para concluir esse Capítulo, selecionamos dois excertos que apresentam 

diferentes marcas linguístico-discursivas de não-coincidências de dizer 

testemunhando essa fatal heterogeneidade que afeta um dizer. Vamos aos excertos: 

 

[ 77] 
Eu não sei quando você diz essa sua Disciplina... Eu não sei...Deixe eu ver...eu faço duas leituras 
daí, né? Essa minha Disciplina, no sentido de que a Disciplina Didática da Língua Portuguesa, 
independente do professor, né? ou se a Disciplina, no sentido dela... dessa minha... é... (Risos) da 
proposta que eu ministro, da minha metodologia, né? Ou se é as duas coisas. Não sei o que é o 
que você tá perguntando aí né? 
(PROF/UERN) 
 

 

 

No excerto [77], observamos claramente quatro (4) ocorrências de NCD 

das palavras consigo mesmas em intercalação com a NCDinterlocutiva, por 

meio do apelo à boa vontade do outro “deixa eu ver” e a NCD entre as palavras e 

as coisas, determinando o poder da relação eu/outro, especificamente por se tratar 

de uma manifestação verbal do discurso acontecendo na relação face a face, como 

é o caso do gênero entrevista, cujo poder de persuasão, de entendimentos e 

equívocos vai além dessa relação, pois a contraposição de ideias se ancora na 

alteridade entre o eu e o tu, em direção a um discurso-resposta ou réplica do 

diálogo, no dizer de Bakhtin (1981) 

Tendo partido de um questionamento sobre a importância da Disciplina 

Didática da Língua Portuguesa para a formação do professor de Língua Portuguesa 

e como o professor resgata esse trabalho de formação em “sua disciplina”, é 

possível dizer que o excerto [77] vem marcado pelo conflito, pela indefinição e 

hesitação na resposta dada, provocada pelo sentido atribuído ao possessivo “sua” 

no contexto da fala do entrevistador. 

É precisamente esse mal entendido surgido no discurso que faz com que 

uma não-coincidência das palavras consigo mesmas aflore na fala do professor 

como uma marca linguístico-discursiva do dizer alterado pelo encontro do não-Um, 

“Eu não sei quando você diz essa sua disciplina”, demonstrando reservas em 

relação ao termo empregado, é como dizer, não sei se o termo X se aplica ao 

contexto. 

Para dissipar esse desencontro na comunicação, o professor faz recair 

sobre a sua fala duas leituras para a expressão “sua disciplina”, 
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Na primeira leitura da expressão “sua disciplina”, o professor emprega uma 

glosa de fixação de sentido “no sentido de que“, (X no sentido de P),buscando 

especificar um sentido contra outro “no sentido de que a Disciplina Didática da 

Língua Portuguesa, independente do professor”. Em outras palavras, ao empregar 

marca linguístico-discursiva “no sentido de que”, marca representativa da não-

coincidência das palavras consigo mesmas, o professor faz a alusão em relação 

ao termo “sua disciplina”, como sendo a disciplina que na atualidade está sendo 

ministrada pelo professor entrevistado, não sendo este seu dono. 

Para fazer uma 2ª leitura do termo “sua disciplina”, o professor recorre a 

uma não coincidência entre as palavras e as coisas por meio do conectivo “ou”, 

que representa aqui a marca linguístico-discursiva da adequação visada na 

modalidade representação entre duas formulações: e ao mesmo tempo o professor 

emprega uma não-coincidência das palavras consigo mesmas ao tentar fixar o 

sentido para o termo “sua disciplina” como em: “ou se a Disciplina, no sentido dela... 

dessa minha... é... (Risos) da proposta que eu ministro, da minha metodologia, né? 

Ou se é as duas coisas. Não sei o que é o que você tá perguntando aí né?”.  

Na tentativa de esclarecer o sentido de “sua disciplina”, ao empregar ao 

mesmo tempo uma glosa de exclusão de sentido e uma glosa de fixação de sentido 

(ou X no sentido de P), o professor desconstrói a evidência da homogeneidade em 

seu dizer, ao mesmo tempo em que confirma as representações de uma rede 

complexa de dizeres, do não-Um em relação ao significante, reflexos das não-

coincidências do dizer. 

