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1 INTRODUÇÃO

As reflexões deste trabalho foram desenvolvidas intencionando uma discussão sobre a
produção de conhecimento na universidade tendo como base os produtos apresentados por alunos
de Letras ao término da graduação e do mestrado, ou seja, o trabalho de conclusão de curso
(TCC)2 e a dissertação de mestrado. Por tal escrita, buscamos ver as formas linguísticas, as
marcas enunciativas que falam do processo de formação de pesquisadores, de sujeitos que se
empenham na elaboração de um discurso em que haja transparência do dizer e cuidado com o
suposto bem dizer. Visto que escrever na e para a universidade é mostrar no plano da superfície e
da profundidade do texto a relação com outros discursos, estabelecer o diálogo com quem confere
valor ao que é dito pela forma como foi dito.

É preciso considerar que processo de apropriação de um discurso legitimado como
científico, no entanto, demanda investimento de tempo dedicado aos textos que circulam como
fundamentais, como base para que haja a compreensão das formas de funcionamento das teorias.
Esse processo acontece   marcado por tensões próprias da trajetória de leitura e escrita percorrida
pelo sujeito, que não se inicia na universidade mas que busca em tal espaço a ampliação e o
reconhecimento.

O sujeito que enuncia precisa ultrapassar o plano da exposição de informações a partir da
citação de autores, superar uma percepção ingênua do fenômeno, ou seja, ultrapassar os
obstáculos epistemológicos para a formação do espírito científico (BACHELARD, 1996). O
pesquisador, então, necessita apropriar-se do sistema de pensamento que organiza e legitima as
normas de funcionamento de uma teoria.

A intimidade com as teorias – no que se refere à estrutura sintática e estatuto semântico –
possibilita não apenas entender as normas como também revolucionar, dizer algo novo –
movimento necessário e indispensável na produção do conhecimento – que é o desafio e a
proposta da pesquisa na universidade.

Esse movimento tenso e particular exige do pesquisador uma abertura para o diálogo entre
os distintos discursos que circulam, para o entendimento de que todo discurso tem um significado
que se apresenta por meio de uma estrutura linguística, que tanto deixa marcas não intencionais
de um conjunto de regras, que justificam uma ordem social; quanto deixa marcas da gestão
enunciativa do sujeito, que vigia seu discurso na busca da produção de sentido.

1 Professora da Universidade Federal do Maranhão – Campus São Bernardo e doutoranda do Programa de Pós-
graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

2 O Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCC) é um componente curricular obrigatório que pode ser
desenvolvido de várias formas desde monografias até concertos musicais, mas levaremos em conta apenas a
monografia, visto que é a análise da escrita que está em foco no presente estudo.
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Dizer o novo compreende um movimento de ruptura, de elaboração de um discurso capaz
de trazer à tona o que ainda não estava (ex)posto como legítimo pela universidade. Compreende
construir um ponto de vista com rigor e métodos os quais comprovem a validade do que se
apresenta como novo, ou seja, criar a partir da relação com as teorias que circulam, como o já
posto.

A ruptura que faz emergir o que estava latente, indica uma mudança de fluxo, mas
também carrega consigo elementos de filiação a um campo de investigação existente. A ideia do
novo, então, caracteriza-se por ampliar, acrescentar algo ao já construído.

Para proceder a análise, elegemos como corpus deste artigo um TCC e uma dissertação de
mestrado de um mesmo pesquisador, no sentido de apresentar os primeiros passos de uma
pesquisa que encontra-se em andamento com um corpora atual de quatro pares de trabalhos
(monografia e dissertação). Buscamos entender no percurso acadêmico, de cada sujeito, o modo
como que ele faz uso do que leu e busca o reconhecimento de seu dizer, entender a relação de
filiação e ruptura do sujeito com os discursos científicos.

A presente investigação está em desenvolvimento no Grupo de Texto e Discurso
(GETED), do Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem
como aporte teórico Pêcheux (2009) e Authier-Revuz (1998, 2009).

