
WEB-REVISTA DISCURSIVIDADE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS
ENTREVISTA

(...) Eu atuo (...) pensando em que é possível formar, é 
possível reconstruir, a educação, essa educação escolar, 
é possível ensinar e aprender então é assim que eu 
concebo... (Marlene Durigan)

A Webrevista Discursividade apresenta, neste número, entrevista com a Profª. Marlene 
Durigan, Doutora em Letras pela UNESP de Assis e Professora Titular da Universidade 
Federal do Mato Grosso do Sul – Campus Universitário de Três Lagoas. A Professora 
Marlene nos recebeu em sua sala e concedeu a seguinte entrevista:

DISCURSIVIDADE: Professora quando você fez a opção pelo curso de Letras no 
vestibular, você já sabia necessariamente que queria seguir a carreira de professora? 

MARLENE DURIGAN: Já, já sabia. Eu desde jovem, desde criança, admirava a tarefa 
de professora, tanto isso é verdade que eu lembro até hoje o nome completo da minha 
primeira professora numa escola de zona rural multisseriada, Maria Dulce Cunha 
Ribeiro, pessoa maravilhosa, que me ensinou as primeiras letras, depois no Ensino 
Fundamental, embora eu detestasse matemática, mas meu professor de matemática era 
brilhante, via o ensino como uma arte, no Ensino Médio eu só tive matemática por uns 
meses porque fui pra outra área. Meu professor de matemática, que ensinava logaritmo 
e outros bichos de mil cabeças, que eu achava horríveis dizia: - “a matemática é 
feminina”... e ele era “o” professor. Sem contar o meu professor de Inglês, perfeito, e 
por cuja causa decidi fazer Letras - eu me encantei com meu professor de Inglês de 
Ensino Fundamental e Médio... perfeito.

DISCURSIVIDADE: Onde você fez graduação? Poderia comentar algumas alegrias, 
dificuldades desse período?

MARLENE DURIGAN: Eu fiz graduação em Assis na UNESP, à época Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Assis... depois se transformou em Faculdade de Ciências 
e Letras de Assis.. Eu era um pouco, não sei se exatamente tímida, mas meio caipira...
eu diria bastante caipira. Trabalhava em dois períodos e estudava no período vespertino, 
mas mesmo assim conseguia interagir muito bem. Minhas alegrias eram as aulas de 
Língua Portuguesa com o professor Telmo Correia Arrais, perfeito, inesquecível, se 
precisasse subir à mesa ele subia, se precisasse virar cambalhota, ele virava, mas 
ensinava divinamente. Minhas professoras de Lingüística eram: Mercedes Risso, Clélia 
Cândida Abreu Espinadi Jubran e Vanderci Santana, que me ensinou lingüística... 
lingüística no verdadeiro sentido da palavra - não essa lingüística de quem diz que tudo 
pode, que tudo está certo, mas lingüística de verdade. Ela ensinou sobre Saussure 
maravilhosamente. Então eu tinha as alegrias nas aulas de Língua Portuguesa, com o 
professor Telmo, com Mercedes e com Clélia, e nas aulas de Lingüística; eu troquei 
aqui, com a Vanderci, embora a Mercedes e Clélia tratassem também de Lingüística. Eu 



tinha medo, era medo mesmo, do meu professor de Teoria da Literatura e do meu 
professor de Literatura Brasileira - eram as aulas em que eu me sentava mais ao fundo, 
porque eram questões que me pareciam muito distantes daquilo que eu gostava, que 
eram as questões da Língua Portuguesa... que era descobrir o que havia de tão 
significativo na Língua Portuguesa e que vieram a ser completadas por Pedro Caruso e 
Manuel Dias Martins, que me ensinaram fonética histórica, gramática histórica e me 
mostraram as maravilhas da etimologia. Eram professores... sobretudo professores. 

DISCURSIVIDADE: Comente sobre um fato positivo ou negativo que marcou sua 
graduação. Se tivesse que comentar em dois fatos, quais seriam? 