Como podemos ver, os fenômenos das NCD intervêm e fazem parte da 

organização de qualquer discurso, partilhando ou desconstruindo sentidos ou às 

vezes, traduzindo o real irrepresentável para si mesmo, como observamos no 

excerto [77] e no excerto seguinte: 

 

[78] 
[...] Em relação ao planejamento, esse planejamento, como é que ele é realizado, não é isso? Quem 
participa? É um processo solitário, né. Eu vou te explicar por que é.. acontece da seguinte maneira... 
O nosso Departamento, ele perdeu o costume, não sei se o costume. Quando eu entrei na UERN, o 
nosso Departamento... tivemos esse momento que todo mundo preparava seu Programa de 
Disciplina e, durante a semana pedagógica era apresentado e todo mundo interferia. [...] mas de 
repente desapareceu essa prática. Aí vem a questão, a Ementa nós não podemos mudar. Então, a 
Ementa nos é dada, né. [...] E a partir daquela Ementa, cada professor tem sua autonomia pra dizer, 
pra colocar os conteúdos que quer, pra selecionar os textos que quer trabalhar, né? E pra em cima 
daquela Ementa, elaborar os objetivos que deseja.  
(PROF/UERN) 
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No excerto [78], o professor da UERN retoma as colocações do entrevistador, 

“Em relação ao planejamento, esse planejamento, como é que ele é realizado, não é 

isso? Quem participa? Não é isso?”, procurando dar uma resposta pertinente e 

iniciar uma interação entre os dois (professor e entrevistador). 

Tal estratégia evidencia, interpretativamente, uma não coincidência 

interlocutiva, sob a categoria tomar em conta o não-Um na modalidade apelo à boa 

vontade do outro que é reforçada pela pergunta enfática Não é isso? buscando 

funcionar as duas falas, para através de esse engate metadiscursivo, legitimar a 

afirmação que o planejamento é um processo solitário. 

Ao se deparar com o equívoco em sua fala “o Departamento perdeu o 

costume”, o professor desdobra o seu enunciado através da glosa metaenunciativa 

“não sei se o costume”, registrando uma não coincidência das palavras consigo 

mesmas, sob a categoria figuras do dizer alterado pelo encontro do não-Um, na 

modalidade reserva em relação ao termo empregado, (X não sei se..) 

Na falta de outra palavra, o entrevistado usa a palavra “costume” para dizer 

que não há mais essa prática de reunir os professores do Departamento para 

discutir sobre os objetivos postos pela Ementa do Curso, cabe a cada professor 

adaptá-la aos seus objetivos de ensino da Disciplina, uma vez que a Ementa já vem 

pronta. 

Conforme podemos observar, a NCD entre as palavras e as coisas, 

introduzida pelo desdobramento metaenunciativo “não sei se o costume”,  marca um 

sujeito estruturalmente clivado pelo inconsciente, o que vem corroborar a alteridade 

existente entre o eu e o outro. 

No fragmento, “[...] E a partir daquela Ementa, cada professor tem sua 

autonomia pra dizer, pra colocar os conteúdos que quer, pra selecionar os textos 

que quer trabalhar, né?” Há no discurso do professor uma não coincidência entre 

as palavras e a as coisas, representada pela categoria figuras da adequação 

visada na modalidade de um dizer dividido entre um e outro dizer, entre X e Y não 

hierarquizantes, são alternativas que apresentam justaposição de expressões. 

Embora o excerto pertença a um único falante, percebemos a fusão de 

várias vozes sociais no discurso do professor e dois acentos valorativos assimiláveis 

em relação ao planejamento, quando o professor retoma a pergunta do 
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entrevistador. Percebemos, aqui, uma característica relativamente estável do gênero 

entrevista, a extrema importância dada ao outro, coenununciador, quando levamos 

em consideração a alteridade como princípio constituinte da relação eu/outro em 

situação específica do gênero entrevista. 

Nesse sentido, podemos dizer que, os sujeitos da pesquisa ao organizarem 

os seus discursos, tentam o tempo todo controlar o seu dizer, em função do gênero 

discursivo em uso, da imagem que estes sujeitos fazem do outro a quem eles se 

dirigem e dos outros discursos dispersos em seus contextos sociais, contemplando, 

dessa forma, os objetivos da pesquisa, conforme nos mostra a tabela cinco (5): 

 

Tabela 5- Ocorrências de NCD das palavras consigo mesmas neste tópico. 

Sujeitos da 

pesquisa 

1. Resposta de 

fixação de 

sentido 

2. Figuras do dizer 

alterado pelo encontro 

do não-Um (Desculpas, 

reservas, sentido 

estendido) 

3. Integração ao 

sentido 

PROF/UERN 

PROF/UFMA 

PROF¹/USP 

PROF²/USP 

TOTAL 

2 

0 

1 

0 

3 

3 

0 

0 

2 

5 

0 

0 

1 

0 

1 

Fonte: o próprio autor. 

 

Nos cinco (5) excertos analisados, observamos a presença de nove (9) não-

coincidências das palavras consigo mesmas, sendo três (3) NCD na categoria 

resposta de fixação de sentido; cinco (5) casos de figuras do dizer alterado pelo 

encontro do não-Um nas modalidades, desculpas, reservas, o sentido estendido da 

palavra, integração ao sentido, etc. 