2 NO FIO DO DISCURSO TEM UMA ESCRITA

A produção acadêmica toma corpo, é divulgada a partir de gêneros discursivos
considerados legítimos como artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações,
teses. São gêneros que possuem forma e conteúdo temáticos, desenvolvidos com base na
formalidade, no ritual da funcionalidade do discurso científico, logo que se organizam, segundo
Bakhtin (2006), em formas relativamente estáveis, determinadas sócio-historicamente. É por
meio deles que o enunciador externa seu dizer, que não é dado mas construído e apreendido no
contato com discursos que circulam.

No fio do discurso, o enunciador deixa pistas ao leitor da ação do interdiscurso
(PÊCHEUX, 2009), que faz os sistemas de pensamentos interiorizados parecerem naturais, mas
também deixa marcas de uma parada reflexiva nas palavras, de desdobramentos
metaenunciativos (AUTHIER-REVUZ, 2004) que demonstram realização da gestão enunciava
relativa à imagem do um, à auto-representação de quem diz; ao dizer do outro em um espaço-
tempo marcado, a um dizer que se auto-representa no momento em que se faz.

Pela escrita, é possível ver a relação entre significantes organizados a partir de uma lógica
que se apresenta como um “já-posto”, porque as palavras não são exclusividade de um
enunciador. Elas foram ditas em algum lugar da história e, por isso, estão impregnadas de valores
ideológicos, e o seu sentido é redefinido em função do momento, do uso e do lugar discursivo do
enunciador.

A interação com os discursos, que circulam, vai estabelecendo os modos de organização
do dizer e se materializando nas construções textuais, que levam em conta o processo de
endereçamento (BAKHTIN, 2006), o outro para quem o discurso foi elaborado, uma vez que não
existe sujeito sozinho, somente em relação a outros sujeitos, assim como os significantes da
língua.

No dizer, além dos outros do discurso que podem ser identificados, está o Outro do
discurso (PECHEUX, 2009), uma espécie de intervenção vertical atravessa as palavras e as
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organiza na horizontalidade das linhas, de modo que o enunciador não se dê conta do processo de
disciplinamento e esquecimento que o constitui enquanto sujeito de um sociedade letrada,
organizada a partir da classificação e distinção social, da ordem do discurso.

É também no fio do discurso, lugar de encontro de significantes, que se constrói o rastro
da reflexão do sujeito em relação a seu próprio enunciado. A fim de usar a palavra para bem
dizer, o enunciador deixa pistas de que as palavras incorporadas de outros discursos e do discurso
do Outro não possuem a transparência de sentido; fornece evidências, na materialidade da língua,
sobre a necessidade de modalizar seu dizer (AUTHIER-REVUZ 2004) no plano do significante e
não apenas do conteúdo.

A língua fica em destaque e a concepção de palavras sinônimas perde-se. Logo mudar o
significante é também mudar o significado. Segundo Flores (2008: 36) “a enunciação – ou,
melhor dizendo, a estrutura enunciativa – é uma instância pressuposta que está na origem de todo
e qualquer enunciado. Ela não é observável em si, ela é, por natureza, efêmera. O observável são
as marcas da enunciação no enunciado”.

O discurso carrega consigo um dizer explícito mas também um pensamento, um
comportamento ignorado ou recusado pelo sujeito, não é um outro discurso mas um discurso do
Outro, ou seja, o avesso do discurso que é a pontuação do inconsciente (LACAN, 1992). Voltar-
se para a escuta analítica do significante é tomar o inconsciente ao pé da letra a fim de verificar
que

Sob nossas palavras, ‘outras palavras’ sempre são ditas; que atrás da linearidade ‘da
emissão por uma única voz’, se faz ouvir uma ‘polifonia’; que ‘todo discurso parece se
alinhar sobre várias pautas de uma partitura’ e que o discurso é constitutivamente
atravessado pelo ‘discurso do Outro’ (AUTHIER-REVUZ, 2004: 69)