MARLENE DURIGAN: Positivo... bom, foram tantos os fatos positivos... só o fato de eu 
haver conseguido terminar o curso de Letras, duas línguas estrangeiras que eram, e que 
é até hoje, eu posso dizer um privilégio você ter, Inglês e Alemão -  línguas com as 
quais eu tive contato ao longo dos quatro anos de curso. Então eu posso dizer que eu 
tive muitas alegrias nessas aulas, fato muito positivo do reconhecimento de... É difícil 
você dizer sobre si mesmo, ou no meu caso de sobre mim mesma, dizer que é... os 
professores diziam que eu tinha talento, e os professores de Língua Portuguesa e até de 
Lingüística diziam que eu tinha talento. Mas um fato que marcou muito, especialmente 
nas aulas de Língua Estrangeira... nas aulas de conversação que nós tínhamos - todas 
eram separadas - havia gramática, havia literatura, havia conversação e havia escrita.
Então nas aulas de conversação o trabalho foi a encenação de uma peça... eu fui a 
protagonista e esse fato ficou marcado na memória. Não ficou marcado um fato, um 
seminário que você tenha apresentado ou algo que o valha, eu sempre tremia muito, era 
muito insegura, tinha medo de errar, então eu sofria nas exposições orais e 
paradoxalmente o fato que mais marcou foi a encenação dessa peça na aula de Língua 
Inglesa. Mas há outras coisas que foram imediatamente posteriores - a minha aprovação 
no concurso, terminei o curso, prestei um concurso público, uma concorrência muito 
grande, passei graças àquilo que eu havia aprendido ao longo da minha graduação, e por 
incrível que me pareça hoje, eu tive uma nota alta na prova que continha questões de 
Literatura Portuguesa. Tive dois  professores extraordinários  de Literatura Portuguesa...
exemplares. E negativo, é algo que eu imagino que seja o que mais tenha marcado, eu 
tirei quatro em uma prova de latim, eu já havia fechado as notas, era o última bimestre 
digamos assim, e não estudei! Pela primeira vez ao longo do curso eu não estudei e tirei 
quatro e fiquei com uma nota baixa, abaixo de sete, e isso pra mim foi o fato negativo, 
sinceridade. 

DISCURSIVIDADE: Em relação ao talento, seus professores acertaram, porque os 
alunos e colegas falam isso também: que você tem talento. 

MARLENE DURIGAN: Ah, tomara... 

DISCURSIVIDADE: Como foi seu ingresso na pós-graduação, projeto, professores que 
mais influenciaram na carreira de pesquisadora? 

MARLENE DURIGAN: Quando eu entrei... veja eu tenho uma história não muito feliz 
em relação a pós-graduação... não muito feliz considerando todo o conjunto. Eu 
terminei a graduação em 1978 - 1977 a habilitação em Língua Inglesa e em 78 houve 
uma complementação da graduação em alemão e em 79 abriu o mestrado em Assis. Eu 
não tinha interesse em sair de lá porque eu ajudava meu pai a cuidar da minha mãe. A