Como seguimos rigorosamente as formulações descritas por Authier-Revuz 

(1998, 2004), em torno das marcas linguístico-discursivas das não-coincidências do 

dizer, relativas às representações metaenunciativas da modalização, foram 

encontrados nove (9) casos de não-coincidências das palavras consigo mesmas nos 

cinco (5)excertos analisados. No entanto, observamos nesses excertos, a presença 

de outros tipos de NCD intercaladas a não-coincidências das palavras consigo 

mesmas  
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No excerto [78], percebemos um (1) caso de não coincidência entre as 

palavras e as coisas na categoria figuras da adequação visada na modalidade de 

um dizer dividido entre um e outro dizer, marcando a justaposição de ideias. 

Em contrapartida, no excerto [79], encontramos um caso de não-

coincidência interlocutiva, analisada, interpretativamente, como um discurso que 

aponta para a relação interacional entre o entrevistador e o entrevistado, quando 

esse retoma as palavras do entrevistador para mostrar um discurso decorrente do 

discurso do entrevistado, evidenciando a função metadiscursiva da interlocução. 

Assim a aventura dos sentidos de um enunciado gira em torno de uma 

linguagem que pode jogar com: (i) a intersubjetividade, não-coincidência 

interlocutiva; (ii) com uma linguagem onde não há local para o pensamento primeiro, 

não-coincidência interdiscursiva; (iii) com uma linguagem que joga com o real a 

nomear, não-coincidência entre as palavras e as coisas; (iv) com uma linguagem 

que abre espaço para a polissemia e a homonímia, não coincidência das palavras 

consigo mesmas dentro de um determinado acontecimento enunciativo. Isso posto, 

concordamos com Authier-Revuz (1998, p. 14, grifo da autora) quando diz: 

 

 

Refinados, triviais, controlados, tagarelas. estes enunciados representa-se 
como não falando por si, o signo, em vez de preenchê-lo, transparente, no 

apagamento de si, de suas funções mediadoras, interpõe-se como real, 
presença, corpo – objeto encontrado no trajeto do dizer que se impõe a ele 
como objeto; a enunciação desse signo, em vez de se realizar 
„simplesmente‟, no esquecimento que acompanha as evidências 
inquestionáveis, desdobra-se como um comentário de si mesma.  

 

 

Sem questionar a realidade social na qual o enunciado está inserido, seja 

ele refinado ou tagarela, Authier-Revuz (1998) mostra que qualquer enunciado fala 

ao mesmo tempo do signo pelo qual ele fala da coisa, ou seja, a semiótica do signo, 

em qualquer enunciado é complexa, dupla, no plano do signo e do significante que é 

ocupado pelo signo que, ao invés de se realizar simplesmente, desdobra-se em um 

modo de dizer outro, como se fosse um comentário de si mesmo. 

São formulações que se ligam ao jogo do sentido do não-Um entre o que é 

interior ao discurso e o que é exterior a esse discurso, marcando a dúvida nesse 

percurso, que tem como princípio constituinte a relação eu/outro em situação 

específica de um gênero discursivo em uso, no caso, o gênero entrevista, que, por 
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sua vez, caracteriza-se como um gênero opinativo que se orienta pela visão que o 

entrevistado projeta do seu entrevistador, essa percepção possibilita ao entrevistado 

fluir naquilo que é dito e como é dito. Esse estatuto enunciativo é próprio da 

modalização autonímica que se inscreve nos quatro campos das não-coincidências 

do dizer, objeto de análise desse Capitulo. 

Para que tenhamos uma visão geral das ocorrências dos quatro campos das 

não coincidências do dizer, expomos a seguinte tabela, marcando as setenta e seis 

(76) ocorrências encontradas nos quarenta e um (41) excertos analisados. 

 

Tabela 6- Ocorrências das NCD encontradas no corpus. 

Tipos de NCD PROF/UERN PROF/UFMA PROF¹/USP PROF²/USP TOTAL 

Interlocutiva 10 9 5 0 24 

Porcentagem(%) 13,16 11,84 6,58 0,0 31,58 

Interdiscursiva 1 2 6 4 13 

Porcentagem(%) 1,32 2,63 7,89 5,26 17,11 

entre as palavras e as coisas 10 8 10 2 30 

Porcentagem(%) 13,16 10,53 13,16 2,63 39,47 

das palavras consigo 

mesmas 
5 0 2 2 9 

Porcentagem(%) 6,58 0,0 2,63 2,63 11,84 

Soma 26 19 23 8 76 

Porcentagem(%) 34,21 25,00 30,26 10,53 100 

Fonte: o próprio autor. 