A atenção para a estrutura, para o lugar que o signo ocupa, não corresponde à concepção
de sujeito como um mero reprodutor de estruturas adquiridas passivamente, nem para o
tratamento das formas linguísticas como um reflexo exterior da heterogeneidade constitutiva da
linguagem;  mas para uma atitude de reflexividade na língua da própria língua, ou seja, “(...) no
interior da linguagem e do dizer um retorno reflexivo do enunciador sobre suas próprias palavras;
há este estrato metalinguageiro no qual se inscreve o movimento reflexivo, segundo o qual ‘nós
podemos retornar nos deixando ir cada vez mais adiante’” (AUTHIER-REVUZ, 2004 apud
HARTMAN, 2007: 108).

A importância de um estudo da língua não pode escamotear o sujeito sob o peso da
estrutura, visto que o sistema de signos não se constitui à parte, mas pela interação entre pessoas,
entre palavras, entre pessoas e palavras. É fundamental entender o funcionamento da estrutura a
partir das relações entre significantes como uma atitude de reflexividade, que se contrapõe ao
óbvio, à transparência dos usos.

Voltar a atenção para os textos acadêmicos, enquanto produtos de um processo, é
considerar as condições de produção do trabalho de conclusão de curso e dissertação de
pesquisadores. O que não compreende fazer a história social da leitura de tais sujeitos, mas
entender que o real é relacional e ainda pensar sobre os procedimentos de sujeição do discurso
que Foucault (2007: 44-45) coloca: “O que é afinal um sistema de ensino senão ritualização da
palavra; senão a constituição de um grupo doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e
uma apropriação do discurso com seus poderes e seus saberes?”
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3 HETEROGENEIDADE ENUNCIATIVA: A LENTE NO FIO DO DISCURSO

Para Authier-Revuz (2004, 1998), colocar a língua como objeto de estudo compreende
analisá-la como sistema de diferenças e como lugar de equívoco, conceber a linguagem como
heterogênea em sua constituição. A autora, parte da concepção de heterogeneidade enunciativa
como sendo constitutiva e mostrada, ou seja, tanto no que se refere aos processos reais de
constituição de um discurso quanto aos processos de representação num discurso de sua própria
constituição. Duas formas distintas, mas que não se bifurcam.

Uma das preocupações de Autheir-Revuz (2004, 1998) consiste em identificar, descrever
as formas linguísticas – heterogeneidade mostrada – por meio das quais ocorre o desdobramento
metaenunciativo, o qual não se dá de modo homogêneo ou como mera reprodução de um sistema
linguístico, mas que se estabelece numa relação de alteridade dependente de exteriores
linguísticos, que justificam a heterogeneidade constitutiva da língua.

As marcas, formas explícitas da heterogeneidade, inscrevem o outro a partir de recursos
como o discurso direto e o indireto. No discurso direto, o enunciador toma a posição de um porta-
voz que cita as palavras tal qual foram ditas com o cuidado da nomeação da voz, do uso
obrigatório de aspas que tanto indicam a honestidade intelectual quanto permitem ao leitor a
verificação da voz mencionada na fonte.  Pelo discurso indireto, o locutor assume o posto de
tradutor e assim reorganiza a forma de dizer do outro com o cuidado de preservar o que considera
fonte de sentido. A citação, desse modo, “(...) mostra-se inseparável do próprio conteúdo dos
discursos, do qual constitui uma dimensão essencial.” (MAINGUENEAU, 1997: 87).

