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RESUMO

O processo de construção textual acadêmica tem gerado interesse em alguns estudiosos da Linguística no que tange à forma como esse processo se estabelece, de forma a

compreender quais recursos graduandos utilizam ao elaborarem textos neste universo.  Nessa pesquisa em especial, na elaboração do gênero resenha, a observação é a

respeito de como estudantes universitários desenvolvem a escrita a partir de sua constituição enquanto sujeito social e autoral, fazendo uso de determinados mecanismos

estratégicos para realizarem a modalidade comunicativa em questão. Sendo assim, a pesquisa tem como objetivo mapear as estratégias enunciativas para compreendermos

como os graduandos estão lidando com o próprio processo de escrita e como gerenciam aspectos relativos à heterogeneidade enunciativa e ao dialogismo em seus textos,

identificando as vozes presentes nestes. 

A partir dos estudos de Bakhtin (2006), sabemos que a língua é dialógica e que cabe ao interlocutor estruturar as vozes presentes em cada texto, que são enunciadas de forma

heterogênea.  Segundo Authier-Revuz (1990), a heterogeneidade mostrada pode ser classificada como “formas linguísticas de representação de diferentes modos de negociação

do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva do seu discurso".  

A pergunta que nos fazemos, então, é sobre as marcas explícitas e implícitas encontradas nesses enunciados. Para melhor identificar essas "marcas", trabalhamos com a ideia

de letramento acadêmico, o que nos permite parametrizar o contexto em que ocorre a enunciação. Assim, Buscamos descrever e analisar qualitativamente como os alunos

gerenciam a relação dialógica pactuada entre vozes, tipos de discursos e retomadas no processo de apropriação do discurso alheio. Os primeiros resultados permitem afirmar

que há tendência à apropriação de vozes, por meio de citações e retomadas mais ou menos explícitas, as quais serão analisadas reflexivamente.
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