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Eu queria ter  

mais que uma voz  

mais que um amor 

e uma vida 

pra te oferecer 

Tu és muito mais 

Que eu possa ter 

Em meu ser 

Tu és o autor 

Aquele que pintou  

com perfeição 

a vida 

Tu és o Senhor 

Aquele que me amou 

És o meu Deus  

Meu Senhor 

Minha vida é para o teu 
louvor. 

                                        (Kleber Lucas) 
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RESUMO 

 
 
 
 
 

Esta dissertação é uma proposta de reflexão sobre a autoria e o ensino da escrita no 
contexto universitário. Busca refletir sobre a prática de produção de texto na 
Universidade Federal de Sergipe, através da análise de textos produzidos em uma de 
suas disciplinas. Tem por objetivo principal avaliar a autoria nos textos citados, 
determinando uma nova postura em relação à concepção de autor, a relação desse termo 
com originalidade e a atuação da disciplina na constituição desse fenômeno. Utiliza as 
categorias da análise do discurso de linha francesa, especialmente: sujeito-autor de 
Pêcheux(1988) e função-autor de Foucault(2006), pelas quais se avalia a singularidade, 
apresentada nos discursos provenientes dos textos referidos, como a entende Possenti 
(2008). Considera o aluno enquanto sujeito produtor de textos e sua produção como 
representação de seu discurso. Este trabalho tem caráter descritivo e explicativo e é 
fundamentado em pesquisa bibliográfica, observação em campo, análise de dados. A 
pesquisa se caracteriza como qualitativa e teve como sujeitos os alunos da disciplina 
Produção e Recepção de Texto I dos anos de 2009 e 2010, quando essa pesquisadora era 
sua docente. Entende que os sujeitos se tornam autores na medida em que se colocam 
como tal, assinando suas produções, exercendo a função de agrupamento de discursos e 
sendo responsáveis pela unidade de sentido de sua produção textual. 

 
 

Palavras-chave: escrita, produção textual, autoria, Análise do Discurso. 
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RESUMEN 
 
 

 
 
 
Esta tesis es una propuesta a la consideración de la autoría e la maestria de la escrita en 
el contexto universitario. Busca reflexionar sobre la practica producción de texto en la 
Universidad Federal de Sergipe, mediante el análisis de los textos producidos durante 
uno de sus temas. Su principal objetivo es evaluar la autoría en los textos citados por 
medio de la determinación de una nueva actitud hacia el concepto de autor, la relación 
de esta expresión con la originalidad y el papel de la disciplina en la constitución de este 
fenómeno. Utilice las categorías de análisis del discurso de la lengua francesa, sobre  
todo: sujeto-autor de Pecheux (1988) y la función-autor de Foucault (2006), por la que 
se evalúa la singularidad, que aparece en los discursos de los textos a que se refiere, 
como la media Possenti (2008). Considera el estudiante como productor de textos y su 
producción como una representación de su discurso. Este estudio es descriptivo y 
explicativo, y se basa en la investigación bibliográfica, la observación de campo, la 
análisis de datos. La investigación se caracteriza por ser cualitativa y tenía como sujetos 
los estudiantes de la disciplina Producción y recepción de texto I, de los años 2009 y 
2010, cuando la investigadora fue su maestra. Está convencido de que  los sujetos se 
convierten en autores cuando se comportan como tal, mediante la firma de sus 
producciones, en que los sujetos actúan como la agrupación de los discursos, siendo 
responsable de unidad de sentido de su producción textual. 
 
 
Palabras-clave: la escritura, la producción de texto, la autoría, la Analise del discurso. 
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INTRODUÇÃO 

 Todo início traz em si perigosas falácias, e entre estas as da origem. É preciso, 

porém, para o exercício científico estabelecer um referencial para observação, imbuído 

de imparcialidade e de isenção. Cabe ao cientista o papel de descrever, analisar, 

comparar o que lhe é externo, o que lhe é estranho. O cientista deve olhar a realidade e 

fingir não fazer parte dela. Deve-se destacar no fazer ciência a anulação do eu que não 

significa deixar de se posicionar diante do objeto de análise, mas reside na observação 

de determinado fenômeno, na metodologia de manipulação de dados, na aplicação de 

teorias. Neste caso, ciência e verdade parecem sinonímias e, no afã de reproduzir as 

lógicas matemáticas, ou os complexos métodos da biologia, as ciências voltadas à 

humanidade esqueceram que não há nada mais incerto que o homem e, em decorrência, 

todas as reflexões que se voltam para ele. Todavia não superados a origem, o início, 

nem mesmo as inexatidões, é necessário delimitar um ponto de partida que faça jus às 

complexidades do rigor metodológico da ciência sem ignorar as idiossincrasias da 

pesquisa que se volta para os sujeitos. 

  O trabalho com a produção textual sempre gerou inúmeras incógnitas devido ao 

processo de subjetivação que os textos produzidos propiciam. Mas foi particularmente o 

processo de correção das redações do ENEM1(2009) que apontaram questões 

importantes na construção das questões de pesquisa. Em um dos critérios de correção 

das provas de redação desse exame contou com a expressão indícios de autoria . Um dos 

aspectos a ser pontuado nas dissertações feitas por milhares de alunos brasileiros 

egressos do ensino médio que pretendem entrar numa universidade pública seriam esses 

“indícios”. O sentido dessa expressão sugeriu um caráter controvertido ou pelo menos 

discutível naquele momento. Até então, o conceito de autoria se apresentou como um 

arranjo significativo bem próximo do que é original, e os exemplos de redações desse 

processo em anos passados, (que tinham sido alvo de sátiras em grandes veículos de 

informação), apresentavam grandes semelhanças em seu conteúdo. 

                                                           
1 ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, instituído em 1998; é uma avaliação feita anualmente pelo 
governo federal através da INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas) para avaliar o desempenho 
do estudante do ensino médio e consequentemente a qualidade do ensino no país. 
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São variadas as instâncias que asseveram a necessidade da origem e, em textos 

como o da letra da música que serve de epígrafe a essa dissertação, o conceito de autoria 

se volta para o de criação ou invenção, por isso Deus, segundo a fé cristã e outras 

crenças, seria “O Criador”, o que tem o poder de originar, de fazer nascer. Um criador, 

um autor seriam funções primeiras para a inteligência divina, a criação não pode 

preceder o criador. Para além das explicações religiosas, reside a busca incansável da 

física para encontrar a partícula que deu origem ao universo.  Ao que parece, faz parte 

da condição humana o marco original e, em relação à escrita, também não é diferente. 

Fugindo às apreensões religiosas e científicas para os inícios, pode-se afirmar 

que a escrita e a originalidade são temas imbricados há algum tempo, especialmente 

quando se analisam grandes obras. Contudo se sabe que, como acontecimento histórico, 

a autoria começou a ter uma significação próxima do que conhecemos por volta da era 

moderna, e é a filologia2 grande responsável por isto. Outrora os estudos filológicos 

lançaram mão de questões que envolviam textos e seus autores, ora afirmando-os, ora 

negando a genealogia de alguns textos, por exemplo, se a Odisseia foi escrita por 

Homero mesmo, se ele mesmo a criou, se não foram copiadas de outros autores as 

narrações transcritas naquele texto, até mesmo se arguiu sobre a real existência de um 

único autor da Odisseia. E em relação à Bíblia, chegou-se a dizer (não sem razão) que 

muito do que aparece nesse texto já estava anos antes, registrado em outros textos. Na 

verdade, o primeiro registro de algo escrito indica para a maioria das pessoas que este é 

original, no sentido de que seu responsável é o criador daquilo que é dito por ele. “Seria 

absurdo negar, é claro, a existência do indivíduo que escreve e inventa.” (FOUCAULT, 

2008, p. 28). Estas ideias partem então a priori do senso comum, pois se sabe, graças 

aos inúmeros estudos que se debruçam no fenômeno linguístico, que os enunciados são 

povoados, interceptados por outros enunciados. Dizer qualquer coisa, fazer uso da fala, 

proferir textos não é um exercício de originalidade, mas antes, uma conexão com um 

universo amplo de discursos e de seus sujeitos. Cabe, então, ressaltar a importância da 

                                                           
2 A Filologia é o conjunto das atividades que se ocupam metodicamente da linguagem do Homem e das 
obras de arte escritas nessa linguagem. Como se trata de uma ciência muito antiga, e como é possível 
ocupar-se da linguagem de muitas e diferentes maneiras, o termo Filologia tem um significado muito 
amplo e abrange atividades assaz diversas. Uma de suas formas mais antigas, a forma por assim dizer 
clássica e até hoje considerada por numerosos eruditos como a mais nobre e a mais autêntica, é a edição 
crítica de textos. (AUERBACH, 1972, p.11) 
 



12 

 

escrita e sua hegemonia sobre a oralidade para entender como os textos escritos não só 

puseram em evidência, como criaram, a figura do autor tal qual conhecemos. Ela é a 

principal prerrogativa para configurar materialmente a autoria. 

Mas o problema parece ser ainda mais complexo, além dos discursos é preciso 

analisar as condições em que eles acontecem. Em O que é um autor?, escrito por 

Foucault nos idos de 1969, o pensador contribui com questões impactantes e que 

encontram força até hoje nas discussões sobre autoria.  Além de por em contradição a 

categoria de sujeito, que de acordo com Foucault (2006), pode ter várias funções e 

determinações, inclusive a de autor, o pensador observa que o autor não seria a origem, 

o ponto genealógico do nascimento do texto, mas algo que é exterior e anterior ao texto.   