Ainda como estratégias utilizadas pelo enunciador estão as formas marcadas de
modalização autonímica que fornecem a imagem do jogo polissêmico. Aqui as aspas utilizadas
de modo não obrigatório pelo enunciador indicam ao leitor que o discurso proferido não coincide
com ele mesmo, o sentido da palavra destacada fica em suspenso. As glosas, os retoques, os
ajustamentos constituem atividades de controle-regulagem do processo comunicativo chamadas
fórmulas comentários (AUTHIER-REVUZ, 2004)

O código fica em destaque e o conceito de função metalinguística de Jakobson (2010) é
ampliado, porque para Authier-Revuz é preciso parar no significante e fazer a escuta para
entender os desdobramentos das formas linguísticas ou discursivas como comentários de si.

A descrição da língua não é o limite para estudar a reflexividade da língua na própria
língua, por isso é necessário o apoio em teorias exteriores à linguística que ajudem a perceber o
dialogismo, o efeito do interdiscurso no intradiscurso; a decifrar a heterogeneidade constitutiva
do discurso.

Nesse sentido, Bakhtin (2006) trará uma grande contribuição, porque trata a interação
com o discurso do outro, como a lei constitutiva de todo discurso. Para ele, cada palavra tem uma
história. A rede de significações é construída dialogicamente. Nas palavras de Authier-Revuz
(2004, p.46), “O outro do dialogismo de Bakhtin não é nem objeto exterior do discurso (...) nem o
duplo, não é menos exterior do locutor: ele é a condição do discurso, e é uma fronteira interior,
que marca no discurso a relação constitutiva com o outro.”

Os atravessamentos de outros discursos constituem o dizer do sujeito que se alimenta a
ilusão de ser a fonte, a causa original do que enuncia. Isso acontece, segundo Pêcheux (2009),
porque o sujeito desconhece a determinação do inconsciente, do interdiscurso que, como
discurso-transverso, fornece a matéria-prima na qual o sujeito-falante se constitui.

A concepção de inconsciente é tratada como presença permanente em um sujeito dividido
caracterizado pela constituição heterogênea. O inconsciente para Lacan (1966 apud Authier-
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Revuz, 2004: 54) “é uma cadeia de significantes que em algum lugar (...) se repete e insiste em
interferir nos cortes que lhe oferece o discurso efetivo e a reflexão que ele informa”. Logo não
existe sujeito isolado, mas em relação a outros.  Na partitura polifônica do discurso, os
significantes são as notas da língua.

A estrutura da língua permite a escuta das ressonâncias não intencionais da
heterogeneidade mostrada, que é uma forma de negociação dependente da heterogeneidade
constitutiva; uma forma de ver, na superfície do discurso, a gestão enunciativa aliada ao
mecanismo da denegação que traz o peso de um Outro cuja presença é ignorada ou recusada pelo
sujeito, mas identificada nas formas linguísticas.

As formas linguísticas tornam visíveis as retomadas às palavras enunciadas, a
reflexividade que envolve a materialidade sonora e imagética assim como os traços e sons que
produzem sentido dentro do sistema da língua.  Essa retomada do dizer evidencia o deslize dos
sentidos, as não-coincidências do dizer, que Authier-Reuvz (2004: 83) apresenta em quatro tipos:
do discurso consigo mesmo; entre as palavras e as coisas; das palavras consigo mesmas; a
interlocutiva.

Organizações sintáticas, próprias dos gêneros discursivos que circulam na universidade,
como: X como diz fulano, para retomar as palavras de..., glosas que marcam uma fronteira entre
interior e exterior, indicam o pertencimento das palavras a outro discurso. São pontos de não-
coincidência do dizer do discurso com ele próprio.

A busca pela melhor palavra, que traduza o sentido exato da coisa, produz sintagmas
como: X por assim dizer; X é a palavra, não há outra palavra, os quais são encontrados em
glosas de hesitação, de adequação e inadequação que indicam pontos de não-coincidências entre
as palavras e as coisas.

As glosas que indicam o jogo de um sentido em oposição a outro ou que mobilizam a
polissemia, o trocadilho, tais como: X, no sentido próprio, no sentido figurado; X em ambos
sentido, X em todos os sentidos da palavra, correspondem aos pontos de não-coincidência das
palavras com elas mesmas.