essa altura eu já era professora de ensino fundamental e médio, ou melhor, em 79 eu era 
professora do ensino fundamental. Divina experiência com aquelas crianças na pequena 
cidade Palmital. Inesquecíveis crianças. Ingressei na primeira turma de mestrado em 
Lingüística. Não havia exigência de projeto - era uma prova escrita, proficiência e uma 
entrevista e eu fui selecionada e o que me conduziu à idéia do projeto, que era a de
trabalhar com os processos de substantivação numa obra literária, ou seja, o que me fez 
estudar o lingüístico dentro do texto literário, foram as aulas de Estilística que eu tive no 
quarto ano de letras com a professora Clélia, que também fora minha professora no 
primeiro ano na língua Portuguesa e um pouquinho de lingüística. Então, desde... já que 
a Estilística me impulsionou mesmo para os estudos na vida, eu vi que era disso que eu 
gostava... de ver não só as estruturas em funcionamento, de descrever as estruturas, mas 
de verificar o efeito que elas produziam, e à época não se falava em efeito de sentido,
mas o efeito... a expressividade que decorria dessas estruturas postas dentro do texto.
Então o texto já me interessava... eu já via, embora amasse desde aquela época a 
gramática... normativa mesmo, já via que além da gramática havia outras coisas 
extremamente significativas e quem me mostrou isso, ao longo do curso me mostraram, 
mas, quem me mostrou isso preto no branco foram as aulas de Estilística com a 
professora Clélia. Nessas aulas eu também li um livro do Ataliba Teixeira de Castilho 
“Introdução ao estudo do aspecto verbal na Língua Portuguesa”, então essas coisas, o 
aspecto e outros elementos caminharam comigo. Escolhi, porque havia a necessidade de 
recorte, os processos de substantivação que eram também de interesse do meu então 
orientador à época... cheguei até à qualificação, mas por razões diversas, vim para Três 
Lagoas, assumi aqui muitas aulas, o deslumbramento com a atuação no ensino superior,
as obrigações do ensino superior... eu acabei, irresponsavelmente, abandonando esse 
mestrado. Alguns anos depois fui para uma nova tentativa, já na área teoria literária e 
literatura comparada e não abandonei o lingüístico. Fiz um estudo de São Bernardo,
uma obra literária, e o estudo estilístico e gramatical das questões sobre o verbo. Ataliba 
estava ali – 67 era o texto de Ataliba. Eu o conheci em 1977 e em 89 fiz o projeto e ele 
foi aceito e eu entrei no mestrado em teoria literária e literatura comparada fazendo essa 
ponte entre o lingüístico e o literário. 

DISCURSIVIDADE: É como foi seu ingresso na universidade? Um fato que marcou...
vem marcando...

MARLENE DURIGAN: Aqui, ou na Universidade como professora? 

DISCURSIVIDADE: É... Como um todo. 

MARLENE DURIGAN: É muito curioso, eu vou contar detalhes aqui viu Marlon? Sinto 
muito, não vai ser tão acadêmico assim... você vai ver que a praia de pesquisador tem 
gente. 

DISCURSIVIDADE: Fique a vontade. 

MARLENE DURIGAN: Uma decepção amorosa me levou a São Paulo, à casa de me 
irmão, decidida a ficar em São Paulo, e isso em 1982... julho de 1982... eu queria ficar 
com ele arrumar um emprego e aí... vendo os jornais classificados, concursos, empregos 
vi um edital para professora de português na África do Sul... decidi prestar. Mas meu 
irmão disse: “- Olha, não precisa ir tão longe... tem outro “sul”, Mato Grosso do Sul, 
uma seleção de docentes. O jornal está guardado até hoje.... velho, dobrado... Seleção de 



