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Este trabalho tem como objetivo analisar quais imagens de autor são atribuídas a Amadeu Amaral 

no prefácio de diferentes edições de uma de suas principais obras, O Dialeto Caipira (1920), e 

também em artigos publicados que trazem o autor como tema, visando ainda à 

descrição/interpretação de quais as facetas construídas nas obras pré-selecionadas a partir da 

noção imagem do autor e cena enunciativa. Para tal, propomos um levantamento biográfico e 

epistemológico acerca desse autor – considerado por muitos pesquisadores como o precursor dos 

estudos dialetológicos brasileiros da época –, de modo que esse estudo possa ser colocado em 

circulação e que seja visível a toda sociedade contemporânea, principalmente para mostrar sua 

importância para o desenvolvimento dos estudos da linguagem em nosso país. Estaremos, desse 

modo, embasados teórica e metodologicamente nas contribuições de Dominique Maingueneau 

(2006) acerca da categoria de ethos e imagem do autor, na qual amplia a questão deste e da 

cenografia para dar conta da construção daquela, na qual o linguista francês propõe que a questão 

da autoria seja considerada a partir de três instâncias discursivas, a saber: a pessoa, o escritor e o 

inscritor, sendo a pessoa um indivíduo dotado de estado social, o escritor uma espécie de ator 

que traça um caminho e desempenha um papel na instituição literária e ao inscritor que assume, 

ao mesmo tempo, as formas de subjetividade enunciativa da cena de fala implicada pelo texto, a 

cenografia, e a cena imposta pelo gênero de discurso, o mesmo valida-se tanto no oral como no 

escrito, uma vez que essas três instâncias são atravessadas umas pelas outras, de modo que cada 

uma delas sustenta as outras e é por elas sustentada, num processo de recobrimento recíproco que, 

num mesmo movimento, dispersa e concentra o criador, têm-se, portanto, num primeiro plano 

para a pessoa, seguida do ator literário; o escritor, que culminaria em seguida no inscritor, o 

sujeito da enunciação. Destarte, esperamos que o nosso trabalho, por um lado, possa contribuir 

para uma compreensão mais refinada do papel precursor de Amadeu Amaral para os estudos 

linguísticos, em especial para o campo da dialetologia brasileira e, por outro, ajude na elucidação 

do hiato na história da linguística brasileira entre o final do século XIX e 1940.  
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