Ao estabelecer a negociação, o enunciador entende que existe um hiato no
compartilhamento de sentidos entre os interlocutores, que torna enunciador e destinatário como
protagonistas. Esses pontos de não-coincidência do dizer interlocutiva pode ser verificado em
formas como: X, se você quiser; dê-me o termo exato; como você diz.

Cada glosa se apresenta como exibição da luta com as palavras. Pelas não-coincidências
o enunciador aparece enunciando duplamente: quando ele enuncia X e quando ele enuncia o fato
de ter enunciado X, um movimento que desvela o desdobramento do dizer, uma resposta que dá a
si mesmo, a partir da posição “exterior” de receptor, que ele ocupa no interior da própria
enunciação. Nas palavras de Maingueneau (1997: 95), “(...) o sujeito denega o lugar que lhe
destina a formação discursiva em que se constitui: em lugar de perceber sua identidade deste
discurso, ele parece construí-la, ao tomar distância, instaurando ele mesmo as fronteiras
pertinentes.”

São variadas as formas linguísticas ou discursivas que contribuem para a constituição do
estrato metalinguageiro do dizer, no qual é possível ver a exibição do jogo da reflexividade que
se constitui no interior do discurso.  A ideia de transparência da materialidade linguística, de ver
o mundo através das palavras, tal como uma janela aberta, dá lugar à concepção de opacidade da
língua segundo a qual o mundo é visto com as palavras, a imagem do dizer é uma auto-
representação de quem diz, que envolve a criação do processo imaginário da enunciação capaz de
amenizar as não-coincidências do dizer e assim torna possível a identificação do endereçamento.
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A modalização autonímica, na abordagem de Authier-Revuz, fornece elementos
fundamentais para a análise da relação do sujeito com a materialidade da língua e como tal para
entender a relação do pesquisador com a escrita produzida na e para a academia.

4 A ESCUTA DO CORPUS

Para demonstrar os procedimentos de análise da escrita, fizemos um recorte do
material selecionado. O corpus aqui apresentado constitui-se de uma monografia e uma
dissertação de mestrado de um pesquisador que seguiu, em sua formação acadêmica, a filiação à
linha da linguística da enunciação. Tais trabalhos foram coletados na biblioteca virtual de uma
instituição federal de ensino superior e no banco de dissertações da Capes.

A análise comparativa para relacionar produções de um mesmo pesquisador, a fim de
verificar o processo de produção de discursos que põe em jogo as formas de ler, os modos de
apropriação dos sentidos. O tratamento dos dados direciona-se para as formas pelas quais o
sujeito mostra a relação de filiação e ruptura com discursos que circulam e que constituem a
história de leitura de cada pesquisador. Nas palavras de Flores e Teixeira (2011: 423)

O linguista afetado pelo saber da psicanálise torna-se sensível à escuta dos ‘restos’ de
sentido oriundos de determinada forma linguística, empregada de um jeito estranho ou
inesperado. Ele necessariamente se depara com o incontornável do não sistemático, uma
vez que a linguagem, a partir da consideração do inconsciente, não pode mais ser dita
como referindo o mundo. Entre as palavras e as coisas, existe uma intermediação
importante: um sujeito ‘capaz de desejo e não-simetrizável’ (...). Sua escuta já é um
momento de análise.

A escuta, aqui, volta-se para a busca de marcas relativas às questões: Quais pistas indicam
a filiação do trabalho de conclusão da graduação e dissertação de mestrado à linguística da
enunciação? Por quais meio de formas linguísticas o enunciador demonstra a gestão
metaenunciativa de seu dizer no espaço acadêmico e a busca da transparência de sentido? Quais
alianças teóricas que o enunciador busca estabelecer na relação filiação e ruptura?

No trabalho de conclusão de curso, apresentado em 2009, o sujeito enunciador se propôs a
estudar a linguagem, a relativizar as noções de normal e patológico a partir da perspectiva teórica
da enunciação, com ênfase nos estudos de Benveniste sobre a singularidade.