Uma das explicações históricas para o surgimento da escrita é a necessidade de 

registro de informações e fatos, como anotações comerciais e regras de comportamento 

(HIGOUNET, 2008), situações em que poderiam se “perder” na oralidade. Dizem os 

livros de História (JEAN, 2002), nos quais muito se apresenta a relevância da escrita 

para sua concretização como disciplina, que um dos primeiros escritos de que se tem 

notícia é exatamente uma lei, um código, fato pelo qual se observa a funcionalidade 

desse meio de linguagem. Dessa maneira, a escrita se consolidou como o “reino” das 

certezas, enquanto a oralidade passou a ser sinônimo de incerteza, muito embora 

existam até hoje sociedades que vivem sem leis escritas, como a Inglaterra. 

É uma realidade que hoje se vive sobre a égide da tirania da escrita. Desafiá-la é 

consequentemente ser colocado para fora dos rituais mais simples do cotidiano. Sua 

importância em nossa civilização é tão marcante que existem “pessoas (entre as quais eu 

me incluo) que acreditam que não poderiam viver sem escrever” (FLUSSER, 2010, p. 

18), porque creem que somente a escrita permite expressar a existência humana, permite 

imortalizar os sentimentos. Ela é “um procedimento do qual atualmente nos servimos 

para fixar a linguagem articulada, por essência fugidia” (HIGOUNET, 2008, p. 9). É 

comum encontrarmos escritos que têm semelhanças quanto ao que dizem ou à forma de 

dizer algo. A existência de novidade de assunto ou de expressão (entendida como modo 

de apresentação, uso de palavras e termos) na escrita é, principalmente, observada por 

comparação. 
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Analisar o que é original, ou o que é novo, na escrita seria facilitado se 

pudéssemos enumerar e listar todas as produções escritas em todos os tempos e lugares 

conhecidos e se tivéssemos um órgão regulador suficientemente capaz para, a partir 

desse registro, numa atitude comparativa, avaliar o que é copiado, compreendendo 

conteúdo e expressão, mas há tentativas como a Escola de Música, a Escola de Belas 

Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto Nacional do Cinema, ou 

ainda a Biblioteca Nacional (lugar  para onde se enviam exemplares de livros, revistas e 

qualquer produção literária realizada no Brasil e no mundo). 

Nosso ordenamento jurídico (Lei 9.610/98, art. 11) restringe e condena a prática 

da cópia ou da reprodução indiscriminada do texto de outrem, conceituando autor como 

a “pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica” (BRASIL, 1998, p. 1), 

protege essa criação “nova”. Para isso, considera original o texto ou a obra que primeiro 

foi realizada, para efeito de comprovação podem ser usados os registros em cadastro 

público pertinente, ou a pesquisa por data de publicação. Nova obra será considerada 

cópia quando utilizar, em parte ou completamente, o que foi utilizado em obra 

anteriormente registrada ou publicada quando não autorizada pelo autor/criador. Assim, 

a lei limita a reprodução de escritos de qualquer natureza e serve para resguardar o 

direito do autor sobre o teor de sua produção/criação, como também possibilita 

penalizar o infrator pela conduta em desacordo com a lei. Popularmente chamamos de 

plágio a cópia ilegal, que é proibida em qualquer sede, especialmente no meio 

científico, embora se permita a citação em qualquer meio, indicando-se o nome do autor 

e a origem da obra (BRASIL, 1998).  

Há de se observar que, inevitavelmente, os dizeres se repetem, assim também os 

conteúdos dos escritos e suas expressões se repetem. Pêcheux (1988) analisa essa 

repetição, por outro viés, através da constatação de que as formações discursivas (aquilo 

já-dito e sempre-dito) se mantêm no tempo pela força da ideologia, pela qual as classes 

dominantes afirmam e mantêm suas posições.  

Sob pena de crítica, a existência de copiadores de escritos data da própria 

existência da escrita e da necessidade de passar os registros a outros no tempo e no 

espaço. No antigo Egito, faziam esse papel os chamados escribas, que tomavam nota 

das determinações de seu monarca, de suas realizações e também as reproduziam 
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(HIGOUNET, 2008). Na Idade Média, tal procedimento era dado aos copistas, reais 

copiadores de texto, que, na falta da invenção da imprensa, faziam o papel das atuais 

máquinas de xérox, fazendo idênticas reproduções de escritos antigos, se estas não 

interferissem nos desejos de quem os patrocinava. (FOUCAULT, 2010). Sob o controle 

da Igreja Católica, os textos copiados nos conventos e bibliotecas que lhes pertenciam 

se mantêm, se repetem ou se modificam de acordo com as conveniências, assim as 

“cópias” produzidas por esses copistas muitas vezes apresentam desvios em relação ao 

texto original. (FOUCAULT, 2009) 

Segundo Foucault (2009), há em todas as sociedades, discursos fundamentais e 

criadores, assim como há uma massa daqueles que repetem, glosam e comentam. 

Embora seja difícil observar os primeiros já que “muitos textos maiores se confundem e 

desaparecem, e, por vezes, comentários vêm tomar o primeiro lugar” (FOUCAULT, 

2009, p. 23), impossível é negar que há “coisas ditas uma vez e que se conservam” 

graças à repetição (FOUCAULT, 2009, p. 22), ou ao comentário.  

Sendo assim, impossível negar a existência da cópia e da reprodução. Talvez sua 

existência até os nossos dias seja explicada pela História e pela relação da escrita com a 

oralidade. Segundo Le Goff (2005), um meio de diminuir o sentimento de insegurança 

do indivíduo, no período compreendido entre os séculos X e XIII, era recorrer aos 

antepassados, para isso as pessoas voltavam-se para as autoridades, que poderiam ser 

encontradas nas escrituras, nas glosas (comentários livres sobre a Bíblia feitas por 

sacerdotes), na tradição e nos costumes, entre os quais o uso de anedotas estereotipadas, 

histórias com base verídica que serviam como exemplo e que são repetidas tantas vezes, 

na oralidade, que formam provérbios e ditos populares. As informações e os 

conhecimentos eram passados pela tradição oral, que utilizava a repetição, cópia das 

falas, como meio eficaz de educação. Na passagem da oralidade para a escrita, nesse 

período, as experiências de repetição de falas não são suplantadas, antes o costume de 

interpretar poesias e músicas revela que elas são utilizadas com frequência. 

(ZUMTHOR, 1993) 

Na Idade Moderna, a existência da imprensa dá à escrita ou aos textos um novo 

aspecto. A escrita passa a ser assinada obrigatoriamente, haja vista a necessidade de 

penalizar “os transgressores”, aqueles que escrevem o que não pode ser dito ou ouvido, 
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segundo os ditames dos poderosos em cada sociedade. (FOUCAULT, 2006). Dessa 

forma, a cópia passa a ser de alguma forma controlada. Já entre os séculos XVIII e XIX, 

a escrita é atingida pelas relações comerciais e chega a ser um produto de mercado; as 

publicações são meras mercadorias. (TARGINO, 2005). Surge a figura do editor, “cuja 

tarefa é encontrar caminho para a impressão da maior parte dos textos” (FLUSSER, 

2010), fazendo modificações para isso. Surge também a necessidade de proteção à 

propriedade intelectual, proteção sobre o que se diz nesses textos, o que limita ainda 

mais a reprodução. 

Em nossos tempos, a escrita é questionada em mais vertentes. A partir da era 

virtual, os textos se escrevem de maneira diversa, podendo ser partilhados por diferentes 

autores e por diferentes leitores. Os textos do ciberespaço – inscritos em meio virtual -

podem ser lidos e escritos em partes, em momentos estanques. A importância dada à 

transmissão e troca de informações, a evolução da globalização3, o acesso aos recursos 

tecnológicos transformam a atividade de autoria. Surge o site, o blog, e outros espaços 

na internet, em que o que importa é o organizador do espaço e não o autor, nem mesmo 

o texto, mas se dá evidência à seleção/criação de textos que obedece a seu 

organizador/programador. Cabe a esse adaptar o texto à internet, por isso pode utilizá-lo 

em partes, informando ou não o nome de seus autores. Assim, no mundo virtual, há 

escritos que se formam com muitos autores e há aqueles em que o nome do autor é 

ausente. São textos cada vez mais lidos e mais utilizados por seus leitores, não só como 

fonte de pesquisa, mas também como complementariedade de outras produções. É 

comum aos docentes encontrar trabalhos e pesquisas de alunos que são reproduções 

parciais ou totais de textos encontrados na web - rede mundial de computadores.  

 Se cópia ou original, a produção escrita é apresentada em avaliações e 

concursos, é cobrada entre as instituições de educação, como meio de demonstração de 

conhecimentos do estudante. É também exigida frequentemente dos candidatos a cargos 

públicos. A apreciação da escrita de alguém, nesses casos, tem como vertente indicar os 

melhores indivíduos naquelas instâncias, e a avaliação se dá, entre outros aspectos, pela 

                                                           
3 Um processo de integração de mercados, economias, culturas e políticas que se inicia com as “grandes 
navegações” e se expande no século XX com a evolução dos recursos de comunicação. Segundo Hall 
(1999), esse processo altera as noções de espaço e tempo e modificam a constituição do sujeito na pós-
modernidade. 
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relação cópia-originalidade do que se apresenta, principalmente a nível de conteúdo. 

Comumente, o avaliador considera, para pontuação, a utilização de frases feitas4, temas 

comuns, expressão de uso coloquial, situações que possam auferir se aquele texto se 

assemelha a outro ou se traz aspectos de originalidade. 