 

Percebemos, na tabela acima, que, dos quarenta e um (41) excertos 

coletados para análise, verificamos setenta e seis (76) casos de NCD, sendo vinte e 

quatro (24) casos de NCD interlocutivas, representando 31,58%;treze (13) casos de 

não-coincidências do discursos consigo mesmo ou interdiscursiva, representando 

17,11%; trinta (30) casos de não-coincidência entre as palavras e as coisas, 

representando 39,47% e nove (9) casos de não-coincidência das palavras consigo 

mesmas, representando11,64% em relação às setenta e seis (76) ocorrências de 

NCD encontradas nos quarenta e um (41) excertos analisados. 

Os excertos contemplados nos permitiram vislumbrar o entrecruzamento de 

vozes sociais, através dos quatro campos das não-coincidências do dizer, presentes 
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nos quarenta e um (41) excertos analisados. Assim, pudemos evidenciar na 

interatividade desses dizeres a natureza heterogênea da linguagem constituída na 

oralidade e reproduzida na escrita. Com base nessas colocações, partimos para as 

nossas considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendendo o gênero entrevista como uma atividade que se realiza na 

interação eu/outro, e como tal, reflete as NCD, habitadas no aqui/agora de certa 

situação social, fomos buscar, nessa polifonia de vozes sociais, as representações 

metaenunciativas entre “o Um e o outro, o dito e o não dito na fixação do Um”, 

materializados nas marcas linguístico-discursivas de quarenta e um (41) excertos 

coletados de quatro entrevistas, advindas do Banco de dados do PROCAD, com 

professores que lecionam as disciplinas envolvidas com a metodologia de ensino da 

Língua Portuguesa, (MELP). 

Optamos por analisar o discurso do professor da MELP, materializado nas 

entrevistas encontradas no Banco de dados do PROCAD, porque como dissemos na 

introdução deste trabalho, estas trazem em seu âmago a efervescência do momento 

em que se implantavam os objetivos traçados por esse Projeto e recobrem a gama 

de interesses no que diz respeito à MELP, o que postula um dizer afetado pela carga 

axiológica do discurso construído não a dois, mas no coro de muitas vozes sociais 

que se mostraram na emergência do aqui e agora do gênero entrevista.  

Tratam-se aqui das falas de sujeitos que ocupam a posição enunciativa de 

professores de Língua Portuguesa, especificamente envolvidos com a Metodologia 

de ensino de Língua Portuguesa para a formação do futuro professor de Letras-

Português inscrevendo-se, portanto, na instância daqueles que disseminam saberes, 

o que nos permite vislumbrar o impacto dos efeitos de sentido produzidos por essas 

falas, em relação aos pontos mais polêmicos que identificamos em tal contexto, 

como o perfil da disciplina MELP no âmbito das três IES aqui estudadas, os autores 

e bibliografias que embasam a prática de ensino dos professores entrevistados, o 

fato de o Departamento do Curso de Letras-Português da USP pertencer ao 

Departamento e a Faculdade de Educação, as questões relacionadas à Ementa e ao 

Planejamento das disciplinas, bem como a visão de língua enquanto linguagem 

natural e língua materna. São pontos abordados que tendem a deixar a sua 

importância como pontos de vistas que promovem o encontro marcado com a 

realidade social dos sujeitos da pesquisa. 

E, é no viés das Heterogeneidades enunciativas, que fomos encontrar 

nessas falas as não-coincidências do dizer como o ponto de referência para 
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constituição desses sujeitos enunciativos, enquanto professores formadores de 

professores, enquanto professores pesquisadores que difundem experiências que 

irão refletir lá na educação básica. 

Numerosos valores discursivos são tomados pelas heterogeneidades 

enunciativas que surgem nesses discursos como pontos de encontro do eu 

enunciador com a alteridade representada pelas marcas linguístico-discursivas 

mostradas nessas falas e com a autorrepresentação do seu dizer, são não-

coincidências, próprias  da modalização autonímica,15 vivenciadas no aqui agora do 

ato enunciativo, são temas que ganham eloquência discursiva em meio aos já-ditos 

que marcam as relações sociais. 

Assim, a importância deste trabalho advém da expectativa de unir a Teoria 

das Heterogeneidades Enunciativas com a noção de como esta pesquisa poderá 

contribuir para a formação do egresso nos Cursos de Letras-Português, como o 

formando irá atuar na sala de aula como professor de Língua Portuguesa, diante de 

tudo que foi discutido nas falas dos professores das disciplinas envolvidas com a 

Metodologia de Ensino da Língua Portuguesa (MELP). 