Na dissertação de mestrado, apresentada em 2012, o pesquisador procurou realizar uma
leitura epistemológica do artigo O aparelho formal de enunciação, de Émile Benveniste, como
texto que amplia o alcance teórico da enunciação.

Os trechos da monografia e da dissertação serão aqui expostos em quadros, para melhor
apresentação dos dados, seguida de breve análise comparativa.

Quadro 1 – Análise de fragmentos textuais A

Monografia – Fragmento (1)

(1.1) É objetivo deste estudo relativizar as noções de
patológico e normal no que tange à linguagem
através da perspectiva teórica que contemple

Dissertação - Fragmento (1)

(1.a) É meu objetivo neste estudo realizar uma
abordagem exegética de um texto em particular de
Émile Benveniste acerca da enunciação, a saber, O
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a referência à instância da enunciação.

(1.2) Finalmente, conclusões são apresentadas (...)
encaminha-se a discussão para uma proposta
de abordagem teórica que vislumbre os
distúrbios da linguagem em sua
singularidade.

aparelho formal da enunciação

Fonte: (PESQUISADOR1 apud FRANÇA,2014)

Nos fragmentos da monografia, o pesquisador marca a aliança teórica que pretende
estabelecer “perspectiva teórica que contemple a referência à instância da enunciação”(1.1);
bem como manifesta a intenção de aprofundar os estudos dentro da mesma linha, a fim de melhor
entender o que ele chama de “os distúrbios da linguagem em sua singularidade”. Na dissertação,
o fragmento indica que a pesquisa foi organizada dentro da mesma linha teórica da monografia,
desta vez mais delimitada e voltada para “um texto em particular de Émile Benveniste acerca da
enunciação” (1.a). Esses elementos vão ao encontro do critério de seleção das produções
universitárias. Mas se a aliança teórica é um ponto comum nesses dois trabalhos, é preciso ver no
que se diferenciam.

Ainda sobre os trechos acima, podem-se levantar as formas “É objetivo deste estudo”
(1.1); “encaminha-se” (1.2) presentes na monografia; e a forma “É meu objetivo” (1.a) usada na
dissertação. Se considerarmos que para Benveniste, a chamada terceira pessoa na forma de verbo
ou pronome não remete a nenhuma pessoa, mas a algo colocado fora da alocução enquanto o uso
da primeira pessoa, do “eu” é interior ao enunciado, podem-se ver, na passagem do TCC para a
dissertação, marcas do diálogo do próprio pesquisador com a linha teórica na qual ele inscreve, o
movimento do sujeito que busca demonstrar a apropriação dos conceitos.

Quadro 2 - Análise de fragmentos textuais B

Monografia – Fragmento (2)

(2.1) Por que buscar na Linguística da Enunciação, na Teoria
de Emile Benveniste em particular subsídios para o estudo?

(2.2) Benveniste, como se sabe, é conhecido como linguista
responsável pela inclusão da subjetividade. De fato, muitos
dos textos presentes em Problemas de Linguística Geral I e II
atestam a preocupação do autor com o homem e a linguagem.

Dissertação - Fragmento (2)

(2.a) O que se convencionou chamar de “teoria da
enunciação” é, na verdade, como já deixei
transparecer nas linhas acima, um esboço da
teoria no sentido de que o que se tem de Émile
Benveniste são textos publicados em diferentes
épocas.

(2.b) O que entendo por abordagem exegética? O
temo “exegese” é de grande uso em estudos de
ordem religiosa, jurídica e literária, e ao que tudo
indica, aparece inicialmente. (...) Tomo a expressão
como a abordagem interpretativa de um texto
independente de seu caráter.