 Sair-se bem num concurso, ou obter uma boa colocação de trabalho é, por 

muitos, atribuído à escolaridade do candidato, pois é na escola, em nossa sociedade, que 

frequentemente acontece o primeiro encontro do indivíduo com a escrita. A escola é o 

agente social responsável pelo aprendizado da escrita. Os professores de língua materna, 

além de outros, procuram evidenciar a importância da produção escrita, durante a 

educação básica, apresentando modelos, favorecendo a leitura de obras clássicas, 

exigindo a produção de textos etc. (FIORIN, 2009). A originalidade é um fator que não 

pode ser esquecido na condução de aulas de redação, inclusive livros didáticos do 

Ensino Médio, (pode-se citar como exemplo Língua portuguesa: projeto escola e 

cidadania para todos (MURRIE, 2004)), abordam esse assunto, pois o texto 

argumentativo-dissertativo é uma das tipologias mais requeridas para se conseguir uma 

vaga numa instituição de ensino superior, ou uma vaga de trabalho, e esse tipo de texto 

reclama uma tomada de posição do indivíduo, pela qual se observa a capacidade do 

mesmo em resolver situações novas, de maneira dinâmica e criativa.  

De tal sorte, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) orientam o 

professor de língua materna quanto ao desenvolvimento das aulas de língua portuguesa 

que, como a escola, deverão instrumentalizar os alunos para o amplo uso da linguagem, 

de modo que favoreça seu desempenho social, como se observa abaixo: 

O domínio da língua tem uma estreita relação com a possibilidade de plena 
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 
acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói 
visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto educativo 
comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a 
função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos 
saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito 
inalienável de todos. (BRASIL,1997,  p.22) 

                                                           
4 Consideram-se frases feitas, expressões conhecidas popularmente que têm um sentido vago e não 
específico sobre algo, ou alguma coisa. Elas se aproximam dos ditos populares no sentido de que são 
repetidas, no entanto elas nem sempre guardam o referencial histórico e mítico dos provérbios.  
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Assim, os alunos que saem do Ensino Médio devem ser capazes de escrever 

textos em que apresentem essas características – “saberes linguísticos necessários para o 

exercício da cidadania”, dado que cabe a seus professores e à escola formar cidadãos 

para as necessidades da vida comum, como exercer uma atividade laborativa e entrar 

numa universidade. 

O ensino superior também prescreve a escrita. A produção escrita do aluno de 

grau universitário é um pressuposto da academia e da sociedade. Espera-se, em geral, do 

alunado uma relação estreita com a pesquisa e a materialização desta acontece na 

escrita. Nessas condições, a produção escrita representa um importante aspecto da 

formação profissional dada pela instituição acadêmica, que inclusive já a cobra, muitas 

vezes como meio de ingresso, quando exige a produção de texto no vestibular. A escrita 

é o meio de avaliação mais conhecido e está entre os mais usados no contexto 

universitário.  

A escrita, em seus muitos gêneros, é requerida em todas as disciplinas, em 

qualquer curso universitário, está atrelada às discussões, aos debates e às reflexões 

demandadas em qualquer campo do saber. Pela escrita, a universidade apresenta o 

trabalho de seu aluno: a pesquisa acadêmica. A escrita é utilizada pelos sujeitos 

imediatos do ensino: professor e aluno, enquanto a este se exige a apresentação do 

“conhecimento aprendido” com respostas, comentários ou produção de ensaio, resenha, 

fichamento, artigo científico, TCC e monografia; aquele se reveste da escrita para 

formular propostas de apreensão de conhecimento, determinando questões e 

proposições de produção textual. O ambiente universitário também rejeita o plágio ou a 

cópia ilegal, o que demanda penalidade para o aluno. 

  Na Universidade Federal de Sergipe, nos programas de muitos cursos da área de 

Ciências Humanas, observa-se a disciplina de realização obrigatória Produção e 

Recepção de Texto I, no início do curso, sendo pré-requisito para a realização de 

diversas outras disciplinas, dentro da instituição. A mesma disciplina é ofertada e 

exigida no ensino a distância (disponibilizado pelo CESAD5 dentro da mesma 

                                                           
5 CESAD – Centro de Ensino Superior à Distância, coordena a realização de cursos à distância na 
Universidade Federal de Sergipe. Entre os cursos oferecidos estão Letras Português, Letras Inglês, 
História, Geografia, Química, Matemática. 
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instituição), com o mesmo programa e ementário, do qual consta “o texto e sua 

caracterização; mecanismo de textualidade; a coesão e a coerência textual; produção e 

recepção textual.” (Resolução CONEPE6 56/2007, Anexo IV, p. 17). 

Apreciando-se inicialmente o nome da disciplina e a sua pequena ementa, pode-

se entender que a disciplina tem por objetivo formar alunos capazes de produzir textos 

coesos e coerentes, apropriados em razão do gênero requerido, capazes inclusive de 

compreender textos dessa mesma natureza. A finalidade de tal disciplina e sua 

realização deixaram dúvidas para esta pesquisadora ainda enquanto aluna da instituição, 

e anos depois como sua docente. 

No exercício da função de tutora a distância (2009-2011) da disciplina referida, 

no curso de Letras do Centro de Ensino Superior a Distância (CESAD) da UFS, 

observou-se a imensa dificuldade dos alunos com a produção escrita e com a 

compreensão de diversos tipos de texto e foi cogitado que o problema se dava pela 

inabilidade na utilização dos recursos de ensino daquela modalidade. 

Nesse período, lecionando também a referida disciplina na modalidade 

presencial na mesma instituição, esta pesquisadora se surpreendeu em encontrar 

dificuldades semelhantes de produção de escrita, conquanto os recursos fossem outros e 

a realidade da interação professor-aluno se desse de maneira corriqueira. 

Nessas experiências, entrou em contato com cerca de 400 diferentes alunos entre 

o ensino a distância e presencial, como também com suas produções, em quatro 

semestres subseqüentes. Pode-se constatar muitas incompreensões em relação aos 

conteúdos que a disciplina requeria, leituras contraditórias e problemas quanto à 

produção de atividades diversas que exigiam os conteúdos ministrados. Quando da 

realização de produções escritas, muitos alunos apresentavam textos oriundos de outras 

pessoas, fato que se podia provar com uma simples pesquisa na internet. Havia ainda 

alunos que entregavam textos incompletos ou que não condiziam com a tipologia 

solicitada. Outra situação comum era a reprodução “ao pé da letra” de conceitos ou 

                                                           
6 CONEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão que aprecia e regulamenta, entre outros 
documentos, os programas e os ementários das disciplinas ofertadas na Universidade Federal de Sergipe. 
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expressões usadas em textos que tinham sido utilizados durante as aulas para pesquisa e 

conhecimento de conteúdos sem que houvesse a referência a seus reais autores. 

 Se o Ensino Médio, de onde partem esses alunos, é obrigado a formar cidadãos 

capazes de escrever textos de variadas naturezas, para atender às necessidades de vida e 

de mercado, não é de se esperar que universitários apresentem tantos problemas na 

produção de textos. Esse foi o posicionamento inicial e motivador desta pesquisadora 

que sentiu a necessidade de saber como melhorar a capacidade de seus alunos em 

produzir textos. 

 A figura constante nos textos observados era a correspondência de partes deles 

com trechos encontrados em livros e artigos que tinham sido alvo de discussão durante 

as aulas. A aparente cópia ou a falta de originalidade assemelhavam os textos de tal 

forma, que pareciam uma única voz. Ainda assim, os alunos os assinavam 

individualmente, seus textos tinham uma propriedade. Como avaliar tais textos? Eram 

reproduções ou produções? 

 Assim, retomando a discussão sobre “indícios de autoria”, questiona-se se são 

autores os alunos referidos. E esse é o objetivo principal dessa pesquisa: analisar a 

autoria nos textos universitários. Para isso, considera-se ainda os seguintes 

questionamentos, a serem alcançados: como se reconhece autoria num texto? Que 

relação essa expressão guarda com a originalidade? Como o indivíduo se torna autor? 

Como a disciplina Produção e recepção de texto I atua na constituição do autor? 

Uma implicação necessária decorre do próprio tema: qual a concepção de autor 

adotada?  Como Orlandi (1993), aqui não se trata de escritor, nem de sujeito em si 

mesmo, mas sim de uma forma sujeito, um tipo de enunciador.  Discussões nesse 

sentido decorrem da desconstrução do sujeito, não visto como indivíduo, mas como 

uma representação presente nos discursos. Defende-se posição ao lado de Orlandi 

(1993) para entender tema já tão investigado, sobre várias alcunhas, a saber: escritor, 

copista, enunciador, locutor, entre outros, e buscar as condições de sua constituição a 

partir de pesquisa em textos universitários, que representam os discursos presentes na 

instituição. Tal posição é adiante detalhada, após apresentação de alguns estudiosos do 

tema, no quarto capítulo. 
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O olhar que se lança sobre esse estudo se detém num paradigma pós-moderno7, 

considerando a evidência de seu objeto ser complexo e ambíguo, o que origina um olhar 

de alteridade8, pois é autor aquele que tem determinadas características sob o olhar de 

outro, mas essas são prescritas em muitos aspectos, a se deter na natureza heterogênea 

do processo de constituição do autor, processo que não pode ser reduzido a uma única 

vertente de reflexão. Nesta dissertação, não se assume uma única posição em relação à 

autoria, antes se considera alguns teóricos que se relacionam com o tema, interceptam o 

meu discurso e refletem também esse processo heterogêneo que caracteriza a produção 

de texto, discriminando a existência do autor em muitos aspectos, como as condições e 

as possibilidades de sua constituição. 