Acreditamos, enfim, que o mérito da pesquisa incide precisamente na inter-

relação que fazemos entre o que se ensina na Universidade e o que o formando 

consegue levar para a sala de aula, tentando aproximar prática/teoria/prática. 

Foi dentro desse contexto e a partir dele, que conduzimos cada Capítulo 

deste trabalho por meio de quatro questões que ora respondemos:  

 Como se representam as marcas linguístico-discursivas das não-

coincidências do dizer através das quais se realiza o desdobramento 

metaenunciativo da modalização autonímica que aparecem no discurso de 

professores de Metodologia do ensino de Língua Portuguesa, considerando, 

para tanto, a condição de produção do  gênero entrevista, bem como o jogo 

de vozes sociais que se veem nos enunciados dos professores? 

 Em função das características relativamente estáveis que especificam o 

gênero entrevista, que tipos de não-coincidências são mais recorrentes no 

discurso dos professores das disciplinas voltadas à metodologia de ensino 

da Língua Portuguesa? 

                                                             
15 “realizam na linearidade enunciativa um movimento de laçada reflexiva na qual o enunciador torna-se objeto 
da própria enunciação, cujo resultado primeiro e a opacificação enunciativa” (Cf. Fonseca 2007) 
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 Na atividade dialógica e responsiva do professor com o outro a quem ele se 

dirige e com os outros discursos que falam das Metodologias de ensino da 

Língua Portuguesa e da atuação do professor dessa área, que efeitos de 

sentido são produzidos nessas falas, quando o professor tenta controlar o 

seu dizer por meio da negociação com categorias das marcas linguístico-

discursivas das não-coincidências interlocutivas e não-coincidência do 

discurso consigo mesmo, em função da imagem que este professor faz do 

outro a quem ele se dirige e dos outros discursos dispersos no seu contexto 

social? 

Procurando garantir resultados que traduzissem temas fundamentais da 

realidade enunciativa dos sujeitos da pesquisa, a questão geral da pesquisa foi 

pensada em torno da representação metaenunciativa das marcas linguístico-

discursiva das NCD, representando um tipo especial de modalização autonímica que 

é a reflexividade do sujeito em torno do seu dizer, a partir dessa reflexividade 

acrescentamos as variantes: o contexto social do gênero discursivo em uso, bem 

como o jogo de vozes sociais que se veem nos enunciados dos professores. 

Nessa perspectiva, os discursos dos professores entrevistados encontram-

se situados num contexto sócio-histórico marcado pelos papéis discursivos que os 

sujeitos da pesquisa ocupam na situação específica do gênero entrevista, 

determinando o jogo de vozes sociais a partir do lugar de onde vêm esses discursos. 

Nessa relação dialógica o entrevistador não é visto apenas como um decodificador, 

mas “como um partícipe de construção de sentidos” (VASCONCELOS, 2003, p.165) 

daquilo que o professor tem a dizer. 

A segunda questão de pesquisa está intrinsecamente ligada à questão geral 

e traz como objetivos descrever e analisar as diferentes realizações das não-

coincidências do dizer e suas representações metaenunciativas que se constituem 

na relação eu/outro presente nos excertos que compõem o corpus da pesquisa, 

tendo em conta a condição de produção do  gênero discursivo em uso, bem como o 

jogo de vozes sociais que se veem nos enunciados dos sujeitos da pesquisa.  

Para responder a essa questão, fomos buscar nos excertos analisados as 

representações metaenuncitivas da modalização autonímica, inscritas nos quatro 

campos das NCD, procuramos e encontramos nesses excertos, um sujeito que tenta 

o tempo todo controlar o seu dizer na relação como o outro, uma alteridade 
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partilhada ou não que remete a um sujeito dividido entre o real do aqui/agora do ato 

enunciativo e o simbólico a nomear, sob a ação de um “Outro” radical que se impõe 

nos deslizamentos  do inconsciente que falha e que submete o seu dizer à boa 

vontade do outro. 

A terceira e quarta questões tentam explorar o jogo entre a interlocução e a 

interdiscursividade, pois como nos afirma Authier-Revuz (2011, p. 19), o sujeito que 

enuncia procura sempre “significar que a palavra que ele enuncia como sua, não lhe 

„pertence‟ propriamente, mas tem relação com outro lugar”.  

