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Plano

- O quadro teórico e epistemológico do Interacionismo
Sociodiscursivo (ISD) – breve enquadramento
- Os textos e as línguas como sociais, à partida 
- Abordagem descendente

- Alguns exemplos
- Implicações para a linguística



Quadro epistemológico do ISD (alguns aspetos)

- O primado do social / da interação social
- Abordagem inequivocamente logocêntrica

- importância relativa de (géneros de) textos, discursos (ou 
tipos discursivos) e língua(s) relativamente às capacidades 
de ação e de conhecimento (e relativamente ao 
desenvolvimento possível dessas mesmas capacidades).

- Abordagem descendente para o estudo da língua Voloshinov
(1977[1929])



ISD | o primado do social

“Aproximamo-nos aqui da formulação da tese fundamental do nosso 
trabalho – tese da maior importância no que se refere a uma correcta
posição do problema do pensamento e da linguagem. Trata-se de uma tese 
que decorre da comparação do desenvolvimento da linguagem interior 
e do pensamento verbal no homem com o desenvolvimento da 
linguagem e da inteligência tal como se verifica no mundo animal e 
nos estádios precoces da infância. Esta comparação demonstra que o 
primeiro não representa uma simples continuação do segundo. É o próprio
tipo de desenvolvimento que se transforma. Transforma- se de uma forma 
biológica de desenvolvimento numa forma de desenvolvimento social 
e histórica. (traduzido de Vygotsky, 2007, p.145, destaques meus). 



ISD | o primado do social

“La véritable substance de la langue n'est pas constituée par un système abstrait de 
formes linguistiques ni par l'énonciation-monologue isolée, ni par l'acte psycho-
physiologique de sa production, mais par le phénomène social de l’interaction verbale, 
réalisé à travers l'énonciation et les énonciations. L’interaction verbale constitue
ainsi la réalité fondamentale de la langue. (Voloshinov, 1977, pp. 135-136, 
destaques meus) 

“A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação-monólogo isolada, 
nem pelo ato psico-fisiológico da sua produção, mas pelo fenómeno social 
da interação verbal, realizado através da enunciação e das enunciações. A 
interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 
(traduzido de Voloshinov, 1977, pp. 135-136, destaques meus) 



ISD | o primado do social
“L'énoncé concret (et non pas l’abstraction linguistique) naît, vit et meurt dans le processus de l'interaction
sociale des participants de l'énoncé. Sa signification et sa forme sont déterminées pour l'essentiel par la forme 
et le caractère de cette interaction. Si l'on arrache l’énoncé à ce sol nourricier, bien réel, on perd la clé qui 
donne accès à la compréhension de sa forme et de son sens, et l'on n'a plus entre les mains qu'une
enveloppe, soit celle de l'abstraction linguistique, soit celle, tout aussi abstraite, du schème de la pensée (...). 
(Volochinov, 1981b, pp. 198-199). 

“O enunciado concreto (e não a abstração linguística) nasce, vive e morre 
no processo de interação social dos participantes do enunciado. A sua 
significação e a sua forma são determinadas no essencial pela forma e pelo 
caráter dessa interação. Se se arrancar o enunciado a esse solo que o 
alimenta, bem real, perde-se a chave que dá acesso à compreensão da 
sua forma e do seu sentido, e não se tem mais nada entre as mãos a não 
ser um envelope, seja o da abstração linguística, seja o do esquema do 
pensamento, igualmente abstrato (...). (traduzido de Volochinov, 1981, pp. 
198-199). 



ISD | o primado do social

“Toutes les modifications, soit phonétiques, soit grammaticales
(analogiques) se font exclusivement dans le discursif. (...) Toute innovation
arrive par improvisation, en parlant, et pénètre de là soit dans le trésor
intime de l’auditeur ou celui de l’orateur, mais se produit donc à propos de 
langage discursif. (Saussure, 2002, p. 95). 

S'il est vrai que l'on a toujours besoin du trésor de la langue pour parler, 
réciproquement tout ce qui entre dans la langue a d'abord été essayé dans 
la parole un nombre de fois suffisant pour qu'il en résulte une impression
durable: la langue n'est que la consécration de ce qui avait été évoqué
<par> la parole. (Saussure, 1996, p. 65). 



ISD | o primado do social

“Todas as modificações, sejam fonéticas sejam gramaticais (analógicas) 
fazem-se exclusivamente no discursivo. (...) Qualquer inovação chega por 
improvisação, ao falar, e a partir daí penetra quer no tesouro íntimo do 
ouvinte ou no do orador, mas produz-se portanto a propósito da linguagem 
discursiva.” (traduzido de Saussure, 2002, p. 95). 