docentes... não era concurso público... “seleção para docentes na Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul e a inscrição até depois de amanhã” – ele me disse. Nisso chega 
uma carta de minha mãe e eu percebi que minha mãe não estava bem. Minha mãe havia 
ficado em Assis com o meu pai, graças a Deus... mas uma carta em que se percebia que 
ela não estava bem. Então, meu irmão digitou um curriculum para mim, tirou cópias dos 
documentos, e eu voltei para Assis onde estava minha mãe para dar um apoio para meu 
pai e encaminhei minha inscrição pelo correio. A inscrição foi aceita, fiz a seleção que,
por acaso, era pra Aquidauana e o então diretor, o então chefe do departamento, e a 
então coordenadora do curso de Letras de Três Lagoas procuraram por mim após a 
prova. Dois deles participaram da banca e disseram: - Porque você não vai para Três 
Lagoas? Perceberam na minha fala que a minha pendência era muito mais para os
Estudos Lingüísticos e na entrevista me perguntaram sobre Matoso Câmara Junior,
sobre Saussure, sobre o que era essa “tal” arbitrariedade do signo, o que eu conhecia 
sobre Matoso Câmara Junior... e eu fizera a seleção para literatura... lá em 
Aquidauana...  era uma vaga pra literatura de quarenta horas; Três Lagoas era uma vaga 
de vinte, e para os estudos lingüísticos. Eu fiz também, me inscrevi para Três Lagoas e 
concorri, uma das minhas concorrentes foi Meire Márcia Guedes, que hoje é docente da 
UNESP de Araraquara, mas eu passei em 1º ligar e vim pra cá. Passei, chamaram 
imediatamente, joguei as coisas no carro.. nunca tinha saído da barra da saia de pai e 
mãe... da calça do pai para não ficar estranho.... (risos) já que eu sou um pouquinho 
machista né? A não ser para ir a São Paulo e Jaboticabal, onde ficavam meus parentes...
Então, em 05 agosto de 1982, eu cheguei aqui, estou até hoje. Quando eu fiz o 
mestrado, consegui um afastamento integral, graças a minha colega Eneida Genta de 
Oliveira Melo, a quem eu dediquei minha dissertação de mestrado, que assumiu todas as 
minhas aulas. Logo depois, um ano e pouco depois  de vir pra cá, meu contrato já 
passou de vinte para quarenta horas, depois em 87, eu já me transformei em dedicação 
exclusiva e fiz uma trajetória apaixonada por esse trabalho, por minha profissão, que eu 
concebo como uma arte e em 2003 fiz um concurso para titular... passei e agora devo 
fechar minha carreira ao final deste ano... é isso. 

DISCURSIVIDADE: Comente um pouco da sua relação com os alunos da graduação? 

MARLENE DURIGAN: Bom, eu nunca escondi de ninguém que eu priorizo mesmo a 
graduação, a graduação é o meu lugar, eu nunca neguei que eu trabalhasse no 
mestrado....vou dizer as palavras que eu costumo usar... é mais uma obrigação 
profissional... e em face das  obrigações institucionais eu atuo na pós-graduação, mas eu 
amo o ensino de graduação. É o lugar que eu sei que é possível formar, eu considero 
assim, eu acho que é isso que nós somos: O professor é formador mesmo no ensino 
superior, mesmo no mestrado. Já fui até chamada de professora de supletivo, mesmo 
ministrando aulas no mestrado, mas eu não tenho nenhum problema com esse epíteto...
gosto mesmo, são adultos... então eu vejo que, para você formar você precisa ter 
procedimentos que sejam compatíveis com aquilo que você entende como formação e 
ah!... como eu sonho que alguém um dia, um dos meus meninos, dos meus alunos diga:
“professora eu sou um formador”, eu atuo no quinto e sexto anos; pensando que é 
possível formar, é possível reconstruir a educação, essa educação escolar, é possível 
ensinar e aprender... então é assim que eu concebo, gosto muito, eu gosto dos alunos...
todos, mas ao primeiro ano, aos primeiros anos independentemente do curso, eu me dou 
um pouco mais porque eu acho que ali é que você vai despertar, vai garantir que ele 
permaneça ou não no curso e então eu me dedico tanto quanto possível. 



DISCURSIVIDADE: E sua relação com os colegas de trabalho ao longo desses anos?