O estudo insere-se, portanto, no conjunto de pesquisas em ciência da linguagem 

e tem como objeto mediato o sujeito do discurso, o sujeito-autor, segundo Pêcheux 

(1988). É uma investigação sobre as relações do homem com sua escrita, sobre sua 

funcionalidade na escrita, sobre a função autor (FOUCAULT, 2006). O homem é 

entendido enquanto responsável pela ordenação de palavras, frases e períodos num dado 

texto, em que se identifica certa unidade, coerência e clareza; ser que determina e é 

determinado histórica e ideologicamente. É uma pesquisa que não visa a constatação de 

verdades absolutas e nem está atrelada a números, uma vez que busca observar o 

próprio ser humano enquanto enunciador e autor de textos. 

Este trabalho tem caráter analítico, portanto é descritivo e interpretativo. Tem 

fundamentação em pesquisa bibliográfica, observação em campo e análise de dados. 

Seu corpus principal são textos produzidos por alunos universitários de cursos 

presenciais diversos, na área de Ciências Humanas, durante a realização da disciplina 

Produção e Recepção de Texto I, nos anos de 2009 e 2010, na Universidade Federal de 

Sergipe, enquanto a pesquisadora atuava como professora. 

                                                           
7 Deve ser entendido como a condição social, cultural e estética que prevaleceu no capitalismo 
contemporâneo após a conhecida “guerra fria” (movimento de luta por mercados e posições entre EUA e 
União Soviética) no século XX e que trouxe uma crise para as ideologias correntes. Também é 
consequência desse momento, o processo de fragmentação do indivíduo moderno, que faz surgir novas 
identidades, sujeitas agora ao plano da história, da política, da representação e da diferença. (HALL, 
1999) 
8 Bakhtin (1992) concebe a alteridade como a atitude responsiva de alguém em relação ao enunciado do 
outro. Neste trabalho, um olhar de alteridade significa um olhar em relação ao outro, ao seu discurso e às 
todas as correntes filosóficas que permearam essa pesquisa. 
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Além dos textos selecionados, serão utilizados outros documentos relacionados 

ao corpus principal, que são: resolução com ementa da disciplina, planos de curso, 

textos utilizados na orientação dos alunos quanto à produção de texto. 

A produção escrita é a materialidade de um discurso, fruto da enunciação de um 

sujeito que, (alguns consideram consciente e outros, inconsciente), mostra-se através do 

uso da palavra. É no texto que se pode observar como essa enunciação acontece e como 

esse sujeito está inserido cultural e historicamente em sua produção. É pela enunciação 

que os sujeitos se apresentam e constroem representações apreciáveis. O texto é o 

espaço privilegiado, onde transparecem os enunciados e os enunciadores. Esta pesquisa 

apoia-se no texto como uma forma de observar o enunciado, o discurso e, 

principalmente, os sujeitos desse discurso que se comportam como autores. 

Trata-se, por isso, de uma pesquisa de natureza dialética, que deve ser realizada 

por meio de análises, especialmente as qualitativas. A observação do aluno da Educação 

Superior e sua produção é o ponto chave deste trabalho, que aponta professores, 

ementas e instituição como determinantes de seu aprendizado. 

Todo material é analisado a partir das categorias da Análise do discurso de linha 

francesa - AD, discutidas em conjunto com uma bibliografia pertinente à temática. A 

AD se aplica especialmente porque o objeto de pesquisa é o texto, tomado como 

materialidade de um discurso produzido pelo aluno e o objetivo é justamente 

compreender a autoria, a funcionalidade do sujeito autor, ou seja, uma das formas 

sujeito que se depreende do discurso. A AD é a metodologia de análise que concorda 

com essas perspectivas e apresenta categorias suficientes para evidenciar as condições 

de produção do discurso, de modo a permitir representar o sujeito autor.  

Esta dissertação conta com quatro capítulos. O primeiro trata da metodologia 

aplicada - Pesquisa memorial – tanto nos seus aspectos formais, como na aplicação das 

categorias da Análise do Discurso de linha francesa, porque é importante assinalar que 

esta é uma pesquisa do tipo qualitativa, em que é necessário considerar os aspectos da 

observação participante, da descrição dessa observação e a forma como se procedeu a 

coleta de dados (STAKE, 2011), como adiante são assinalados. 
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O segundo capítulo, Concepções relevantes, apresenta questões basilares para 

esta pesquisa; é um panorama dos estudos sobre linguagem e de suas implicações, como 

a língua, a enunciação, o discurso e a subjetividade; é o momento em que se considera 

como esses temas se relacionam entre si e com a autoria, usando autores como Kristeva 

(2007), Benveniste (1989), Bakhtin (1992), Eco (1976), Orlandi (1993), estudiosos 

cujas considerações são importantes do ponto de vista inicial desta pesquisa. 

No terceiro capítulo, Autoria: conceito em discussão, é considerado 

especificamente o tema, analisando-se a subjetividade inserida no discurso, as condições 

de produção do discurso e a caracterização do sujeito autor, baseando-se, 

principalmente, nas categorias de Pêcheux (1988), de Foucault (2006) e de Possenti 

(2002) relativas ao sujeito e ao autor. 

O quarto capítulo, Produção ou reprodução, destina-se à análise de dados, sob 

a ótica dos estudiosos citados no capítulo anterior e de outros relacionados ao tema. 

Logo depois, são apresentadas as Considerações Finais desta pesquisa, que, na 

verdade, constitui o início das atenções desta pesquisadora sobre autoria no contexto 

universitário, já que neste espaço não poderá responder toda a gama de questionamentos 

que se apresentaram durante a realização deste trabalho, a fora os objetivos alcançados. 

A relevância desta pesquisa está em enfatizar a importância da discussão a 

respeito da autoria no ambiente universitário, bem como do ensino de língua 

portuguesa, especialmente da escrita e das relações de institucionalização que marcam 

esse processo. Espera-se, com ela, trazer contribuições não só para o ensino da 

disciplina, como para a formação de professores. 
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1 PESQUISA MEMORIAL 

 

Precede à apresentação de uma dissertação o processo de pesquisa, meios e 

métodos para se chegar ao resultado pretendido. Conhecê-los é importante para saber a 

posição em que o pesquisador se coloca diante de seu objeto, de sua análise e diante dos 

próprios conhecimentos que apresenta durante seu trabalho. É por eles que se pode 

avaliar também a efetivação dos resultados pretendidos pela pesquisa. Nesse sentido, 

para informar todos os passos que se procederam no decorrer da pesquisa de que resulta 

este trabalho, especialmente a coleta de dados, segue detalhamento da metodologia e 

dos procedimentos de análise adotados. 

1.1 Aspectos formais 

Este trabalho foi executado a partir de pesquisas bibliográficas realizadas no 

curso de Mestrado em Letras na Universidade Federal de Sergipe, na linha Teorias do 

Texto. Agregaram-se à pesquisa observação de campo e análise de dados, segundo as 

categorias da Análise do Discurso de linha francesa-AD. 

O que caracterizou mais fundamentalmente a pesquisa foi o contato direto e 

prolongado do pesquisador com a situação e as pessoas ou grupos selecionados. Um 

outro aspecto importante é considerar a pesquisa como um estudo experimental e 

situacional, direcionado ao campo, aos objetos e às atividades em contextos únicos. 

Portanto, é um estudo personalístico, que busca compreender mais a singularidade do 

que a semelhança. (STAKE, 2011) 

 Como se demonstra a seguir, por meio do detalhamento de todo o processo de 

pesquisa, este trabalho surge do contato direto e prolongado de uma docente 

universitária com seus alunos e da análise constante de sua própria atuação, pelo que se 

coletam descrições desse contato, bem como dados, que foram apurados durante as 

próprias aulas ministradas por tal docente, e que são textos produzidos por seus alunos. 

Logo, configura-se uma pesquisa de cunho qualitativo, que se identifica com uma 

observação participante. 
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É uma pesquisa de ambiente educacional, por isso envolve pelo menos três 

dimensões que devem ser consideradas: o clima institucional, a interação de sala de aula 

e a história de cada sujeito. Por essas dimensões, pode-se compreender a extensão das 

condições de constituição do objeto analisado. (FAZENDA, 2006)  

A escolha pela Análise do Discurso como método de análise também tem 

relação com o tipo de pesquisa realizada. A AD é um método que se dedica a pesquisas 

de cunho qualitativo, porque ela é um meio de interpretação e esse é um dos principais 

aspectos desse tipo de pesquisa. (STAKE, 2011) 

Em que pese a proximidade da pesquisadora com seu objeto de pesquisa, a 

neutralidade necessária foi mantida em especial pelos procedimentos de análise que 

foram adotados, esses aspectos permitiram delinear os limites e os objetivos de 

pesquisa, bem como o ponto de vista em que a pesquisadora deveria se posicionar no 

momento da observação. 

1.2  Pesquisa de campo 

O ponto de partida desta pesquisa foi a observação de alunos da disciplina  

Produção e Recepção de Texto I , ministrada numa instituição de ensino superior, em 

que a própria pesquisadora era docente. A observação se deu por cerca de 300h 

(trezentas horas), haja vista que a carga horária da disciplina em cada uma das turmas 

nas quais foi colhido o corpus da pesquisa era de 60h (sessenta horas) e foram 

observadas cinco turmas de alunos da mesma disciplina na modalidade presencial. Isso 

se deu entre os anos de 2009 e 2010.  

No decorrer da disciplina, foram recolhidas algumas produções escritas 

realizadas pelos alunos, como questionários, comentários, pesquisas e resumos. 

Observada a dificuldade dos alunos na realização dessas atividades, foram realizadas 

pesquisas e seminários temáticos em relação ao conteúdo da disciplina e às dificuldades 

encontradas. Em momento posterior, foi orientada aos mesmos a produção de um texto 

a ser recebido no final da disciplina.  