Se é verdade que se tem sempre necessidade do tesouro da língua para 
falar, reciprocamente tudo o que entra na língua foi primeiro experimentado 
na fala (parole) um número suficiente de vezes para que daí resulte uma 
impressão durável: a língua não é mais do que a consagração do que tinha 
sido evocado <por> a fala (parole). (traduzido de Saussure, 1996, p. 65). 



ISD | o primado do social

“La conquête de ces dernières années est d’avoir enfin placé non 
seulement tout ce qui est le langage et la langue à son vrai foyer 
exclusivement dans le sujet parlant soit comme être humain soit comme
être social.” (Saussure, 2002, p. 130). 

“A conquista destes últimos anos é ter finalmente colocado não apenas 
tudo o que é a linguagem e a língua no seu verdadeiro centro [foyer] 
exclusivamente no sujeito falante seja como ser humano seja como ser 
social.” (traduzido de Saussure, 2002, p. 130, destaques meus). 



ISD | o primado do social

“Ainsi, chacun des types de communica2on sociale que nous avons cités organise, 
construit et achève, de façon spécifique, la forme gramma2cale et stylis2que de 
l’énoncé ainsi que la structure du type dont il relève: nous la désignerons
désormais sous le terme de genre.” (Volochinov, 1981a, p. 290). 

“Assim, cada um dos -pos de comunicação social que citámos organiza, 
constrói e conclui, de modo específico, a forma grama-cal e es-lís-ca do 
enunciado assim como a estrutura de que ele releva: designá-la-emos a 
par-r de agora sob o termo género.” (Volochinov, 1981a, p. 290). 



No quadro do ISD

• unidades comunica2vas globais, 
que adotam (e adaptam) um 
determinado género, de entre os 
géneros disponíveis no âmbito da 
a2vidade (ou das a2vidades) em 
que tomam forma e circulam;

• não sendo objetos estritamente 
linguís3cos, não dispensam modos 
de “confeção” linguís3ca

• modos de locução, ou 
modalidades de enunciação, que 
traduzem mundos discursivos pré-
construídos; 

• são, portanto, formas de 
semiotização linguística de 
mundos discursivos, que se 
configuram como “envelopes” de 
unidades linguísticas e entram na 
constituição dos textos, como 
segmentos identificáveis por essas 
mesmas unidades linguísticas.

Textos Discursos (ou 3pos discursivos) 



Abordagem descendente para o estudo da língua

“[...] it follows that the methodologically based order of study of language ought
to be: 
1.the forms and types of verbal interac2on in connec2on with their concrete
condi2ons; 
2.forms of par2cular uTerances, of par2cular speech performances, as 
elements of a closely linked interac2on – i.e., the genres of speech performance in 
human behavior and ideological crea2vity as determined by verbal interac2on; 
3. a re-examina2on, on this new basis, of language forms in their usual linguis2c
presenta2on.” (Voloshinov [1929]1973, 95-96)



Abordagem descendente para o estudo da língua
[…] l’ordre méthodologique pour l’étude de la langue doit être le suivant :
1. Les formes et les types d’interaction verbale en liaison avec les conditions concrètes où celles-ci se réalisent.
2. Les formes des énonciations distinctes, des actes de parole isolés, en liaison étroite avec l’interaction dont ils constituent les 
éléments, c’est-à-dire les catégories d’actes de parole dans la vie et dans la création idéologique qui se prêtent à une 
détermination par l’interaction verbale.
3. A partir de là, l’examen des formes de la langue dans leur interprétation linguistique habituelle.

Volochinov ([1929]1977 : 137):

[…] a ordem metodológica para o estudo da língua deve ser a seguinte:
1. As formas e os <pos de interação verbal em ligação com as condições concretas em que 
se realizam. 
2. As formas de enunciações dis<ntas, de atos de fala isolados, em ligação estreita com a
interação de que cons<tuem os elementos, quer dizer, as categorias de atos de fala na vida e 
na criação ideológica que se prestam a serem determinados pela interação verbal. 
3. A par<r daí, o exame das formas da língua na sua interpretação linguís<ca habitual.  

Volochinov ([1929]1977 : 137):
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A abordagem descendente assumida no quadro do interacionismo social 
encontra nesta passagem de Rastier uma formulação tão precisa quanto 
estimulante, numa perspetiva de análise. Trata-se, com efeito, de tomar em 
consideração, em primeiro lugar, a atividade social em que o texto surge – 
bem como o género de texto selecionado, de entre os géneros em uso nessa 
mesma atividade; a compreensão das finalidades associadas à atividade em 
causa e o reconhecimento das características próprias do género em uso 
condicionarão, em última análise, muitas das escolhas linguísticas (realizadas 
de forma mais ou menos consciente e explícita). A exemplificação deste 
tipo de abordagem ocupará as secções que se seguem.   