Fonte: (PESQUISADOR1apud FRANÇA,2014)

Na monografia, fragmento (2.1) o enunciador registra que está apoiado na “Teoria de
Emile Benveniste” para realização de sua pesquisa; na dissertação, essa ideia é recusada, e o
termo “esboço”, no item (2.a) mostra o cuidado com a seleção da melhor palavra. Ainda neste
item, o pesquisador utiliza a expressão linguística ‘teoria da enunciação’ entre aspas a fim de
reforçar a suspensão da classificação dada aos estudos desenvolvidos por Benveniste. Esse
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recurso marca a apresentação de uma ideia diferente, mas não representa a ruptura, visto que
dizer o novo é mais que anunciar a oposição, é demostrar apropriação e diálogo com o já
construído.

As forma linguística “como se sabe” (2.2), no TCC, além de marcar o enunciador do lado
de fora do que é dito, também indica a não certeza do dizer. O enunciador parece transferir para o
outro a responsabilidade da informação. O outro aqui não se materializa na citação de um autor,
mas em uma espécie de voz superior, anterior inquestionável capaz de transmitir a transparência
de sentido pretendida pelo pesquisador sobre o que será apresentado sobre Benveniste “linguista
responsável pela inclusão da subjetividade” (2.2).

Essas estratégias visam prevenir uma recusa potencial de co-enunciação, um risco de não-
transmissão sobre a validade do dito.

Na dissertação, item (2.a), o uso da expressão “como já deixei transparecer nas linhas
acima”, “tomo” registram que o sujeito quer tomar para si a responsabilidade do dito. Essa
atitude é reforçada pelo verbo “transparecer” e pelo sintagma adverbial “nas linhas acima”
marca o retorno ao que foi apresentado, o desejo de uma transparência, sustentada pela possível
exposição localizada de uma informação.

Ainda sobre a dissertação, no item (2.b), a palavra ‘exegese’ está marcada por aspas, as
quais não indicam o discurso direto, mas um tipo de ausência a ser preenchida pela interpretação
do co-enunciador, logo solicita a parceria do outro, a relação de alteridade.

Quadro 3 - Análise de fragmentos textuais C

Monografia – Fragmento (3)

(3.1) Por que buscar na Linguística da Enunciação, na
Teoria de Emile Benveniste em particular subsídios para
o estudo?

(3.2) Através da retomada de pesquisas e teses acerca da
dicotomia normal/patológico vigentes no século XIX
(....) Canguilhem (1978) levanta questões de extrema
importância, ao mesmo tempo que apresenta
possíveis respostas, as quais serão apresentadas adiante.

Dissertação - Fragmento (3)

(3.a) Sigo, desse modo, caminho semelhante ao
traçado por alguns autores que se dedicaram a
examinar detalhadamente a reflexão de Ferdinand
Saussure presente no Curso de Linguística Geral, tais
como Françoise Gadet em seu Saussure – une cience
de la langue (GADET, 1996) e a edição crítica do
curso realizada por Tullio de Mauro (DE MAURO,
1972) os quais, cada um à sua maneira buscaram
interpretar a célebre obra que deu início à linguística
moderna.

Fonte: (PESQUISADOR 1 apud FRANÇA, 2014)

Na monografia, o enunciador apresenta Benveniste como base teórica marcada, no entanto
chama outros autores cujas pesquisas precisam ser relacionadas para discutir a dicotomia
normal/patológico. Canguilhem não está classificado como pertencente à Linguística, no entanto
é um autor indispensável para o estudo proposto no TCC, pois ele, como pode ser visto no item
(3.2), “levanta questões de extrema importância, ao mesmo tempo que apresenta possíveis
respostas”. O pesquisador ainda que de modo tímido busca articular distintas áreas, diferentes
autores.