MARLENE DURIGAN: Bem Marlon, nós somos um pouco... ai não é uma questão de 
egoísmo.... é mais ou menos no plano do ego, nós sempre achamos que nós somos os 
corretos, que nós não cometemos erros,  mas eu procurei sempre contribuir para com,
apesar de o “com” no verbo contribuir para pensar em grana, não é isso, eu sempre 
procurei contribuir no sentido de ser parceiro, de contribuir para com os colegas 
contribuir para com (vamos pensar assim) para com a instituição, e sempre me pus 
como alguém disponível ou disposta a ajudar. Nunca fiz análise, mas isso deve ter 
alguma explicação né? É muito possível que essa minha atitude tenha sido, talvez até 
seja mesmo e a gente não tenha consciência disso, mas ela tenha sido interpretada como 
uma “aparecência”, como algo do tipo: “ela quer mostrar que ela sabe”. Nunca fiz 
pensando isso, ou pelo menos não foi consciente, eu queria ajudar, eu queria ser útil, eu 
queria contribuir mesmo, mas eu creio que muitas vezes eu terei sido mal interpretada e 
também, não posso negar, que os holofotes me faziam bem e que as palavras do outro: 
“puxa a Marlene ajudou...”, “a Marlene contribuiu” esse reconhecimento acho que 
ultrapassou os limites no meu caso, e isso passou a ser tão importante pra mim que eu 
terei sido vista como alguém que sempre tinha segundas intenções. Pode até  ser que 
houvesse, em relação aos meus colegas, é possível que tenha sido isso. Então... alguns 
não me viram, não me vêem com bons olhos, mas eu procurei sempre ser honesta, ética 
com relação a eles. Não sei se a recepção disso foi assim, infelizmente. Acho que estou 
silenciando algumas coisas, sonegando informações, mas... são coisas  de que eu não 
gosto muito de falar, mas quem conhece os últimos anos da minha história aqui vai 
entender. 

DISCURSIVIDADE: Lembra de algum aluno que você tenha influenciado a seguir a 
carreira acadêmica? 

MARLENE DURIGAN: Ah! Me lembro sim, Sebastião Carlos Leite Gonçalves, o 
Carlinhos hoje na UNESP de São José do Rio Preto, Mailza Rodrigues dos Santos, hoje 
fazendo doutorado na USP, Maria Luceli Faria Batistote... eu imagino e ela diz isso, que 
o ponto a que ela chegou hoje, tem muito da minha marca, Janaína Nicola e deve haver 
alguns de que eu me lembro assim...vou ser malvada talvez esquecendo alguns, mas eu 
tenho alunos do meu tempo de Palmital, as crianças com as quais trabalhei que tinham 
na época 11 anos, existem alguns que hoje são doutores, mestres na área de Letras e que 
quando eu os encontro, eles dizem que se lembram ainda da Marlene que ministrou 
aulas pra eles, em 1979 e 1980, então eu, pode ser um pouquinho de orgulho, espero 
que não seja ostentação, mas alguns viraram professores e dizem que foi por minha 
causa, eles disseram... houve o depoimento, não estou falando porque eu acho. 

DISCURSIVIDADE: Hoje se fosse possível recomeçar, você mudaria alguma coisa na 
sua trajetória acadêmica? 

MARLENE DURIGAN: Na trajetória... hoje... eu não mudaria procedimentos, 
impossível mudar essa minha paixão por ensinar, essa minha filosofia do que significa 
ensinar, essa de formar, não mudaria isso não, é bem possível que eu, na trajetória, no 
acadêmico exatamente não mexesse em absolutamente nada, não iria mudar de área, eu 
amo a área em que eu estou, mas os meus posicionamentos, talvez até no caso a palavra 
posicionamento não seja ideal, a minha postura, então hoje eu acho que eu sou menos, 
eu cobro menos aquilo que o outro pensa de mim, hoje eu cobro menos e eu seria 



menos, eu vou usar uma palavra não muito legal aqui tá?... menos “xereta”, menos 
intrometida, que às vezes eu achava que estava ajudando e isso parecia ou aparecia 
como uma intromissão... intrometimento mesmo, o que eu acho que eu mudaria só! 
Nada mais, assim de que eu me lembre agora, nada mais. 

DISCURSIVIDADE: Comente um pouco sobre ser pesquisador professor, fatos 
rotineiros e fatos significativos dessa atividade cotidiana da pesquisa.  

