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HELENA TOPA VALENTIM 

O dialogal e o dialógico. Reflexão sobre o lugar da alteridade no estudo da linguagem 
 
A alteridade, conceito fundamental na linguística contemporânea, não tem o mesmo estatuto nas diferentes teorizações linguísticas. 

No entanto, pode-se considerar que a alteridade que interessa ao linguista é sempre aquela que releva das formas e das construções, 

uma vez que, deste ponto de vista, sem marcação formal, a alteridade não passa de uma especulação. 

 

Nesta apresentação, propõe-se um percurso reflexivo por várias perspetivas linguísticas em que a alteridade desempenha um papel 

importante: seja porque, por ser própria à interação, permite configurar o domínio do dialogal; seja porque, ao repousar sobre 

representações subjetivas abstratas, atualiza o domínio do dialógico. 

 

Abordaremos, por conseguinte, de forma contrastante, por um lado, as perspetivas da pragmática e da linguística interacional, que 

inscrevem a alteridade no âmbito da regulação social; por outro lado, a perspetiva da linguística enunciativa, alicerçada numa conceção 

de enunciação que compreende a representação do outro, o coenunciador. 

 

Mesmo se a atividade da linguagem se funda numa alteridade que é, simultaneamente, dialogal e dialógica, privilegiaremos a dimensão 

dialógica, devedora de uma conceção de enunciador que, como afirma Culioli, se constrói necessariamente como intersubjetivo (2002: 

27-28). 

 

Por conseguinte, fixar-nos-emos numa abordagem da linguística enunciativa, em cujo modelo teóricometodológico o outro é um 

suporte representacional e fundamento das representações intersubjetivas. Neste sentido, veremos de que modo a alteridade não 

constitui um dado a priori, sendo, pelo contrário, construída pela enunciação, e podendo, deste modo, ser considerada como condição 

da emergência do sentido. 
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