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 Não me proponho a discutir aqui nenhuma temática inovadora ou mesmo recente 

nos estudos linguísticos, pois são diversas as investigações que desde longa data buscam 

refletir ou analisar o ato de citar o discurso alheio no discurso próprio. Entretanto, 

acredito que o caráter de relevância de um texto não está na temática abordada, porque 

se assim o fosse certos temas seriam melhores que outros. O pesquisador que pensa 

desta forma produz uma ciência limitada e preconceituosa – se é que se pode chamá-la 

de ciência. Na verdade, o destaque ou a proeminência de qualquer texto está no modo 

como seu autor aborda a temática em questão, na forma como embrenha-seno universo 

pesquisado e constrói representações sobre o mesmo e suas especificidades, revelando 

nem sempre descobertas, mas principalmente novas visões a descobertas primeiras.  

 Esclarecido isto, convém dizer ainda que o texto aqui apresentado não sumariza 

resultados de pesquisas desenvolvidas sobre a incorporação (ou citação) do discurso 

alheio ao discurso próprio, mas constitui muito mais uma resposta à provocação feita 

pelos organizadores do II Encontro de Estudos Bakhtinianos (EEBA), quando 

solicitaram de seus participantes a escritura de um texto refletindo sobre questões no 

âmbito do tema “Vida, cultura e alteridade”. Escolho dizer assim porque concordo com 

o Augusto Ponzio (2011, p. 07) quando diz que toda “palavra, mesmo na sua unidade de 

base, a enunciação, célula viva do falar, tem sempre a ver como a palavra outra, porque 

é escuta e se realiza na escuta, responde e pede uma resposta”. É enquanto escuta e 

resposta, portanto, que fazemos esta reflexão.  

Para começo de conversa, gostaria de retomar algumas pesquisas sobre produção 

de textos por alunos de graduação, que têm enfocado, a partir de perspectivas teórico-

metodológicas variadas, certas problemas ou dificuldades encontrados nos textos dos 

alunos. Merecem destaque: a pesquisa de Matêncio (2002), que busca identificar, em 

relação às posições identitárias assumidas e atribuídas aos enunciadores envolvidos na 

interação, as pistas oferecidas pelo recurso ao discurso do outro para a investigação do 

processo de leitura e escrita de alunos de graduação de curso de Letras; o estudo de 

Boch e Grossmann (2002) sobre as dificuldades que encontram os estudantes 
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universitários em dialogar com o discurso do outro em relatórios de pesquisa; a 

dissertação de Bessa (2007), que analisa problemas de relações de sentido entre discurso 

citado e discurso citante no gênero monográfico; a dissertação de Bernardino (2009), 

que estuda os procedimentos parafrásticos utilizados por alunos do curso de Letras, na 

reformulação de um texto-fonte retomado na seção de fundamentação teórica de 

monografias, produzidas como texto de conclusão de curso.  

Especificamente no que diz respeito ao diálogo com o discurso alheio, essas 

investigações têm revelado que os textos produzidos por alunos de graduação 

apresentam problemas que vão desde questões convencionais da citação acadêmica – 

propostas na ABNT e em Manuais de Metodologia do Trabalho Científico – à 

articulação entre o discurso citado com o discurso citante, o que implica prejuízo para 

continuidade de sentido no nível da microestrutura do texto. Possivelmente, isso ocorre 

porque esses alunos estão em processo de iniciação na produção de textos acadêmicos e 

ainda não conhecem as principais convenções de apropriação do discurso do outro. Na 

verdade, parece que esses alunos chegam à academia com quase nenhum conhecimento 

acerca dos modos de inserção do discurso alheio em seus escritos. A citação 

(principalmente o discurso citado direto), muitas vezes, é incoerentemente 

compreendida como um recurso possível de ser utilizado para preencher o número de 

laudas exigido pelos professores quando solicitam a produção de algum texto. 