Logo, no que se refere aos resultados encontrados na análise desses 

excertos, constatamos que os professores organizam seus discursos articulando os 

diversos saberes carregados de valores ideológicos que os afetam e os constituem 

enquanto autores sociais, os quais se articulam com os conceitos advindos do 

dialogismo bakhtiniano e das apreciações lacanianas sobre o sujeito na sua relação 

com a linguagem 

Assim, podemos dizer que todas as questões de pesquisa foram 

respondidas e seus objetivos alcançados, pois encontramos nos quarenta e um (41) 

excertos analisados, setenta e seis (76) ocorrências de NCD, sendo vinte e quatro 

(24) casos de NCD interlocutivas, representando 31,58%;treze (13) casos de não-

coincidências do discursos consigo mesmo ou interdiscursiva, representando 

17,11%;  trinta (30) casos de não-coincidência entre as palavras e as coisas, 

representando 39,47% e nove (9) casos de não-coincidência das palavras consigo 

mesmas, representando11,64% em relação às setenta e seis (76) ocorrências de 

NCD encontradas nos quarenta e um (41) excertos analisados. 

Na computação dos dados, em relação aos quarenta e um (41) excertos 

analisados, observamos que as não-coincidências entre as palavras e as coisas 

foram as que mais se apresentaram nos excertos analisados, contrariando o 

resultado de algumas pesquisas que apontam as NCD interlocutivas e as não-

coincidências interdiscursivas como as mais preeminentes no gênero entrevista, 

embora ainda reconheçam a especial atenção dada  às NCD entre  as palavras e as 

coisas quando se trata do gênero entrevista, cujos fenômenos linguísticos são 

sensíveis à realidade do discurso acontecendo e assim são produzidos os lapsos, as 

formas de falta de palavras, a preservação da face positiva para esconder a 

negativa, fazendo com que a linguagem seja hesitante, provocando 
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espontaneamente as não NCD como representações locais que surgem nas 

emergências do aqui/agora que caracterizam o gênero entrevista. 

 Embora concordemos que, interpretativamente, o já-dito está implicitamente 

posto no propósito do dizer e que a interlocução é uma característica que predomina 

o gênero entrevista, acreditamos que a evidência das NCD entre as palavras e as 

coisas no corpus analisado, em detrimento das NCD interlocutivas e Interdiscursivas, 

tipos de NCD peculiares ao gênero entrevista, justifica-se por termos levado em 

conta as formas explícitas da heterogeneidade mostrada no discurso, enquanto que, 

as NCD do discurso consigo mesmo ou interdiscursivas são marcadas por uma 

heterogeneidade constitutiva, de feições mais interpretativas, o que dificulta a 

identificação de sua presença nessas falas. 

Daí a ocorrência de um número bem expressivo de NCD entre as palavras e 

as coisas, que sempre pontuam a sua presença no discurso com marcas linguístico-

discursivas, próprias de modalização autonímica que evidenciam o ponto de vista do 

sujeito, como proteção a uma NCD constante que afeta seu dizer, mostrando a 

negociação obrigatória do sujeito falante com a heterogeneidade que o constitui e 

que ele tem necessidade de desconhecer. 

Registramos, portanto, que na maior parte dos excertos analisados, 

observamos que ao lado de uma NCD interlocutiva e de uma NCD do discurso 

consigo mesmo ou interdiscursiva, incidia uma NCD entre as palavras e as coisas, 

por exemplo, nos vinte e um (21) excertos que continham as marcas linguístico-

discursivas das NCD interlocutivas, foram encontradas seis (6) ocorrências de NCD 

entre as palavras e as coisas.  

Percebemos também que, nos nove (9) excertos que continham as marcas 

linguístico-discursivas das NCD do discurso consigo mesmo ou interdiscursivas, 

encontramos a presença de sete (7) marcas linguístico-discursivas das NCD entre 

as palavras e as coisas, principalmente as marcas linguístico-discursivas 

sinalizadoras de intervenções explicativas entre duas formulações. 

Acrescentamos, ainda, que no tópico em que analisamos as NCD das 

palavras consigo mesmas, encontramos dois (2) casos de NCD entre as palavras e 

as coisas, perfazendo um total de trinta (30) casos de NCD entre as palavras e as 

coisas encontradas nos quarenta e um (41) excertos analisados, sendo que, quinze 

(15) casos foram encontrados no tópico que analisava esse tipo de NCD, e quinze 

(15) casos foram encontrados em outros tópicos. Esses casos foram computados na 
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tabela geral das ocorrências dos quatro (4) campos de NCD encontradas nos 

quarenta e um (41) excertos analisados. 

Dentre essas marcas de NCD entre as palavras e as coisas encontradas nos 

excertos analisados, destacamos a presença frequente, nos excertos, dos 

metadiscursivos, “isto é”, “quer dizer” e “por exemplo,” os quais são apresentados no 

campo das não-coincidências entre as palavras e as coisas como figuras da 

adequação visada, representando uma nomeação entre duas palavras, “X quer dizer 

Y” ou representando uma duplicação entre duas formulações, X, por exemplo X. 