MARLENE DURIGAN: Bem, confesso a você Marlon que foi bastante difícil para mim 
reconhecer a pesquisa como algo necessário, necessário não, necessário eu até via, mas 
como algo imprescindível à tarefa do professor. Então eu confesso que demorei um 
tempo, quando eu saí pra fazer mestrado, era como se a pesquisa do mestrado e a minha 
atuação como docente, como professora... (docente parece algo jurídico, um status 
jurídico, não... como professora mesmo), eram coisas distintas, fazer uma dissertação e
uma tese pareciam duas pessoas, aquela que pesquisa para fazer um trabalho, cumprir 
uma obrigação e ganhar um título, alcançar um título, ela esteve separada daquela que 
atuava em sala de aula... talvez tenha até surgido daí, aquela locução adjetiva que me 
aplicaram de supletivo, de colegião, de cursinho, algo que o valha, mas eu passei a 
reconhecer, eu diria que já antes de meados da  década de 90, pouquinho antes de 
terminar a tese, eu comecei a enxergar que pesquisador e professor não são duas 
personalidades distintas, embora eu continue reconhecendo que a minha pesquisa, o 
resultado da minha pesquisa para a dissertação de mestrado, para a tese, são 
conhecimentos bastante específicos que eu até posso usar em sala, mas eu não posso 
transformar as minhas disciplinas em aulas sobre aquilo em que seria supostamente 
especialista, mas eu consegui enxergar que, ao estudar para preparar um relatório de 
pesquisa, ao estudar para preparar as análises e as interpretações, eu estava aprimorando 
os meus conhecimentos para que eu pudesse usá-los na minha ação de formadora, 
parecia que aquilo era separado: “olha isso eu vou guardar pra mim, isso é só pra 
mim”... Hoje eu não vejo mais assim, mas isso se deu muito mais a partir do momento 
em que eu comecei a ter o texto como o meu objetivo de amor - nunca de ódio viu? - o 
texto em si... há textos terríveis pra mim, você sabe né? Eu sempre disse que ler 
Foucault era um drama né? porque tem solução, mas disse sempre que o meu 
relacionamento com Foucault era problemático, tinha muitos problemas de 
relacionamento com ele... então há textos que são torturas e não prazer, o texto como 
um resultado do entrelaçamento de padrões de textualidade, o texto da lingüística 
textual, o texto que ancora ou que serve de suporte para discursos e práticas discursivas 
e formações discursivas, ideológicas... esse aí, então quando eu aprendi a enxergar o 
texto desse modo, eu imagino que eu tenha visto a pesquisa como subsídio para a 
prática na sala de aula. 

DISCURSIVIDADE: Comente um pouco sobre as suas pesquisas. 

MARLENE DURIGAN: É difícil não repetir coisas... a minha primeira pesquisa foi 
sobre leitura no ensino como subsídio para o ensino fundamental e médio. Essa foi 
minha primeira pesquisa cadastrada, institucionalizada, que gerou trabalhos de iniciação 
científica. Então, nesse momento, quando eu passei a pesquisar para ensinar, foi o 
momento em que eu consegui orientar trabalho de iniciação cientifica, incentivar os 
meninos, opa! Por falar em incentivo, Wagner Corsino não se tornou professor por 
acaso... ah... ele se tornou professor é eu tenho absoluta convicção de que por influência 
da Marlene, viu, não podia ser esquecido isso, foi um crime... ato falho, tá? (...risos; que 



