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Jeanne-Marie Barbéris, em "Analyser les discours: le cas de l'interview 

sociolinguistique", como o título do artigo sugere, defende a idéia de que é possível 

aplicar os métodos da análise do discurso (AD) ao estudo da interação oral, 

especificamente à entrevista sociolingüística. A autora mostra que é possível refletir 

sobre os movimentos identitários do sujeito, sobre sua relação com aquele que é de 

outro "espaço discursivo" e que é "intercessor da norma" - temas caros à 

sociolingüística - partindo de uma análise discursiva da entrevista sociolingüística; 

análise qualitativa, vale a pena frisar.

Na primeira parte do artigo, ao expor o caráter multidimensional da área em 

que se insere seu trabalho - a qual podemos dizer que engloba um emaranhado de 

pesquisas que são postas como análises do discurso -, a autora aponta três eixos em 

torno dos quais giram as pesquisas sobre discurso:

A noção de textualidade - incluindo o texto oral e o escrito. 

A AD se centra no contexto social das produções lingüísticas e no 

interdiscurso. Também a sociolingüística o faz, centrada nas condições sociais da

produção do sentido, que incluem as interações verbais e o dialogismo bakhtiniano. 

A contextualização é fator importante para a análise do discurso que trabalha 

com o oral (nesse caso, é o contexto imediato que interessa, em que marcas de relações 

interpessoais, dêixis etc são relevantes para a análise). 

É importante destacar que a autora toma o cuidado de dizer que não está vendo 

as áreas como unificadas e que, para realizar seu objetivo, que é analisar as entrevistas 

semidirecionadas, vai "(...) privilégier quelques entrées, exposer quelques niveaux 
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d'analyse qui paraissent fondamentaux pour étudier le discours oral, dans le cadre d'une 

situation d'entretien" (p. 128). Essa colocação sobre a não-unidade da área é muito 

importante, caso contrário poderia parecer ao leitor que a autora, ingenuamente, 

buscaria uma unidade em áreas que persistem em se diferenciar, mesmo em aspectos 

que, ao leigo, pareceriam semelhantes.

Aliás, a própria centralização na textualidade, citada pela autora como um dos 

pontos que aproxima as áreas, é complicada, já que a noção de texto é tomada de formas 

muito diferentes se atravessada pelas concepções teóricas de cada área (ou sub-área) -

por exemplo: texto pode ser uma unidade cognitivamente constituída, ou 

"interacionalmente" constituída, ou um mero nível do discurso, ou o discurso etc. Na 

verdade, estando Barbéris na interface das análises do discurso e das sociolingüísticas 

(eu as colocaria assim, no plural), estará certamente redefinindo conceitos trazidos das 

áreas a partir do olhar teórico que destina a eles.

É exatamente por estar nessa interface que a autora pode ser "desculpada", 

pela maioria dos analistas do discurso, por afirmar que a AD seja empírica, pois, 

segundo ela, a área repousa na observação de dados e está estreitamente ligada ao 

sentido e à forma do tipo de discurso analisado. 

Da mesma forma, a interface constituída permite compreender sua 

preocupação em não produzir uma análise unicamente "interpretativa", a qual não 

permitiria uma generalização dos resultados. Sabe-se que tanto as sociolingüísticas 

quanto as análises do discurso colocam-se tal questão metodológica - como fugir do 

mero "conteudismo" ao analisar entrevistas, trechos de conversação, discursos 

institucionais etc? É preciso, segundo a autora, uma teoria que possa dar conta da 

heterogeneidade dos dados e conduzir a análise - veremos que ela busca esse aparato 

teórico na AD, particularmente em estudos sobre a heterogeneidade discursiva.

Na segunda e na terceira parte do artigo, ela analisa a entrevista 

sociolingüística expondo duas vertentes: a das legitimações sociais (nous-ils) e a da 

intersubjetividade (je-vous). Utiliza exemplos extraídos de um corpus de entrevistas 

semidirecionadas realizadas com habitantes e/ou comerciantes de um quartier central 

antigo, Saint Roch, em Montpellier (Hérault). O objetivo das entrevistas foi fazer 

aparecer o "saber cotidiano" dos entrevistados sobre sua fala, seu quartier, sua rua, sua 

cidade - veja-se que há, nas opções da autora, interferência de estudos como os de 

Certeau e de Ginzburg, no âmbito da história, que propõem a análise de discursos que 

estão à margem daqueles institucionais.



Como a situação de entrevista sociolingüística introduz um certo número de 

especificidades nas trocas verbais que não permitem ao analista comparar esse tipo de 

dado às interações informais, ela chama a atenção para o fato de que o analista deve 

considerar as condições particulares dessa prática verbal e a maneira como elas 

repercutem no discurso. Destaca uma dessas especificidades: a diferença entre os dois 

espaços discursivos em que se inserem entrevistador e entrevistado. O entrevistador traz 

consigo a imagem de um estrangeiro, sem conhecimento sobre os valores e saberes da 

comunidade, um representante do discurso e da língua legítimos. Essa imagem vai lhe 

conferir, mesmo que tente evitar, o papel de "intercessor da norma" - segundo conceito 

de Lafont, em Le dire et le faire. De acordo com Barbéris, as noções de we-code e they-

code que Gumperz utilizou para estudar situações de contato entre línguas são também 

aplicáveis a situações de conversação que envolvem sujeitos de espaços discursivos 

diferentes. 

