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7. ESTUDOS ENUNCIATIVOS: SUBJETIVIDADE E ALTERIDADE 

Coordenadora: Juciane dos Santos Cavalheiro 

 

Centrado em uma perspectiva dialógica e intersubjetiva da linguagem, o projeto “Estudos 

enunciativos: subjetividade e alteridade” tem a enunciação – tal como compreendida por Benveniste 

e pelo Círculo de Bakhtin – e a função enunciativa – como trazida por Foucault –, como ponto central. 

Seu foco de interesse é: a) pela análise do texto literário, com viés enunciativo; b) por questões 

teóricas e práticas, tais como autoria, subjetividade, alteridade, cronotopo, gêneros discursivos. 

Vincula-se às linhas de pesquisas “Culturas, Narrativas E Identidades Amazônicas” e “Língua(gens) 

e Formação Docente” do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade, da 

Universidade Federal do Acre; e às linhas de pesquisas “Arquivo, Memória e Interpretação” e 

“Linguagem, Discurso e Práticas Sociais” do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes, da 

Universidade do Estado do Amazonas. Adota uma perspectiva enunciativa, com o objetivo de 

compreender e estudar a linguagem como resultado da atividade humana, o que implica, na 

concepção eleita, reciprocidade, alteridade. 

O projeto fundamenta-se, teórica e metodologicamente, sobretudo a partir de três autores: 

Mikhail Bakhtin (1895-1975), Émile Benveniste (1902-1976) e Michel Foucault (1926-1984). A 

perspectiva de enunciação de Benveniste visa ao ato de inserção do sujeito falante na língua, como 

ele se enuncia, através do levantamento e da análise de marcas linguísticas desta atividade (pessoa, 

tempo, lugar e modalidades da interlocução essencialmente). As marcas da enunciação presentes no 

discurso permitem reconstituir o ato enunciativo, ou seja, os traços do ato no produto. Esse ato é o 

próprio fato de o locutor relacionar-se com a língua a partir de determinadas formas linguísticas da 

enunciação que marcam esta relação (CAVALHEIRO, 2010, p. 36). Quanto à concepção de 

linguagem, compreende-a enquanto possibilidade da subjetividade pelo fato de conter sempre as 

formas linguísticas para sua expressão: a subjetividade é a capacidade do locutor para se propor como 

sujeito do seu discurso em uma relação de reversibilidade entre o eu e o tu. O par eu/tu atesta a 

presença da intersubjetividade no interior da própria língua, uma vez que, no processo de enunciação, 

ao se instituir um eu, institui-se necessariamente em tu (CAVALHEIRO, 2010, p. 61). 

Do Círculo de Bakhtin e de Bakhtin em particular, elege-se as bases de uma teoria da 

enunciação, ou como convencionou-se a se chamar no Brasil, de uma Análise Dialógica do Discurso. 

Diversos conceitos centrais são estudados, dentre os quais a enunciação, a autoria, a alteridade, a 

subjetividade, o cronotopo, o dialogismo, os gêneros discursivos. A enunciação, em linhas gerais, é 

entendida como um produto resultante da interação entre sujeitos situados num aqui-agora sempre 

único, irrepetível. Já a alteridade, por exemplo, atesta a constituição da subjetividade a partir da 

relação eu/outro. 
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A partir de Foucault, o interesse é por concepções como discurso, prática discursiva, 

enunciado, função enunciativa, formação discursiva, arqueologia. Para Foucault (2008), o discurso 

se define como “um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação 

discursiva” (FOUCAULT, 2008, p. 132). Esse conjunto, que é limitado e se apresenta como um 

fragmento de história, tem apoio em uma ordem histórica e institucional. Articula-se à noção de 

discurso o conceito de prática discursiva, concebido como “um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para 

uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da 

função enunciativa” (FOUCAULT, 2008, p. 133). 

O objetivo principal é investigar, a partir dos postulados teórico-metodológicos das 

teorias enunciativas e discursivas, nos mais diversos corpus analíticos, a subjetividade a 

partir da alteridade. Também são objetivos: analisar formações discursivas e relações 

alteritárias a partir de discursos presentes no contexto educacional; compreender a 

constituição do espaço amazônico mediante gêneros discursivos diversos, tais como relatos 

de viajantes, notícias, crônicas, presentes em relatos de e/ou sobre a região Amazônica, assim 

como em suportes presentes na região Norte; analisar a representação e a constituição da 

subjetividade de personagens-protagonistas em romances latino-americanos; promover, na 

região Norte, um núcleo de referência para os estudos e pesquisas acerca das teorias 

enunciativas e discursivas. 
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