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O Núcleo de Pesquisa do Discurso (NUPED), alocado no ILUFBA, desenvolve pesquisas nas 

linhas discursivas, envolvendo não somente os pressupostos teórico-metodológicos da 

Linguística Textual e Análise do Discurso de linha francesa. Seu objetivo é fomentar o estudo 

do texto e do discurso para capacitar discentes e pesquisadores do Curso de Letras e áreas afins, 

articulando atividades de ensino e pesquisa. É coordenado pela Profª Drª Lícia Heine, e as 

atividades são realizadas no Departamento de Fundamentos para o Estudo das Letras, onde o 

núcleo desenvolve pesquisas centradas nos estudos do texto e/ou discurso, a partir da 

Linguística Textual e Análise do Discurso, sem, no entanto, haver misturas teóricas entre as 

duas correntes, uma vez que as duas linhas dialogam, mas mantém características próprias que 

as diferenciam. Desse modo, os estudos realizados no grupo problematizam questões teóricas 

que abarcam as duas linhas de estudos linguísticos, distinguindo-as e criando condições para um 

debate consistente entre essas posições, contribuindo sobremodo com a formação do discente, 

sob a perspectiva hodierna da Linguística. Em 2012 finalizou o projeto intitulado “Compreensão 

ou copiação textual nos manuais de Língua Portuguesa do Ensino fundamental”, no qual 

analisou o livro didático da Coleção Projeto Araribá, objetivando observar se as atividades de 

interpretação de texto pressupunham que o aluno realizasse apenas uma cópia mecânica do 

mesmo, ou se exigiam que o aluno realizasse inferências para construir o sentido do texto. O 

referido projeto culminou, em 2015, em um livro intitulado O texto no livro didático: reflexões 

e sugestões, publicado pela Edufba, no qual constam os resultados da referida pesquisa. 

Atualmente, a pesquisa do NUPED se volta para validar, como elementos de referenciação, não 

somente expressões da linguagem verbal, mas também os que se realizam através de signos 

imagéticos, visto que são elementos constitutivos do texto, compreendido como um evento 

dialógico, linguístico-semiótico. 
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Este artigo objetiva pôr em foco algumas reflexões a respeito da concepção de intencionalidade 

consoante na Fase Bakhtiniana da Linguística Textual (LT), momento que a signatária 

ressalta que a LT, a partir dos meados da década de 90 do século XX, em especial no Brasil, 

ampliou sistematicamente o seu escopo teórico, ao considerar também algumas das reflexões do 

grandioso filósofo russo Bakhtin, dentre as quais se mencionam: a enunciação, os gêneros do 

discurso e o dialogismo. Ressalta-se que, embora a literatura vigente da LT tenha de fato 

incorporado essas concepções inerentes ao tentacular lastro bakhtiniano, as pesquisas hodiernas 

da LT parecem não apresentar implicações resultantes da presença de Bakhtin na LT, que, direta 

ou indiretamente, vêm imprimindo uma ressignificação substantiva nos seus pilares básicos, a 

ponto de dar respaldo teórico para o surgimento de uma nova fase da LT, ou seja, a Fase 

Bakhtiniana da LT, que, dentre as suas diferentes propostas, apresenta uma concepção de 

intencionalidade distinta das fases tradicionais da LT, inclusive no seu momento 

sociocognitivo-interacionista (KOCH, 2004), que ainda considera a aceitabilidade como a 

contraparte da intencionalidade (KOCH, 2015, p. 51); essa inter-relação entre a aceitabilidade e 

intencionalidade diz respeito à concordância do parceiro em entrar num “jogo de atuação 

comunicativa” e agir de acordo com suas regras, fazendo o possível para levá-lo a um bom 

termo. Pretende-se discorrer, neste artigo, sobre a intencionalidade, procurando eliminar a sua 

ocorrência como uma parte inerente à aceitabilidade, tese longínqua da Linguística Textual que 

macula o sujeito, tornando-o submisso às intenções do seu interlocutor, na medida em que 

postula ao referido sujeito atitudes passivas que o levam a aceitar a manifestação linguística do 

seu parceiro, sem incentivar uma postura responsiva. Para tanto, recorre-se à Fase Bakhtiniana 

da Linguística Textual (HEINE, 2012), realizando uma releitura da LT, tendo como apoio o 

NUPED, Núcleo de Pesquisa do Discurso, do Instituto de Letras da Universidade Federal da 

Bahia – Brasil. 
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Bakhtin influenciou ou antecipou as orientações teóricas dos estudos sobre texto e discurso 

desenvolvidos nos últimos 30 anos do século XX (BARROS, 2005). Diante dessa afirmação, é 

pensada a importância desse filósofo russo nos estudos da Linguística Textual (LT), em especial 

na fase bakhtiniana proposta por Heine desde 2008. Para Bakhtin, a concepção de texto vai além 

das propostas iniciais pela Linguística Textual, em que toma a língua como objeto e parte da 

unidade mínima ou unidades até a dimensão da frase. O texto, na perspectiva bakhtiniana, é 

visto como “produto da criação ideológica ou de uma enunciação” (BARROS, 2005). Portanto, 

o sujeito não é passivo, mas se constrói nos textos ou por meio deles. Essa ideia é compartilhada 

nas reflexões sobre a relação exotópica apresentada em Bakhtin (2011), quando fala do 

deslocamento do eu, de se colocar fora de si, apropriando-se do olhar do outro para se colocar 

novamente, num processo de reconstrução. Assim, uma nova concepção de texto vem surgindo 

nos estudos da LT, pois ainda há lacunas em que o estudo do texto não abarca a totalidade dos 

seus aspectos como o sócio-histórico e ideológico. Fundamentada na Linguística Textual, a fase 

bakhtiniana proposta por Heine (2008, 2010, 2011, 2012) concebe o texto em sua dimensão 

social, histórica e ideológica. Para a autora, o texto apresenta duas camadas que se imbricam 

mutuamente: a camada linguístico-formal, que consiste dos princípios morfofonológicos, 

sintáticos, semânticos; e a camada histórico-discursiva, marcada pelo processamento de sentidos 

inferenciais e efetivada a partir de diferentes estratégias (conhecimentos de mundo, 

conhecimentos partilhados, intencionais, conhecimentos ideológicos, dentre outros) que vão 

alicerçar a construção desses sentidos (HEINE, 2010). Na atual conjuntura brasileira, a 

sociedade passa por mudanças éticas, morais e ideológicas e as análises dos textos devem 

mostrar reflexões preponderantes nas quais o sujeito é interpelado a ser responsivo que se 

constrói e é construído no processo dialógico com o outro (BAKHTIN, 2011). Portanto, o 

objetivo deste estudo é apresentar dois aspectos fundamentais da fase bakhtiniana: a ideologia e 

o sujeito responsivo para análise de textos. 
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