3. UM EXEMPLO DA ATIVIDADE DE HOTELARIA

O exemplo reproduzido na Figura 1 corresponde a uma ‘tira limpa-
sapatos’ – recuperado numa casa de banho de um hotel em Portugal. A 
designação – que não apareceu como evidente, num primeiro momento 
– foi retida, em primeiro lugar, por semelhança com material idêntico, no 
Brasil, que ostenta uma inscrição autorreferencial (‘tira lustra-sapatos’) e, 
em segundo lugar, por confirmação de uso, através de pesquisa na internet 
sobre distribuidores portugueses de material de hotelaria. 

                        Figura 1: Tira limpa sapatos 
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Opção 1 Opção 2 Opção 3



“Não é só você que 
me vê [me está a 
ver/pode ver-me]” / 
‘introduzir tradução’ 

   

 
Asserção estrita 
negativa, que pode 
ser entendida como 
negação polémica. 

   

  [é só você que me vê/me está a 
ver / me pode ver] /  
‘introduzir tradução’ 

 

  
Asserção pré-construída numa 
outra situação de enunciação, 
anterior e meramente hipotética – 
isto é, a asserção pré-construída é 
desencadeada pela enunciação da 
asserção estrita negativa (que a 
contesta). 
 

 

   [você vê-me/está a ver-
me/pode ver-me] / 
‘introduzir tradução’ 

    
Asserção pré-construída, a 
que se pode atribuir o valor 
de pressuposto, isto é, 
implícito que qualquer falante 
de português não pode deixar 
de tomar em consideração, 
dada a sua inscrição 
linguística. 

 



“Não é só você que 
me vê [me está a 
ver/pode ver-me]” /  

   

 
 
Asserção estrita 
negativa, que pode 
ser entendida como 
negação polémica. 

   

  [é só você que me vê/me está a 
ver / me pode ver] /  
 

 

  
Asserção pré-construída numa 
outra situação de enunciação, 
anterior e meramente hipotética – 
isto é, a asserção pré-construída é 
desencadeada pela enunciação da 
asserção estrita negativa (que a 
contesta). 
 

 

   [você vê-me/está a ver-
me/pode ver-me] /  
 

    
Asserção pré-construída, a 
que se pode atribuir o valor 
de pressuposto, isto é, 
implícito que qualquer falante 
de português não pode deixar 
de tomar em consideração, 
dada a sua inscrição 
linguística. 

 



Dados | 59 respostas



Implicações para a linguística

- Accepter d’abord que tous les objets d’une science du langage ont une dimension
fondamentalement sémiotique, que le langage et les langues sont avant tout des
instruments de création de signification ; « mettre la question du sens sous le
paillasson » a évidemment constitué de ce point de vue une erreur fondamentale.

- Accepter aussi que la réalité première du langage est d’ordre praxéologique ; que
le premier niveau empirique de la vie d’une langue est constitué des textes, dans
leurs rapports aux activités humaines et à leur contexte, et que toute
méthodologie d’analyse doit présenter dès lors un caractère descendant, des
structures globales vers les structures et entités locales.

- Reconsidérer enfin, dans une perspective réellement dialectique, les rapports
entre les pratiques textuelles empiriques et ces vécus du langagier que constituent
la langue personnelle et la langue de la communauté.

(Bronckart, 2011, p. 359).



Implicações para a linguística

- Aceitar em primeiro lugar que todos os objetos de uma ciência da linguagem têm
uma dimensão fundamentalmente semiótica, que a linguagem e as línguas são
antes de mais  instrumentos de criação e de significação; (…);.

- Aceitar também que a realidade primeira da linguagem é de ordem praxeológica; 
que o primeiro nível empírico da vida de uma língua é constituído por textos, em
relação com relações ; que le premier niveau empirique de la vie d’une langue est 
constitué des textes, nas suas relações com as atividades humanas e com o 
contexto, e que qualquer metodologia de análise deve por isso apresentar um
caráter descenedente, das estruturas globais para as estruturas e entidades locais. 

- Reconsiderar por fim, numa perspetiva realmente dialética, as relações entre as 
práticas textuais empíricas e os vividos da linguagem que constituem a língua
pessoal e a língua da comunidade. 

(traduzido de Bronckart, 2011, p. 359) 
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