Essas formulações recorrentes nos enunciados, mostram além da 

autorrepresentação do dizer, a preocupação com o outro que atravessa seu 

discurso. Ao mesmo tempo em que os sujeitos da pesquisa põem em foco o sistema 

linguístico, embasam um dizer preocupado com o conteúdo do que se tem a dizer 

em função da imagem que o entrevistado faz do outro a quem ele se dirige e dos 

outros discursos dispersos em seu contexto social. Contudo, não se limitando 

apenas a isso, mas também à certeza de que, o outro se revela no modo como o 

sujeito enuncia, respondendo, portanto, à primeira e à segunda questão de 

pesquisa, uma vez que estas duas questões estão intrinsecamente relacionadas. 

Na ordem de classificação das ocorrências de NCD encontradas nos 

excertos analisados, registramos a forte presença da NCD interlocutiva, foram vinte 

e dois (22) casos de NCD interlocutivas encontrados em dezoito (18) excertos 

analisados no tópico das NCD interlocutivas, sendo dois (2) casos de NCD 

interlocutivas encontrados em outro tópico, perfazendo um total de vinte e quatro 

(24) casos de NCD interlocutivas localizados no corpus da pesquisa. 

As NCD interlocutivas encontradas no corpus da pesquisa, destacam-se 

pela frequência com que os sujeitos da pesquisa empregaram o futuro perifrástico16 

“vamos dizer assim” e o imperativo “digamos” que têm como característica convocar 

o outro a participar do ato enunciativo.  

Essas formas verbais aparecem com mais insistência na comunicação oral, 

pois revela certa cautela do sujeito enunciador com os efeitos de sentido produzidos 

no discurso, o que de certa forma, em alguns casos, confundem-se com as não-

coincidências entre as palavras e as coisas que podem apresentar um modo 

                                                             
16 O futuro perifrástico é formado por uma locução verbal. A locução verbal “vamos dizer assim” tanto pode se 
referir a uma ação imediata como pode perder o seu valor de futuro, indicando um ato já realizado, mas que o 
enunciador considera o termo empregado como impreciso. 
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impreciso de dizer X, um “por assim dizer” equivalente a um “digamos assim”, 

mostrando que nenhum dizer esquiva-se das NCD nas quais ele se produz, 

dependendo, portanto, do contexto estabelecido na situação de produção do 

discurso. 

E não poderia ser diferente, em se tratando do gênero entrevista, que se 

caracteriza pela tensão observada na relação face a face, logo um lugar de 

produção enunciativa propícia às hesitações, à preservação da face, o que 

possibilita o apelo à boa vontade do outro, a conjuração de um dizer, a presença do 

não-Um no fato enunciado, marcando o grau de comprometimento do enunciador 

com o seu discurso. 

Na sequência, destacamos doze (12) casos de não-coincidências do discurso 

consigo mesmo ou interdiscursivas em nove (9) excertos analisados no tópico 

referente a esse tipo de NCD, mais um (1) caso de NCD do discurso consigo mesmo 

ou interdiscursiva encontrado em outro tópico, perfazendo um total de treze (13) 

casos de NCD do discurso consigo mesmo ou interdiscursivas encontrados no 

corpus, o que consideramos um número bem significativo, ainda que seja a terceira 

classificada, pois como falamos anteriormente, implicitamente, a NCD interdiscursiva 

povoa todo ato enunciativo. 

De outro lado, o gênero entrevista por ser uma atividade que se realiza no 

diálogo face a face, diferente da escrita, não há necessidade de  referendar o dizer 

com marcas explícitas de discursos vindos de outros lugares, de outras teorias, 

outros discurso, mesmo assim o número de ocorrência é significativo, pois se tratam 

de temas que exigem dos sujeitos da pesquisa, um dizer exterior ao ato enunciativo, 

uma vez que o tema dos excertos analisados versa sobre os autores e bibliografias 

que embasam a prática de ensino dos sujeitos da pesquisa. 

Tais formulações, encontradas nos excertos analisados, respondem não 

apenas à terceira questão, vão além do que esperávamos encontrar, pois as 

características autorreflexivas desses enunciados nos permitiram vislumbrar a 

constituição heterogênea do discurso do sujeito professor de Metodologia de ensino 

da Língua Portuguesa sobre os cursos de formação do professor de Letras-

Português, lugar em que em que várias vozes são sobrepostas e como tal, dizem 

respeito às não-coincidências que afetam o dizer. 