A autora cita, para mostrar como se manifestam os embates discursivos nous-

ils, duas formas de posicionamento do sujeito frente ao entrevistador no curso das 

entrevistas analisadas: uma constante submissão ao discurso do outro, em que o sujeito 

tenta constantemente tornar-se aceito - ela fala aqui em sujeito clivado - e a ocupação 

densa do território da fala por uma estratégia fortemente monologal.

A dissimetria entre entrevistado/entrevistador aparece também no conteúdo 

das falas. Apesar de os falantes serem informados de que havia um interesse em suas 

narrativas/visões pessoais sobre o bairro, as representações legítimas do bairro 

surgiram: fórmulas estereotipadas extraídas de discursos "oficiais" sobre a cidade - no 

caso, a imagem do "entrevistador sábio" fez surgir o discurso legitimado.

Bastante interessante no trabalho da autora é a proposta dos conceitos espace-

nous e espace-ils, a partir do we-code e they-code de Gumperz. Utiliza, para pensar o 

conceito de espaço discursivo , a noção de mercado lingüístico tomada de Lafont e 

Bourdieu, chamando a atenção para o fato de que "Le marché linguistique où se négocie 

la légitimité des discours se situe à l'intérieur d'espaces discursifs"(p. 136). Para 

Barbéris, os espaços discursivos são de natureza: 1) objetiva (espaço geográfico); 2) 

intersubjetiva e social; 3) imaterial.

Também interessante é como a autora enfatiza a importância de se analisar o 

"discurso do cotidiano" - eu o chamaria assim -, aquele que escapa ao controle do 

mercado dominante. Ela fala em uma legalidade anexa - parece bom o conceito, pois dá 

à sub-legalidade um estatuto de norma nas margens - onde se abrigam as línguas 



minoritárias e as variedades lingüísticas estigmatizadas. Isso autoriza dizer que haja 

normas (no plural) e que representam não só a linguagem do falante culto; um discurso 

bastante em voga no Brasil, por sinal. Resta saber se há realmente tantas normas assim.

Na análise dos conflitos entre o espace-nous e o espace-ils nas entrevistas com 

os habitantes do quartier Saint Roch, a autora conclui que os ils rejeitados são

identificados ora de forma bem circunscrita - por exemplo, são aqueles que não são do 

quartier -, ora de forma difusa, representando a norma, a autoridade, um outro que está 

em nenhuma e toda parte, um locutor coletivo que está sempre-já-lá disponível nas

representações do sujeito. Barbéris também chama a atenção para a ambigüidade da 

referência do on. Pode referir-se aos outros (mas não a nós), ou a nós.

No final do artigo, a autora explicita os autores que realizaram trabalhos 

relevantes no campo em que sua pesquisa se insere: Pêcheux - com o conceito de 

interdiscurso -, Authier-Revuz - com estudos sobre a heterogeneidade mostrada -, e 

Bakhtin - com o dialogismo. Os três, segundo ela, se aproximam: "Ce qui rapproche 

l'ensemble de ces problématiques, c'est le souci de montrer comment le sens et le choix 

des mots se négocient dans l'interaction verbale, et comment ces choix s'inscrivent dans 

des positions énonciatives"(p. 142 - grifo meu). 

Aqui cabe uma crítica: para Pêcheux, as escolhas do sujeito não são relevantes. 

Em "A análise de discurso: três épocas", o autor deixa claro que, apesar das mudanças 

sofridas pela AD francesa, o assujeitamento do sujeito não se coloca em questão. 

Outra crítica: ao expor resumidamente os estudos de cada um dos três autores, 

no que diz respeito ao dialogismo e às heterogeneidades enunciativas, Barbéris ressalta 

que tanto Pêcheux quanto Authier-Revuz deram contribuições para a lingüística, 

enquanto que Bakhtin o fez principalmente para os estudos literários. Isso parece ser, 

para a autora, bom argumento para embasar prioritariamente suas reflexões em 

trabalhos de Authier-Revuz, que, certamente, faz uma análise lingüística de fenômenos 

como glosas metaenunciativas, contribuindo muito para a reflexão sobre as relações 

entre o discurso do "eu" e o discurso do "tu", o discurso do "nós" e o do "eles". No 

entanto, se a autora deseja estudar os conflitos entre espaços discursivos na interação 

verbal (os quais se revelam também pelas escolhas feitas pelos sujeitos), se ela busca 

estudar os discursos que circulam numa legalidade anexa (e não os discursos 

institucionalizados), Bakhtin seria uma opção teórica possível.

O dialogismo bakhtiniano não se restringe aos estudos literários e abrange 

tanto as relações interativas do eu-tu (mais restritas ao contexto de uso), quanto as do 



nós-eles (relacionadas, no caso do autor, às estruturas sociais), o que é muito coerente 

com as análises da autora. 

Além disso, ele faz referência à ideologia do cotidiano, que nasce à margem 

das instituições e que é aquela que movimenta também os discursos e a história. E a 

autora deseja trabalhar com discursos cotidianos, que se situam às margens daqueles 

institucionais.

Mas, com exceção dos "senãos" teóricos, o trabalho da autora tem méritos, 

dentre eles pode-se apontar a tentativa de ampliar o escopo da sociolingüística e o da 

AD. Apesar de que o caráter de interface que sua pesquisa assume seja desconfortável 

para as duas áreas, esse desconforto às vezes produz rupturas.
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