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O Grupo de Estudos em Análise Linguística e Práticas Discursivas (GEALPD), da Universidade 

de Pernambuco (UPE), tem o objetivo de congregar professores, pesquisadores e estudantes da 

UPE e de outras instituições que tenham interesse em realizar pesquisas relacionadas a análises 

linguísticas e/ou práticas discursivas sob qualquer perspectiva teórica, na área de Letras e 

Linguística, propiciando olhares múltiplos sobre o objeto em foco. As ações do grupo têm 

proporcionado o desenvolvimento de pesquisas, no campo de estudo das Letras e da Linguística, 

promovendo a investigação de aspectos linguísticos e/ou discursivos. As linhas de pesquisa do 

GEALPD são: 1) ensino e aprendizagem de língua materna; 2) discurso, interação e enunciação; 

3) tecnologia, cultura e usos da linguagem; 4) gramática: descrição, análise e teoria; 5) variação 

e/ou mudança linguística. No âmbito da linha de pesquisa Discurso, interação e enunciação, 

têm sido desenvolvidos estudos que consideram a enunciação como a unidade da comunicação e 

põem em relevo a dupla natureza dialógica do enunciado: (1) o fato de que todo enunciado é 

orientado para o outro, admitindo a alteridade como constitutiva da linguagem; e (2) a relação 

que todo enunciado estabelece com outros que lhe precederam e que o sucederão, numa grande 

cadeia de diálogo social. O enunciado, portanto, não é tratado como algo que se realiza 

exclusivamente na ordem do individual ou que pertence apenas ao falante, longe disso: torna-se 

primordial ter em vista que o enunciado é permeado por múltiplas vozes sociais que definem as 

relações estabelecidas entre os sujeitos nas situações de comunicação. Assume-se, pois, a 

alteridade como traço constitutivo do enunciado e se admite que o enunciador emerge como 

autor ao se posicionar frente à heteroglossia. Desse modo, defende-se que os enunciados são 

atravessados por uma heterogeneidade de vozes sociais, às quais são atribuídos índices de 

valoração pelo enunciador, que, assim, se constitui como autor. O trabalho que o Grupo de 

Estudos em Análise Linguística e Práticas Discursivas apresenta neste colóquio tem como 

objetivo analisar as dimensões dialógica e axiológica de textos que se realizam por meio de 

diferentes gêneros da esfera jornalística, a fim de contribuir para a compreensão sobre como o 

posicionamento crítico é discursivamente construído nesse campo de atividades humanas. 
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De acordo com Bakhtin (2011), o enunciado se constitui como a unidade da comunicação 

discursiva, sendo imprescindível à interação verbal, que se efetua por meio de enunciados 

concretos e únicos, proferidos em situações de uso da linguagem, nos diversos campos de 

atividades humanas. Para o autor, todo enunciado é marcado por sua dupla natureza dialógica: 

ao mesmo tempo em que mantém contato com enunciados precedentes e subsequentes, 

estabelece um vínculo indissolúvel com o outro para o qual o enunciado está orientado. Nessa 

cadeia de diálogo social, o enunciado está permeado por múltiplas vozes sociais, e o sujeito, 

nessa interação com enunciados de outrem, precisa assumir uma posição ativa, expressando um 

ponto de vista acerca do objeto de discurso em foco. Segundo Francelino (2017), a construção 

dessa posição valorativa se manifesta em diversas materialidades semióticas, entre as quais se 

encontra aquela de caráter linguístico. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo geral 

investigar as dimensões dialógica e axiológica de textos realizados por meio de gêneros de 

cunho argumentativo presentes na seção de opinião do jornal Folha de S. Paulo. Como 

objetivos específicos, pretendemos verificar como os enunciados estão permeados por diversas 

vozes de outrem e analisar como o sujeito constrói seu posicionamento axiológico frente à 

heteroglossia constitutiva do enunciado. Para tanto, foi realizada a revisão dos estudos teóricos 

de Bakhtin (2002, 2011), Brait (2007, 2008), Faraco (2009), Fiorin (2016), Francelino (2017), 

Pereira; Rodrigues (2014), entre outros. Em seguida, elegemos, para a constituição do corpus, 

textos realizados por meio de três gêneros presentes na seção de opinião da Folha de S. Paulo: 

editorial, carta do leitor e charge. À luz dos teóricos supracitados, o corpus foi analisado. 

Acreditamos que tal estudo se justifica pela relevância de se compreender as formas por meio 

das quais se estabelecem as relações dialógicas e é marcado o posicionamento axiológico em 

elementos linguísticos e em elementos composicionais de enunciados que têm como função 

explícita defender pontos de vista e influenciar leitores de um veículo de imprensa cujo alcance 

é nacional. 
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