A escrita de estudantes em estágio mais avançado de formação acadêmica 

também tem despertado o interesse de alguns pesquisadores da área de estudos da 

linguagem. Em uma oficina de textos organizada para alunos de mestrado, Figueiredo e 

Bonini (2006) observaram que os textos dos alunos apresentam problemas de 

organização micro e macroestrutural, refletindo um problema maior de circulação 

social, qual seja, a identificação do gênero como uma prática social com objetivos 

específicos na universidade. Na verdade, os autores destacam que “muitos trabalhos 

produzidos por mestrandos apresentam-se como uma ‘colcha de retalhos’ composta de 

noções diversas (e muitas vezes desconectadas) sobre um campo” (p. 414). Nesse caso, 

muitos alunos de mestrado citam conceitos diversos sem considerar as funções e os 

propósitos da citação, o que parece denunciar sua condição de “membro periférico” na 

comunidade acadêmica, que ainda não se sente seguro para refletir criticamente sobre o 

discurso, as práticas e os gêneros aceitos dentro desta comunidade.  

Os resultados destas investigações me provocam questionamento e preocupação 

sobre o domínio das formas de escrita dos estudantes iniciantes ou mesmo daqueles que 



estão em estágio acadêmico mais avançado, que parecem não conhecer bem as 

características e o funcionamento do repertório de gêneros da esfera acadêmica, as suas 

formas de organização e os modos como devem se articular os diferentes mecanismos 

linguísticos, textuais, discursivos que constituem a tessitura textual. Um dos principais 

problemas observados diz respeito ao fato desses estudantes não demonstrarem domínio 

sobre o gerenciamento dos modos de referir-se ao discurso alheio, sobre como inserir ou 

fazer retomadas desse discurso de modo a favorecer a construção e a continuidade dos 

sentidos no seu texto ou mesmo sobre como mobilizar certos procedimentos de 

parafraseamento ou reformulação de textos-fontes necessários como embasamento 

teórico. Somem-se a isto os inúmeros casos de plágios que frequentemente são 

identificados na academia, seja na graduação ou mesmo em cursos de mestrado e 

doutorado – quando os sujeitos possuem seus títulos caçados. 

Dessas considerações, concluo ser emergente começarmos a pensar em uma 

cultura responsável do ato de citar o discurso alheio. Não basta a oferta de cursos de 

produção de textos acadêmicos ou mesmo a publicação de manuais de metodologias 

científica. Estes não têm dado conta da problemática que envolve a inserção – ou 

citação – do discurso alheio em textos produzidos na academia, conforme enfatizado 

anteriormente. É pertinente e necessário, pois, investir mais em pesquisas que deem 

conta da complexidade que recobre o uso da citação na escrita de textos acadêmico-

científicos escritos. Compreender como estes recorrem ao discurso do outro na tessitura 

dos seus textos é fundamental para se repensar o ensino de texto na academia, em 

especial no que diz respeito ao ensino de convenções inerentes à referência ao discurso 

alheio, pensando possibilidades de ensino que vão além dos aspectos meramente 

técnico-metodológicos dos manuais de redação científica. 

Os trabalhos do Círculo de Mikhail Bakhtin são fundamentais para se pensar em 

uma proposta de trabalho voltada para a cultura responsável do modo de citar o discurso 

alheio, especialmente aqueles que enfocam questões como dialogismo e discurso citado, 

dentre os quais se destacamEstética da Criação Verbal (BAKHTIN, 2006), Questões de 

literatura e de estética (BAKHTIN, 2010), Para uma filosofia do ato responsável 

(2011) e Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 2009). 

Nessas obras, os pensadores do Círculo discutem questões relacionadas às formas de 

transmissão ou de introdução do discurso citado no discurso citante. Existem várias 

formas linguísticas de apreensão ativa e apreciativa da enunciação de outrem. Estas 



formas sofrem a influência dos gêneros discursivos e do contexto sócio-histórico, de 

modo que não são formas estanques, mas sofrem variações.  

No caso da academia, são justamente as formas institucionalizadas (dentre as 

quais: discurso direto, discurso indireto, paráfrase, dentre outras) e pertencentes a 

determinadas gêneros que precisam ser aprendidas e apreendidas pelos alunos. A 

apreensão destas formas pode contribuir significativamente para a formação de sujeitos 

éticos na academia, capazes de serem responsáveis por seus dizeres, bem como de 

assumir o discurso alheio como discurso de outrem essencial à construção ou 

constituição do seu próprio discurso.  

 