a Cristina não ouça isso), e então eu comecei... Leitura mas como subsídio ao ensino 
fundamental e médio... o outro projeto: produção de textos... ensino fundamental e 
médio... sempre com o “pé” lá... já que eu estou formando professores para o ensino 
fundamental e médio, eu atuo predominantemente no curso de licenciatura, então que eu 
pesquise para conhecer e para transportar esse conhecimento no processo de formação e 
que ele seja multiplicado na atuação dos meus meninos lá, no sonho que é ainda meu, 
especialmente no ensino  fundamental, de voltar a atuar numa quinta série, hoje sexto 
ano... eu ainda acho que vou. Aposento-me daqui e vou pra lá, e só depois pensando em 
transformar, não foi nem pensando, eu vou ser muito sincera né Marlon?... num trabalho 
dessa ordem que você e o Paulo estão fazendo aí, acho que a sinceridade vale muito, 
mais como uma obrigação pra que eu me adequasse ao programa, ao nosso programa de 
pós-graduação  e os trabalhos não ficassem todos no âmbito da lingüística textual ou da 
pragmática, até alguns, mais de leitura e produção, lendo o produto ou estudando o 
produto eu me aventurei pelo discurso, tateando ainda, mas veja só Marlon... tateando e 
olha que hoje, apesar de todos os meus medos em relação ao organizador, ao principal 
organizador, medos semelhantes àqueles que eu tinha do meu professor de Teoria da 
Literatura, que era um monstro de conhecimento, mas ele falava de fonopéia, logopéia e 
melopéia e de outras`` éias´´ mais na Teoria da Literária e do meu professor de 
Literatura Brasileira, outro monstro espetacular, divino, maravilhoso, mas que parecia 
falar coisas com as quais eu não tinha intimidade e ai hoje eu vejo um texto sobre 
análise do discurso, num livro, num capítulo de livro... temática Maingueneau...
construtos teóricos de Maingueneau, e organizados por Sírio Possenti... é porque aquele 
meu medo está se transformando em coragem; então eu vejo que foi uma trajetória 
meio... estranha,  né?! Você sair daquilo que é ensino para texto e passar ao discurso... 
mas eu continuo vendo essa relação texto x discurso como a relação significante e 
significado para o Saussure, a dupla lateralidade, a folha de papel: assim como eu não 
posso separar o significante do significado, eu não posso separar o texto do discurso, 
então só pensando assim que eu consegui orientar muitos lapsos, muitos elementos que 
deveriam merecer críticas, mas devem ser criticados, mas resultado de um trabalho de 
pesquisa e de fato... mergulhar nos estudos do discurso... muitas lacunas ainda... é essa 
minha trajetória como pesquisadora. 
DISCURSIVIDADE: E eu tenho que confessar um pouco também né?, que aqueles 
cafezinhos nossos eram divinos, era ali que deu pra gente perceber a diferença entre 
análise gramatical, análise lingüística e análise do discurso né? A Professora Silvia , 
quando olhava as análises, achava ótimas... eram as análises que eu aprendi a fazer com 
você... a perceber a diferença entre o gramatical e o lingüístico e do lingüístico para o 
discurso.

MARLENE DURIGAN: Tomara, mas ainda eu titubeio muito, ainda tenho muitas 
dúvidas, mas eu chego lá. 

DISCURSIVIDADE: Se você tivesse que homenagear algumas pessoas do meio 
acadêmico, professor, amigo, pesquisador, a quem você gostaria de homenagear e por 
quê? 

MARLENE DURIGAN: Você diz do meio acadêmico geral assim, ou atual? 

DISCURSIVIDADE: Pode ser geral...! 



MARLENE DURIGAN: Bom, a minha admiração por Carlos Franchi... É nesse sentido? 
Carlos Franchi, não posso ocultar o Ataliba Teixeira de Castilho e... oh meu Deus, quem 
mais, ah...a tantas pessoas que eu tenho medo de ser injusta, mas eu homenagearia a 
todos os meus professores do ensino fundamental, da primeira série e... agora, se eu 
pensasse alguma coisa quase institucional, a quem eu prestaria homenagem de fato, aos 
professores que atuam na antiga 1ª série do ensino fundamental... aquele que é capaz de 
alfabetizar, se é que era essa sua pergunta... mas o Carlos Franchi é para mim um mito. 

DISCURSIVIDADE: E uma homenagem no âmbito pessoal? 

MARLENE DURIGAN: Pessoal? Nossa! São tantas as pessoas... Difícil hein, meu Deus! 
Marlon.. Agora você me pegou, você está gastando sua fita ai, no âmbito pessoal, no 
meio acadêmico ainda? Difícil está. 