Finalmente, registramos, em cinco (5) excertos analisados, nove (9) 

ocorrências de não-coincidências das palavras consigo mesmas, o que 
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consideramos um número bem representativo em relação aos cinco (5) excertos 

analisados, talvez pelas características de suas categorias que em muitos casos se 

confundem com as categorias das não-coincidências entre as palavras e as coisas, 

como por exemplo, a semelhança de significado entre as reservas em ralação ao 

termo empregado na NCD das palavras consigo mesmas (não sei se o termo X se 

aplica) resultando em imperfeição ou fracasso no termo empregado, com a busca da 

palavra exata para nomear, uma das características da NCD entre as palavras e as 

coisas (eu emprego X na falta de algo melhor). Dada essa aproximação no efeito de 

sentido entre essas duas não-coincidências, optamos pelo efeito interpretativo mais 

forte, mas sempre levando em conta os conceitos propostos por Authier-Revuz 

(1998, 2004). 

Portanto, respondemos às questões da pesquisa dizendo que, as análises 

nos permitiram a constatação de que as falas dos professores entrevistados ora se 

aproximavam, ora se distanciavam de outras vozes sociais, evidenciando o discurso 

de professores de três instituições de ensino superior, cujos perfis, ao mesmo tempo 

em que se assemelhavam, também se distanciavam, marcando as diferentes 

necessidades inseridas no contexto das MELP, o que nos mostra uma enunciação 

basicamente atravessada pela heterogeneidade. 

Tal constatação põe em evidência uma visão de língua pautada não num 

código fechado, mas nos remete à concepção das marcas linguístico-discursivas, 

ora investigadas, como eventos discursivos que são heterogêneos em sua própria 

constituição e que se desdobram em várias realidades discursivas, cujo valor 

decorre do estatuto de um dizer de um enunciador em meio a um já-dito específico, 

cuja presença é recusada ou intencionalmente assumida como um ato responsivo 

de um sujeito marcado pela história e clivado pelo inconsciente lacaniano.  

Com base nesses pontos de vista e com a expectativa de ter contribuído 

para as discussões sobre a Metodologia de Ensino que envolve a formação do 

professor de Letras-Português, bem como para os estudos sobre a Linguística da 

Enunciação, sobretudo, no campo das Heterogeneidades Enunciativas. 

Reconhecemos, portanto, que as NCD aparecem nessas falas como intervenções 

construídas a partir da reflexividade do sujeito em torno do seu dizer, marcando o 

caráter heterogêneo da linguagem, como por exemplo, os (des) equilíbrios 

interlocutivos e interdiscursivos, os  (não) compartilhamentos, a dupla designação de 

um ponto de vista em que se observa a intencionalidade e o desejo pessoal jogando 
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plenamente com a palavra (in) adequada ou ainda com (im) perfeição no emprego 

da palavra, nas buscas e hesitações que marcam um sujeito divido entre a palavra e 

a coisa a nomear, sem esquecer os pedidos de desculpas, reservas quanto ao termo 

empregado, a fixação de sentido para evitar a polissemia, a extensão de sentido 

para mostrar a dimensão do termo empregado.  

As análises permitiram, ainda, a constatação de que, em todos os excertos 

analisados, o sujeito da enunciação se divide em função do outro a quem ele se 

dirige e das outras vozes sociais que permeiam os discursos dos sujeitos da 

pesquisa, e que as marcas linguístico-discursivas, próprias da modalização 

autonímica, surgem nesses discursos com a dupla função de fazer uso e menção de 

formulações em função do outro a quem o enunciador se dirige, seja para marcar a 

presença do outro enunciador, seja para marcar a existência de um outro sentido, ou 

de mostrar a imperfeição de uma palavra para nomear. 

Na verdade, essas marcas linguístico-discursivas de não-coincidências do 

dizer encontrados no corpus da pesquisa nos levam a refletir sobre a importância 

das investigações sobre as heterogeneidades enunciativas para os estudos da 

linguagem, pois cada uma dessas marcas enunciativas que evidenciam um discurso 

é puro sentido significante de um dizer que tenta restaurar o Um, lá onde o outro 

habita. 

Do exposto, acreditamos ainda, que este estudo respondeu às indagações 

sobre a dinâmica do funcionamento da modalização autonímica, um tipo especial de 

heterogeneidade enunciativa manifestada no discurso por meio de glosas 

metaenunciativas que testemunham um modo de dizer, segundo o qual, um discurso 

se mantém no jogo dispersante das não-coincidências do dizer. 

Conscientes de que este tema não se esgota aqui, pois a recepção dos 

sentidos produzidos por uma não-coincidência do dizer dependem dos 

conhecimentos e dos mecanismos de interpretação evocados pelo pesquisador, 

sentimos a necessidade de novas reflexões que ampliem as análises desenvolvidas 

nesta pesquisa, portanto, esta abordagem abre leques para novas investigações. 

E, é no conjunto dessas informações apreendidas, que se percebe o caráter 

inovador da pesquisa ao proporcionar subsídios para uma visão crítica no que 

concerne ao valor social dado à heterogeneidade desses discursos.  
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