A docente/pesquisadora solicitou dos alunos das turmas referidas a produção de 

um texto, cujo tema seria: “a importância da escrita para a formação profissional”. Isso 
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se deu através de e-mail, com a seguinte transcrição: “Escreva um texto, observando 

condições adequadas de coesão e coerência, com o tema: „A importância da escrita para 

a formação profissional‟. O texto deve conter no mínimo 20 linhas e no máximo 30 

linhas. Deve ser escrito a mão, em página com linhas (pode ser uma folha de caderno). 

Deve ser destacado para entrega. A fim de escrever sobre esse tema, faça uma pesquisa 

sobre a música Comida (Titãs), observe o texto O bordado de Raquel Salik (que aparece 

na 2ª avaliação) e leia as concepções de escrita de Ingedore Koch que foram discutidas 

em sala de aula.” 

Importante enfatizar que a solicitação da atividade descrita acima se fez por 

meio eletrônico virtual, e-mail. Inclusive cada uma das turmas observadas tinha seu 

próprio e-mail. Embora a disciplina tenha sido oferecida na modalidade presencial, a 

docente mantinha contato rotineiro com os alunos por este meio, a fim de orientar a 

realização de atividades, como também para permitir a discussão e o questionamento 

dos conteúdos ministrados ainda que fora de sala de aula, favorecendo a interação entre 

professor e aluno e entre os próprios alunos.  

Antes mesmo da realização dessa atividade, foram discutidos durante as aulas 

muitos temas relacionados à produção de texto, inclusive a linguagem, suas formas de 

apresentação (escrita, fala, imagem, gesto), as características da língua escrita, os 

processos constitutivos de um texto, suas concepções e formas de apresentação, o 

preconceito contra a variedade com características da oralidade, coesão e progressão 

temática no texto, o papel da escrita na universidade, entre outros. Isso se fez de 

maneira dialógica, através de debates, seminários e das reflexões de textos em sala de 

aula, além disso foram realizadas outras atividades de pesquisa e conhecimento e 

produções de texto escrito e oral. Entre os livros discutidos durante o curso estavam 

Desvendando os segredos do texto (KOCH, 2009), Ler e compreender: os sentidos do 

texto (KOCH; ELIAS, 2008); Texto e coerência  (KOCH; TRAVAGLIA, 2008); A 

coesão textual (KOCH, 2008); Redação e textualidade (COSTA VAL, 1999); Produção 

e recepção de texto I (CORREA; OLIVEIRA, 2007). 

Para realização do texto solicitado, tomado como corpus principal dessa 

dissertação, não foi determinado aos discentes das turmas observadas a produção de um 

tipo específico de texto, ou de um gênero, contudo foi dada ênfase ao conteúdo da 
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produção em discussões anteriores, extensamente discutido em sala de aula. Os textos 

foram produzidos pelos alunos fora de sala de aula, sendo permitida a consulta a 

quaisquer fontes, já que entre a proposição da atividade textual e sua entrega os alunos 

tiveram entre três e quatro dias.  

Convém informar ainda que a docente ao ministrar a disciplina Produção e 

Recepção de Texto I não se propunha a denominar tipologias textuais e nem mesmo 

gêneros textuais, portanto a utilização desses termos era evitada durante as aulas, como 

também é evitada nesse trabalho. Ademais, era objetivo da mesma a exposição 

indiscriminada do texto em suas muitas vertentes, seja real, virtual, fictício, visual, oral 

ou escrito, além das muitas perspectivas do texto escrito (narrativo, descritivo, 

dissertativo, indutivo, etc). Também foi destacada, durante o curso, a importância da 

leitura, da compreensão textual e da produção textual, como meio de liberdade de 

expressão, processo de comunicação e ainda como ação, dada mais ênfase a esse último. 

1.2.1 Documentos 

 Esta pesquisadora colheu mais de 200 (duzentos) textos produzidos por alunos 

universitários que cursavam a disciplina Produção e recepção de texto I na Universidade 

Federal de Sergipe, em cinco diferentes turmas no período já referido. A grande maioria 

dos textos foi escrita a mão pelos alunos, exceto por dois deles. Os textos colhidos 

vieram de alunos de diversos cursos da mesma instituição, como Letras Espanhol, 

Biblioteconomia e Documentação, Secretariado Executivo, Publicidade e Propaganda e 

Administração. Quase a totalidade desses alunos estava realizando o primeiro ou o 

segundo período de seus cursos universitários, dado que a disciplina é obrigatória para 

eles, é exigida como pré-requisito para realização de outras disciplinas, e, nesses 

currículos, Produção e Recepção de Texto I aparece no primeiro ano de curso. 

Dos textos colhidos apenas dez por cento, ou seja, 20 (vinte) textos foram 

selecionados para a análise que adiante se apresenta, especialmente em razão da 

semelhança de ideias quanto à importância da escrita e sua relação com as “regras 

gramaticais”. Esses textos constituem o corpus a ser analisado, segundo as categorias da 

Análise do Discurso. Tal seleção obedeceu uma das posições defendidas pelo professor 

Possenti, em curso ministrado na UFBA (Universidade Federal da Bahia) em 2010, 
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momento em que exemplificava suas pesquisas em textos de alunos, piadas e outros 

recursos textuais, nos quais se apreciam formações discursivas idênticas ou similares. 

 Na primeira parte da análise, observa-se a semelhança das formações discursivas 

representadas nos textos universitários e a subjetividade ali inserida, além da relação 

entre esses textos e a disciplina. Adiante, expõe-se essa observação, considerando ainda 

a descrição das condições de produção e a autoria apresentada no corpus. 

A fim de analisar as condições de constituição da autoria no corpus escolhido 

que são determinantes para o reconhecimento do sentido dos discursos presentes neles, 

foram colhidos ainda documentos relacionados à disciplina, que estão em anexo, são 

eles: Resolução 56/20079 CONEPE (que contém a ementa da disciplina), planos de 

curso, textos orientados durante a produção. Esses documentos fazem parte desse 

trabalho e compõem seus anexos. 

1.2.2 Os sujeitos de pesquisa 

Pela descrição acima, é possível observar que os sujeitos de pesquisa foram os 

próprios alunos. A expressão sujeito nesse caso apenas se refere aos indivíduos que 

foram observados e de quem foi solicitada a atividade que é utilizada como corpus de 

análise de dados. Não deve ser entendida como o sujeito do discurso, nem como o 

sujeito-autor ou autor, categorias que são delineadas mais adiante, por isso são 

chamados de Alunos durante a análise de dados.  

 1.3 A análise do discurso 

Na análise de dados, foi utilizada como perspectiva teórica a Análise do 

Discurso de linha francesa – AD. É um procedimento de pesquisa muito utilizado entre 

os pesquisadores em linguagem atualmente. Ela tem seu início nos anos 60 do século 

XX, relacionando-se a três áreas de conhecimento específicas: a Linguística, a História 

e a Psicanálise. Críticas em relação à forma de se estudar a linguagem, observações 

quanto ao poder das ideologias no processo social e quanto às relações do sujeito com o 

                                                           
9  Aprova o Projeto Pedagógico da habilitação Português Licenciatura (diurno e noturno) do Curso de 
Graduação em Letras, e dá outras providências. Disponível em 
https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf. Acesso 22 jul. 2011. 

https://www.sigrh.ufs.br/sigrh/public/colegiados/filtro_busca.jsf
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que ele diz são colhidas por estudiosos e filósofos dessa análise, que assumem o 

discurso como objeto de estudo. Uma característica importante entre os analistas do 

discurso é a busca de explicações para a formação de discursos na História e, muitas 

vezes, no Marxismo. Outro fator que apoia a AD é a crítica ao Estruturalismo10 e à 

forma como os estudos em linguagem eram realizados até aquele momento, por 

considerarem a língua como uma estrutura e não como um acontecimento. (PÊCHEUX, 

2006) 

Para os analistas do discurso, a língua não é autônoma; a história é afetada pelo 

simbólico, assim a realidade dos fatos depende dos sentidos que lhes damos; o sujeito 

da linguagem não tem controle sobre a língua e sobre a história, antes é influenciado por 

elas, por isso eles propõem um novo objeto de estudo na linguagem: o discurso. 

(ORLANDI, 2010). Não é língua e nem se confunde com a fala, o discurso “é efeito de 

sentidos entre os locutores” (ORLANDI, 2010, p. 21). Por ele se pode estudar a língua 

em seu funcionamento, como também as condições de seu uso e seus usuários. 

(PÊCHEUX, 1988)  

Esse procedimento de análise encontra base para suas proposições numa 

determinada conjuntura intelectual: “Althusser escreve sobre a leitura de Marx, Lacan 

propõe uma leitura de Freud que é um aprofundamento na filiação da Psicanálise, 

Barthes considera a leitura como escritura, Foucault propõe a sua arqueologia.” 

(ORLANDI, 2010, p. 25). As abordagens consideradas possibilitam que a interpretação 

tenha seu espaço nas discussões sobre a linguagem, assim os analistas do discurso 

pretendem conhecer como os objetos simbólicos fazem sentido, pensando não só sobre 

o discurso, mas sobre as condições em que é produzido e os sujeitos produtores para 

saber como a interpretação funciona. 