DISCURSIVIDADE: Não precisa responder. 

MARLENE DURIGAN: Não, um professor, não foi meu professor, mas foi o meu guia 
ao longo da elaboração da minha dissertação de mestrado, João de Almeida, professor 
da UNESP de Assis, professor de morfossintaxe viu?... assim, ele se destacou, ele me 
ensinou muita coisa, ele me ensinou de fato a fazer uma dissertação de mestrado, mas 
há outros... milhares, se eu me lembrar de algum até terminar essa fala eu te digo. Ah! 
Alfredo Peixoto Martins...Perfeito!

DISCURSIVIDADE: Você carrega algum ressentimento da academia? 

MARLENE DURIGAN: Sim.... peraí, da academia... será que é da academia?... Acho 
que não é da academia não... é ressentimento de colegas mesmo... de situações, de você 
dedicar-se, eu me dediquei, eu vivi isso aqui, eu vivo, eu  amo a minha profissão, foi 
por amor mesmo que eu trabalhei nesta instituição... então são algumas pessoas, então 
eu tenho... agora, da academia... eu acho que não, é uma coisa pessoal, muito pessoal 
mesmo. Pessoal especialmente e agora refletindo um pouquinho mais, eu tenho absoluta 
convicção disso, porque se você me perguntar dessas pessoas três ou quatro, você 
consultaria uma dessas pessoas sobre uma questão em que ela fosse especialista sem 
sombra de dúvida, há o lado profissional da pessoa que eu não posso negar, a 
competência de cada um , então a questão o ressentimento é pessoal, é foro íntimo, não 
é acadêmico. Eu sou gente, como citei ainda pouco, não sei se era esse o seu propósito, 
mas ta aí. 

DISCURSIVIDADE: O que mais te deu alegria e satisfação na carreira acadêmica? 

MARLENE DURIGAN: De tudo o que eu fiz até hoje?... por incrível que possa parecer, 
a minha gestão à frente do campo de Paranaíba, porque foi o lugar em que eu me doei, 
com as restrições ou limitações que essa frase possa ter, de corpo e alma, carne, sangue
e coração. Eu vivi aquilo, eu vivi. E lá havia uma pessoa, não era servidora da 
instituição, não era da academia, mas que mereceria todos os meus louvores, que foi a 
minha incansável secretaria mesmo não tendo a função Alda Cristina Ribeiro Freitas... a
ela eu tiro o chapéu mil vezes. 

DISCURSIVIDADE: Professora, alguma coisa que não perguntamos e que você gostaria 
de comentar ou ressaltar?



MARLENE DURIGAN: Não necessariamente sobre isso mas, o quão importante seria se 
todos nós... se todos aqueles que atuam fossem submetidos a uma entrevista dessa 
ordem para... que eles tenham a certeza: será que é essa a minha profissão? Será que é 
isso que eu quero ser? Quem sabe se a gente não seria capaz de transformar a educação 
brasileira em alguma coisa ... de fato ... artística...quem sabe? É isso... 

DISCURSIVIDADE: Professora se fosse pra deixar uma mensagem, que mensagem a 
senhora gostaria de deixar pra gente encerrar? 

MARLENE DURIGAN: Bom, eu consigo falar do lugar de professora, é difícil não falar 
do lugar de professora, então eu escolhi essa profissão, eu me dediquei a ela, e queria 
dizer àqueles que vão me ouvir, ou que vão ler alguns fragmentos da minha entrevista, 
que, se escolherem essa profissão que a levem como um sacerdócio, porque é assim que 
eu a vejo e que não demorem tanto quanto eu para descobrir quão importante é a 
pesquisa para você melhorar como profissional e muitas vezes como pessoa também. É 
isso.

DISCURSIVIDADE: Professora eu queria agradecer a senhora, pela paciência, pela 
entrevista.
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