Na dissertação, item (3.a) o pesquisador, em primeira pessoa, “Sigo, desse modo, caminho
semelhante ao traçado por alguns autores”, anuncia o uso expansivo de outros discursos
científicos colados ao seu dizer e se propõe a dialogar com alguns autores que se dedicaram a
estudar a obra fundamental da Linguística.
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Para fazer a exegese do texto O aparelho formal da enunciação é preciso buscar através da
forma os outros que se agregam e constituem a heterogeneidade do discurso de Benveniste; é
preciso inclusive confrontar discursos. Ao citar ““Françoise Gadet em seu Saussure – une cience
de la langue” (3.a), “a edição crítica do curso realizada por Tullio de Mauro” (3.a), como
autores a serem seguidos, o pesquisador marca o contato com linguistas contemporâneos
legitimados. A reflexão a que se propõe o pesquisador, sobre o Curso de Linguística Geral, é uma
atitude esperada pelos leitores autorizados a validar o dizer do sujeito, ou seja, pela universidade.

Essa atividade reflexiva compreende o fato da língua poder tomar a si própria, de modo
que o enunciador não seja tratado com externo e independente da língua, mas refletindo sobre a
língua. Trata-se de um diálogo consigo mesmo, uma reação à própria seleção de palavras, que faz
com que o enunciador ocupe um dupla posição no interior do processo enunciativo: emissor e
receptor. Trata-se da modalização reflexiva do dizer (AUTHIER-REVUZ, 2004) segundo a qual
o enunciador ao ouvir-se reflete, toma suas palavras como objeto, buscando uma transparência e
homogeneidade imaginária que sustente a validade de seu dito.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fazer do discurso é um movimento de busca e de reconhecimento de si mesmo por
intermédio da relação solidária com os outros. Nessa tensão, a luta pela harmonia na combinação
de signos que traduzam a clareza do sentido, a verdade de um dizer cria a ilusão da transparência
própria de um olhar superficial para letras e fonemas, entretanto o retorno que demora na
materialidade do significante, faz emergir da transparência, do óbvio os rastros de um dizer
opacificante, segundo o qual o sujeito age a partir de um sistema inconsciente que o faz esquecer
das determinações que lhe permitem dizer a partir da posição que ele ocupa.

Considerando que a produção do discurso faz-se no meio do já-dito dos outros discursos,
capturar que vozes se colam no dizer do enunciador é uma atividade de pesquisa que precisa
passar pela estrutura sintática da língua, pelo estatuto semântico, visto que as formas de dizer, de
relacionar, materializadas em uma cadeia enunciativa permitem escutar a polifonia não
intencional de todo discurso.

Os dados aqui apontados, indicam que no fio do discurso, a partir de um conjunto de
formas que envolvem as aspas, o discurso direto, indireto, indireto livre, as formas de retoque ou
de glosas, ou seja, da heterogeneidade mostrada é possível verificar como o enunciador – ao
reforçar, reafirmar, colocar em dúvida, rejeitar a ambiguidade do sentido das palavras que ele
incorpora – representa o dizer como não falando por si. É possível identificar também como o
signo, que deveria chegar carregado de transparência, desdobra-se como um comentário sobre si
mesmo.

Ao escrever, o sujeito estabelece uma relação dialógica com outro e também com suas
próprias palavras.  As marcas linguísticas da presença do outro, para além de uma citação direta
ou indireta, compreende uma negociação inevitável na construção da heterogeneidade como
elemento constitutivo de práticas discursivas. É preciso fazer-se entender, assim a seleção de
palavras torna-se uma arena de conflitos cujo objetivo é a produção de um efeito de sentido.

Efetivamente, não há como saber o que se passa com o sujeito quando ele escreve,
também não é possível resgatar o presente do tempo em que o discurso foi construído.  No
entanto, pela forma como o sujeito apresenta seu discurso é possível inventariar um série de
discursos sobre os quais um dizer é constituído; perceber o desejo da transparência a partir do
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qual os outros respondessem a essa expectativa; encontrar pistas de como o sujeito – ao escrever
em e para a academia e lutar contra a interdição – busca seguir o ritual da palavra que se estrutura
a partir de regras de funcionamento próprias.
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