São muitos os teóricos dessa metodologia de análise. Nesse trabalho, 

consideramos principalmente Pêcheux(1988); Foucault(2006) e Possenti(2002). O 

                                                           
10 Esse termo tem origem no Cours de linguistique genérale de Saussure (1985) escrito em 1916, livro 
que apresenta as principais ideias desse estudioso que se se propunha a abordar qualquer língua como um 
sistema no qual cada um dos elementos só pode ser definido pelas relações de equivalência ou de 
oposição que mantém com os demais elementos. Assim, a língua passa a ser vista como uma estrutura. 
Mais tarde a expressão, vai ser utilizada em outros domínios do conhecimento com a cultura, a 
matemática, a psicologia e a sociedade, especialmente depois da na segunda metade do século XX. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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primeiro propõe um novo método de estudo da linguagem que se caracteriza por 

entender que a língua não é estática e para ser estudada dessa forma ele define algumas 

categorias de análise como discurso, formações ideológicas, formações discursivas, 

interdiscurso, sujeito, forma-sujeito, acontecimento. Ele toma como objeto de pesquisa 

alguns discursos políticos. 

Foucault também lança críticas sobre a forma como se estuda a linguagem, 

exemplificando as implicações desse estudo através da História (FOUCAULT, 2010), 

da medicina (FOUCAULT,1997), do sistema penal (FOUCAULT, 2006a). Ele 

apresenta, em muitos livros, uma nova proposta de estudo de ciências humanas: a 

Análise do Discurso. Da mesma forma que Pêcheux, Foucault (2009) traça categorias de 

análise do discurso como formações discursivas, sociedades de discurso, interdição, 

instituição etc, para fazer suas proposições e análises. 

Possenti (2008), ao realizar inúmeras pesquisas com a finalidade de analisar 

textos de alunos, publicidade, textos de humor, entre outros, considera as leituras dos 

dois filósofos acima referidos e a de muitos escritores que se relacionam com o discurso 

- entre os quais Deleuze e Benveniste, apresentando considerações sobre o discurso, o 

sujeito, o autor e inclusive sobre a singularidade de alguns discursos. 

Apesar dos três autores citados fazerem análises diferentes, principalmente em 

relação ao objeto, todos eles estudam o discurso e concordam que o enunciado é um 

meio de apreciação do discurso, pois o utilizam em suas pesquisas, como também 

expressam a importância do sentido produzido pelos objetos de estudo definidos. 

1.3.1 Categorização 

Considerando os textos produzidos pelos alunos como portadores de discurso, 

inseridos em determinada formação discursiva proveniente de uma memória discursiva 

ou de um interdiscurso, avalia-se a autoria desse discurso, como também o processo e as 

condições em que se constitui o sujeito-autor, ou a autoria, desse discurso. Tais, pois, 

são as categorias pecheuxtianas (PÊCHEUX, 1988) utilizadas: formação discursiva, 

heterogeneidade, interdiscurso, sujeito, forma sujeito-autor. 
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Nessa perspectiva de análise, observa-se também a relação do sujeito com o que 

ele diz, ou seja, a função do autor, como Foucault o considera: “princípio de 

agrupamento de discursos, unidade e origem de suas significações.” (FOUCAULT, 

2009, p. 26). Entre as condições de produção do corpus, está a relação do autor com a 

disciplina ou com a instituição, que também deverá ser avaliada como as entende esse 

pensador. Portanto, este trabalho tem a contribuição deste filósofo nas seguintes 

categorias: disciplina, instituição, autor (função-autor). 

A fim de afirmar a singularidade do corpus analisado, tem-se como fonte de 

apoio teórico as categorias “indícios de autoria” e “estilo”, assim como esboçadas 

respectivamente em Indícios de autoria  (POSSENTI, 2002) e Discurso, estilo e 

subjetividade (POSSENTI, 2008). 

Tais categorias são descritas e detalhadas nos capítulos destinados à 

fundamentação teórica e à análise que estão adiante. 

Para análise de dados serão atribuídos aos sujeitos da pesquisa, aos segmentos 

selecionados do corpus, aos textos dos alunos, à referida professora e à Universidade 

Federal de Sergipe, as seguintes denominações respectivamente: Alunos, Recortes, 

Textos, Docente, Instituição. Sendo que os alunos e os textos serão indicados com letras 

e os recortes serão numerados e relacionados entre si. Nas análises, privilegiou-se o uso 

da expressão Aluno ao lado de Recorte, para evidenciar o sujeito e não somente sua 

produção.  

 Convém informar ainda que cópias de todos os textos analisados estão anexos a 

este trabalho, mas, com o fim de assegurar a identidade dos sujeitos pesquisados, foram 

retirados de todos os textos os cabeçalhos que continham os nomes dos alunos e suas 

turmas.   
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2. CONCEPÇÕES RELEVANTES  

 

É instrutivo lembrar certos pontos cruciais de nossas representações para ter a 
constância do problema que a linguagem é e aquilatar o peso da tradição em 
que nos movemos, tradição que encontra abrigo mesmo nos textos sagrados. 
(GERALDI, 2006, p. 18) 

 

 A linguagem é um terreno movediço em sede de explicações e conceitos. Ela se 

apresenta em formas e veios variados e pode, por isso, ser entendida de muitas formas. 

De sua discussão se originam outros aspectos concernentes a sua própria atuação, como 

a língua, a escrita, a enunciação, o enunciado, o discurso e o texto, assim como a 

subjetividade que a impregna. Nesse capítulo, há um sucinto panorama dos estudos da 

linguagem que afetam esta pesquisa como concepções relevantes para o entendimento 

do fenômeno analisado, tal seja, a autoria. Não convém tratar de todos os aspectos que 

envolvem a linguagem, mas tão somente apreender aqueles com os quais a autoria de 

uma maneira ou de outra dialoga e pelos quais se permite posicionar diante do processo 

de constituição do autor.  

2.1 Linguagem e suas implicações 

 “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus” 

(BÍBLIA DE ESTUDO DE GENEBRA, 1999). “No Gênesis, vê-se que a linguagem é 

um atributo da divindade, pois o Criador dela se vale quando realiza sua obra.” 

(FIORIN, 2008, p. 10). Pelo mito da criação se explica a linguagem como fundadora do 

mundo, por isso a palavra precede a tudo. É através do discurso de Deus que o homem 

ganha vida e é no discurso de Adão – o primeiro homem – que tudo passa a ter 

existência, pois que ele é responsável por dar nome à medida que descobre os seres do 

universo. Quando é expulso do paraíso, por fugir à regra divina, o homem é colocado na 

História. “Colocar o nome na História é enunciá-lo”. (FIORIN, 2008, p. 14)  

Os saberes históricos, tais quais os conhecemos, existem graças à linguagem 

(determinada por certas instituições). (FOUCAULT, 2009). Através da linguagem o 

homem se cria e se recria, por isso nos tempos mais antigos já se pensou sobre 

linguagem, para refutar a criação do próprio homem, para explicar sua origem, depois 
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para colocá-la como objeto de ciência e, adiante, para relacioná-la com seus usuários 

(KRISTEVA, 2007). A relação do homem com a linguagem marca esse pensamento.  É 

através de e pela linguagem que o homem se pensa, reflete sobre os outros e sobre o 

mundo, faz-se senhor da história, de sua própria história. (BENVENISTE, 1991). Mas o 

que é a linguagem? As definições variam e se modificam no tempo, assim como os 

modos de apreciação dessa temática, que se torna importante porque a linguagem é o 

meio pelo qual o homem se manifesta, logo possibilita observação humana.  

  O conceito de linguagem é determinado em cada época e em cada lugar a partir 

do aspecto em que é usado. Ela pode ser entendida como meio de expressão do 

pensamento, como instrumento de comunicação social ou ainda uma forma de ação 

social. Os diferentes conceitos assinalados se apropriam do caráter material 

diversificado que absorve a linguagem – cadeia de sons articulados; rede de marcas 

escritas; jogo de gestos – e apresenta as formas como vimos esse fenômeno 

exteriormente. Segundo a perspectiva de objetivo dos sistemas linguísticos, a linguagem 

é o modo de realização do pensamento – momento em que o homem exprime sua 

realidade; mas é também um elemento de comunicação, instrumento pelo qual o homem 

se relaciona com os de sua própria espécie; a linguagem pode ser ainda a oportunidade 

do fazer social, momento em que o homem participa das relações sociais, afirmando seu 

papel. (KRISTEVA, 2007) 

 Os estudos dessa área de conhecimento acontecem desde a antiguidade clássica, 

eles conheceram duas etapas: a) conhecer o que já se sabia praticar (conhecer a origem e 

as regras universais de uso da linguagem); e b) projetar o conhecimento científico da 

linguagem sobre a prática social e estudar as diversas manifestações significantes. No 

primeiro momento, estuda-se a linguagem por ela mesma, procurando entender sua 

constituição. No segundo momento, observam-se os sistemas de comunicação e os 

envolvidos nesse sistema (sujeitos, sentidos, significações). (KRISTEVA, 2007). Tais 

estudos se diversificam, principalmente, quanto ao objeto de estudo da linguagem. 

2.2 Língua e fala 

Há pouco tempo, a linguagem passou a ser objeto de uma ciência: a Linguística. 

Isso se deu no séc. XX com o estudioso Saussure(1995), que pretendia observar os 
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fenômenos da linguagem e demonstrar aspectos de regularidade em relação à mesma 

por um método universalista de pesquisa, estabelecendo dualidades conceituais ou 

dicotomias como língua/fala, significado/significante, eixo paradigmático/eixo 

sintagmático. Ele põe em discussão os métodos e os objetivos de pesquisa da linguagem 

anteriores que se preocupam em estudar a origem das línguas, comparando-as (método 

histórico-comparativo). Esse estudioso observa que a linguagem se divide em duas 

formas: a língua e a fala. A primeira forma deve ser o objeto de estudo da Linguística, 

pois segundo o mesmo a língua se constitui como um sistema imutável que atende a 

regras, enquanto que a fala não possui essa característica, não podendo ser estudada por 

causa de sua gama de variedades. A língua se manifesta por meio de palavras e essas 

são compostas de significante e significado: a primeira parte se refere ao aspecto 

perceptível da língua, a forma da palavra; e a segunda parte se refere à compreensão que 

temos da palavra, ou de seu sentido. A língua deve ser estudada em relação ao sentido 

das palavras no dado período de tempo (eixo paradigmático). Seus estudos partem do 

entendimento de língua como um sistema abstrato e formal. (WEEDWOOD, 2002). Ao 

se perguntar sobre a língua, Saussure(1995), considera: 

Mas, o que é a língua? Para nós ela não se confunde com a linguagem, ela é 
apenas uma parte dela, essencial, é verdade. É, ao mesmo tempo, um produto 
social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, 
adotadas pelo corpo social para possibilitar o exercício de tal faculdade pelos 
indivíduos. Considerada em sua totalidade, a linguagem é multiforme e 
heteróclita; cavalgando sobre diferentes domínios, ao mesmo tempo físico, 
fisiológico e psíquico, ela pertence ainda ao domínio individual e ao domínio 
social; ela não se deixa classificar em nenhuma categoria dos fatos humanos, 
e é por isso que não sabemos como determinar sua unidade. [...] A língua, ao 
contrário, é um todo em si mesmo e um princípio de classificação. Uma vez 
que nós lhe atribuímos o primeiro lugar entre os fatos da linguagem, 
introduzimos uma ordem natural num conjunto que não se presta a nenhuma 
outra classificação. (SAUSSURE, 1995, p.17) 

  Esse estudo da língua como sistema ficou conhecido como Estruturalismo. É 

preciso observar que os estudos saussureanos, ou estruturalistas, dão relevância à 

linguagem, a partir de uma parte dela, a língua, o sistema linguístico, entendido como 

“padrões de formação que subjazem o enunciado.” (WEEDWOOD, 2002, p. 127). 

Dessa forma, em seus estudos, como em de seus seguidores, não se observa a fala, nem 

se dá importância ao usuário da linguagem, à atuação da história na construção da 

língua, e nem mesmo ao sentido. Contudo, não se pode negar a importância de 

Saussure(1995) para a Linguística, é  com base nas dicotomias delineadas por ele que os 
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estudos em linguagem se estenderam em diferentes aspectos (muitas vezes em função 

de criticá-lo), designando áreas de estudo específicas como Funcionalismo, Pragmática, 

Semiótica, Teoria da Enunciação, Análise do Discurso, que são de alguma maneira 

relevantes para esse trabalho. 

 A observação do uso da língua ou da diversidade de funções desempenhadas por 

ela é o objeto de estudo do Funcionalismo, linha teórica que ganhou espaço na Europa a 

partir da Escola de Praga11. Seus estudiosos se inspiraram nos trabalhos de Vilém 

Mathesius, Nikolai Trubetzkoy e Roman Jakobson. Esse último apresentou um esquema 

que explicaria a comunicação, no qual a linguagem se estabelece a partir de um emissor 

(falante/escritor) em direção a um receptor (ouvinte/leitor) que, por meio de um código 

(que deve ser conhecido do emissor e do receptor), exprime sua mensagem. Essa 

mensagem contém pelo menos uma das “funções da linguagem”, pelas quais se admitia 

que a linguagem pode funcionar com muitos objetivos, entre os quais: transmitir 

informação (função cognitiva); indicar a disposição de ânimo de quem a usa (função 

expressiva); ou até servir para influenciar alguém com quem se fala (função conativa). 

(WEEDWOOD, 2002). A preocupação em explicar o uso da língua, levou os 

funcionalistas a considerar a presença do atuante da linguagem em seus estudos e esse é 

o principal avanço dessa linha de pensamento para os estudos em linguagem. 

(KRISTEVA, 2007)  

A Pragmática é outro campo de estudo da linguagem que se preocupa com os 

fenômenos mais diretamente ligados ao uso que os falantes fazem da língua. Ela estuda 

os fatores que afetam as escolhas linguísticas na interação social e os efeitos de nossas 

escolhas sobre outras pessoas. Seu campo de estudo ficou dissolvido por outras áreas da 

Linguística como a Estilística e a Sociolinguística, que refletem a importância das 

relações sociais sobre os falantes, concebendo estudos sobre o contexto extralinguístico, 

a atividade e o tema da conversa que regem as variedades linguísticas. (WEEDWOOD, 

2002) 

                                                           
11 Ficou conhecida com esse nome uma corrente teórica linguística nascida na Rússia, que tinha como 
principal tese a ideia de que a língua é um sistema funcional orientado para uma finalidade. Apoia essa 
tendência linguística a caracterização de “funções da linguagem”, como Jakobson as compreendia. 
(WEEDWOOD, 2002) 
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2.3 Signo 

Paralelamente a esses estudos, desenvolve-se a Semiótica, o estudo dos signos e 

dos sentidos que eles produzem. Para seus estudiosos, signo é aquilo que representa 

algo. A palavra é o signo por excelência (PEIRCE, 1972), ela tem o poder de 

representar tudo o que usamos ou pensamos e até o que não existe realmente. Na 

linguagem, a significação e o sentido são dados pelos signos – representações – que 

usamos, especialmente as palavras. A semiótica é uma veia do estudo da linguagem que 

tentará explicar o processo de significação, definindo a variedade de signos existentes e 

a forma como eles atuam no pensamento humano. Ela vai se preocupar com a relação 

entre a linguagem e seu receptor/leitor, como também com os efeitos da linguagem 

sobre esse último, evidenciando a qualidade do signo como determinante para a 

produção e a compreensão dos textos. (SANTAELLA, 1983). Eco (1976) considera a 

razão de ser da Semiótica: 

A semiótica se preocupa com tudo o que pode ser tomado como signo. Um 
signo é tudo aquilo que pode ser tomado como substituindo 
significativamente outra coisa. Esta outra coisa não precisa necessariamente 
existir ou estar realmente em algum lugar no momento em que o signo o 
representa. Assim, a semiótica é, em princípio, a disciplina que estuda tudo o 
que pode ser usado com o objetivo de mentir. (ECO, 1976, p. 7) 

 Compreenda-se mentir como o ato de representar que cabe a cada signo. Para 

esse estudioso, o signo não é só a palavra, o texto também deve ser considerado um 

signo, haja vista sua unicidade de sentido que lhe dá capacidade de representação igual 

à palavra. (ECO, 1984). Apreciando o processo interpretativo, Eco (1980) descreve a 

função dos usuários da língua, que seriam leitor e autor-modelo (figura que analisamos 

mais adiante). Esses aspectos devem ser objeto de estudo dos linguistas, pela 

importância que a significação tem para os processos comunicativos, de que a 

linguagem faz parte. 

2.4 Enunciado e enunciação 

Não se pode negar que, enquanto a linguagem é usada para nomear e representar 

fatos e coisas reais, ela simboliza. Ela é formada de signos, de representações. E a 

categoria signo permite o estudo da língua como sistema formal, submetido a leis e 

constituído de estruturas ordenadas e transformacionais – como os estudos de 
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Saussure(1995), mas também admite pensar a linguagem enquanto instrumento 

ideológico.  

Considerando esse aspecto, bem como a materialidade da ideologia que acontece 

na linguagem, Bakhtin (2009) observa que a Linguística deve ter como objeto de estudo 

a enunciação, o processo verbal, porque a língua deve ser vista como uma atividade 

social. Ele discute as concepções de língua adotadas anteriormente - que consideram a 

língua enquanto atividade mental (subjetivismo idealista) e enquanto sistema de regras 

(objetivismo abstrato) – pois essas perspectivas de análise consideram apenas o produto 

da língua, o enunciado.  

Para ele, a linguagem e sua manifestação (a língua) são suscetíveis a mudanças; 

a língua é histórica e ideológica, está impregnada de ideias e de palavras e essas últimas 

são signos, representações de ideologia. Essa, por sua vez, depende, para sua 

reprodução ou manutenção, das estruturas sociais, portanto os estudos sobre a 

linguagem devem se ater a essa característica, devem se ater à realidade linguística que 

nasce de uma situação extra-verbal, contextual e dialógica, voltando-se para o sentido 

da língua, como também para o responsável pelo uso da palavra, pela enunciação - o 

enunciador, o falante. Nesse sentido, o enunciado deve ser compreendido como 

materialidade do ato de fala que acontece graças ao diálogo, graças ao processo de 

interação social. (BAKHTIN, 2009)  

O enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma resposta a 
enunciados anteriores dentro de uma dada esfera (a palavra „resposta‟ é 
empregada aqui no sentido lato): refuta-os, confirma-os, completa-os, baseia-
se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de outro, conta com eles. 
(BAKHTIN, 1992, p. 316) 

 Com conceitos muitos semelhantes, apoiando-se na crítica à noção saussuriana 

sobre a língua, e procurando explicar o processo comunicativo, surge a Linguística da 

Enunciação, em que a figura marcante é Benveniste (1989). Esse estudioso apresenta o 

aparelho formal da enunciação, as condições em que se processa, a enunciação e seus 

agentes – os locutores – como objetos de estudo da linguagem. Ele entende que esses 

aspectos são relevantes para o sentido da enunciação, entendida como o “colocar em 

funcionamento a língua”, o fato do locutor “que toma a língua por instrumento” 
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(BENVENISTE, 1989, p. 84). Desconfiando de uma concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação, Benveniste adverte: 

[...] A linguagem está na natureza do homem, que não a fabricou.[...] Não 
atingimos nunca o homem separado da linguagem e não o vemos nunca 
inventando-a.[...] É um homem falando que encontramos no mundo, um 
homem falando com outro homem, e a linguagem ensina a própria definição 
do homem. 
Todos os caracteres da linguagem, a sua natureza imaterial, o seu 
funcionamento simbólico, a sua organização articulada, o fato de que tem um 
conteúdo, já são suficientes para tornar suspeita essa assimilação a um 
instrumento, que tende a dissociar do homem a propriedade da linguagem. 
(BENVENISTE, 1991, p. 285) 
 
 

Dessa forma, o estudo da linguagem deve se voltar para o homem, que se 

constitui sujeito na linguagem e para sua dinâmica. A relação estabelecida entre os 

locutores (falantes) é a condição sem a qual a enunciação não existiria e a enunciação é 

um processo de apropriação por meio do qual “o locutor se apropria do aparelho formal 

da língua e enuncia sua posição...”. (BENVENISTE, 1989, p. 84). Então o enunciado é 

o simples produto do ato enunciativo, a quem deve ser dada maior importância, posto 

que nesse se revela a utilização da língua. Os estudos de Benveniste procuram 

compreender como se dá a constituição do sujeito na enunciação, quais são os 

elementos constitutivos da língua e como a enunciação se processa através dela, a que 

se dá mais atenção no subtítulo “Subjetividade”. 

2.5 Discurso e texto 

Tanto Bakthin (2009) quanto Benveniste (1989) demonstram a importância de se 

estudar a língua em funcionamento, de estudar o discurso. As explicações sobre a 

linguagem, até esses autores, tomavam como exemplo apenas o produto da enunciação, 

o enunciado. A inovação trazida quanto ao estudo do processo enunciativo, não foi 

seguida por todos os estudos que lhes seguem. Assim, muitos estudiosos em linguagem 

continuaram se dedicando a um estudo específico do enunciado, que também pode ser 

entendido como texto. Essa expressão é especialmente considerada na Linguística 

Textual, estudo que revela a necessidade de se estudar o sentido, entendendo o texto 

como sua unidade.  Os linguistas do texto procuram estudar as funções do texto, suas 

características e suas formas, apresentando aspectos textuais muito usados atualmente 
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como coerência, coesão, clareza e unidade para explicar como acontece o processo de 

unidade de sentido no texto e sua progressão.  

Alguns linguistas do texto, como Marcuschi, foram criticados porque, de certa 

forma, retomam a posição de Saussure(1995), quando estudam a língua/linguagem sem 

relacioná-la com o social. Eles entendem o texto em contraste com a fala, assim o texto 

é considerado como a parte escrita da linguagem, a parte concreta em que apresentamos 

o que foi dito, sobre o qual os estudos em linguagem podem se executar, já que a fala 

tem uma natureza fugidia. (SAUSSURE, 1995). O texto representa a figura do registro, 

essencial a comprovação do que foi dito e que deve ser passado a outros no futuro. 

(HIGOUNET, 2003). Ele consolida a palavra dita, e a torna imortal, tal qual a imagem 

que se faz dos poemas: a imortalidade da alma do poeta, que se faz pela sua escrita, pelo 

seu texto. (FLUSSER, 2010). 

Mas há linguistas textuais, a exemplo de Koch (2009), que avançaram em seus 

estudos, debruçando-se em relação ao contexto, e à relação com o mundo que tanto o 

produtor quanto o leitor do texto sentem ao entrar em contato com o mesmo. Como 

priorizam o uso do texto, avaliam também a relação do produtor com a mensagem, ou 

com o conteúdo, estudando o sentido como forma de avaliar a existência do texto. 

(KOCH, 2009)  

No entanto, há quem entenda que, no texto, não há completude significativa, e 

esse aspecto só poderia ser dado pelo leitor realizando um processo interpretativo, no 

qual ele reconhece as “pistas” deixadas pelo autor e dá sentido ao conjunto de palavras 

ali transcritas. (ECO, 1984). Há ainda aqueles que consideram que o texto é o lugar de 

interação social (KOCH, 2009), retomando as concepções de Bakhtin quando ao caráter 

dialógico do enunciado. Dessa forma, “o locutor termina seu enunciado para passar a 

palavra ao outro ou para dar lugar à compreensão responsiva ativa do outro” 

(BAKHTIN, 1992). Portanto, o texto se apresenta como uma resposta ao outro, o 

interlocutor.  

Entendendo o texto como apresentação de um discurso, voltando-se para o 

estudo da língua em seu funcionamento e observando as condições e as formas desse 

funcionamento, Pêcheux (1998) propõe um novo tipo de estudo da língua - a Análise do 
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Discurso, para o qual a língua não é um sistema abstrato. A AD concebe a língua 

enquanto atividade especificamente humana, concreta, histórica. (FLORENCIO, 2009). 

Tal estudo observa o homem na sua história, considera também a produção de sentidos, 

relacionando a linguagem a sua exterioridade. Nesse sentido, Pêcheux (1988) define o 

discurso como objeto de estudo da linguagem. 

 O discurso é a manifestação da língua na própria comunicação, e esta expõe os 

falantes que, assumindo papeis na enunciação, tornam-se sujeitos. Esses são papeis ou 

posições que se apresentam dentro de um discurso, que podem ser diversas e diferentes 

num mesmo espaço discursivo. Sendo assim, o sentido é dado pela posição que o sujeito 

se coloca (ou é colocado) na sociedade, posição dada pela história, observando-se as 

obscuridades naquilo que ele diz, no seu discurso. (PÊCHEUX, 1988). Ele é um 

acontecimento; cada discurso acontece num dado momento histórico, as condições em 

que ele acontece precisam ser descritas no ato de análise, pois que também determinam 

seu sentido. (PÊCHEUX, 2006) 

Na perspectiva da AD, o texto tem uma materialidade simbólica própria e 

significativa, é uma forma de apreciação do discurso, “lugar em que se pode observar 

essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos 

por/para os sujeitos.” (ORLANDI, 2010, p.17). O texto não se confunde com o discurso, 

esse último é aprisionado pelo texto em certo momento, o que permite o estudo do 

discurso.  

2.6 Subjetividade 

Estudando-se o texto ou o discurso, pode-se pensar no homem inserido nele. A 

forma como o homem se coloca na linguagem é tratada por muitos linguistas como 

subjetividade. Esse é um tema considerado em todas as ciências ditas “humanas”. Nesse 

trabalho, procura-se entendê-la como objeto de estudo da Linguística, inclusive porque 

a autoria deve ser entendida como uma manifestação do sujeito inserido na linguagem. 

Certamente a expressão “subjetividade” guarda outros tantos significados e seu interesse 

não se detém na análise do enunciado, conquanto esse é o paradigma apontado adiante. 
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Enquanto a linguagem foi estudada somente enquanto estrutura, pouco se tratava 

sobre a subjetividade inscrita nela, desprezava-se a real importância dos usuários da 

linguagem em seu próprio estudo. Foi preciso o avançar dos estudos sobre a própria 

língua e o texto em si, para que se considerassem os aspectos extralinguísticos, e, além 

desses, a relevância da atuação do sujeito sobre seu próprio discurso. Nesse sentido, 

ganham espaço a Teoria da Enunciação e a Análise do Discurso. 

Apesar da AD considerar com importância o sujeito na funcionalidade da língua, 

foi a Linguística da Enunciação que primeiro nos apresentou o sujeito como o “eu” 

envolvido nas falas, nos textos e nos discursos. Ele é observado a partir do 

reconhecimento da existência do aparelho formal da enunciação – os sujeitos e as 

condições em que se processa essa atividade. (BENVENISTE, 1991). Essa perspectiva 

de estudo só aconteceu porque se passou a observar a atividade ou o processo da 

linguagem, que se denomina enunciação, além de avaliar a ação de seus agentes, os 

locutores. Até esse estudo, “a língua era considerada como um objeto abstrato, cujos 

sistemas internos era necessário descrever... o sujeito não estava presente como ser da 

enunciação.” (CHARAUDEAU, 2008a, p.17).  

É Benveniste (1991) quem dá capacidade ao locutor (o falante), a capacidade de 

se colocar como sujeito: um Eu que se coloca diante de um Tu. Essa relação é uma 

evidência que está presente em todos os discursos/textos, e é nela que a subjetividade se 

apresenta. “É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; 

porque só a linguagem se fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser, o 

conceito de „ego‟.” (BENVENISTE, 1991, p. 286) 

A atividade do sujeito não se dá apenas em relação ao aparelho formal da 
enunciação, mas em relação aos e sobre os próprios mecanismos sintático e 
semântico. É nesta atividade que o sujeito se constitui como tal, e exatamente 
por esta atividade. (POSSENTI, 2008, p. 64) 

 

 Antes de Benveniste, Bakhtin (1992) já considerava a atuação dos indivíduos 

perante a linguagem, segundo ele o sujeito se apresenta nos enunciados com uma atitude 

responsivo ativa. O enunciado representa o produto de uma enunciação que se realiza 

em meio social, através da interação entre os indivíduos. Pelo enunciado, o sujeito 

apresenta uma resposta dentro dessa relação. Isso representa a realidade na qual um 
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discurso se constitui como uma resposta do ato de fala, pelo que um indivíduo diz algo e 

um outro lhe responde. Esse diálogo acontece entre os indivíduos e dentro de seus 

discursos, pelo que se diz algo que apresenta de alguma maneira o que foi dito por 

outrem naquele ou em outro momento. Pelo princípio dialógico, Bakhtin (1992) procura 

defender que o sujeito é ativo, responsável pelo seu discurso. 

 Contudo, analisar o sujeito é também analisar o sentido do discurso. Para a 

Análise do Discurso (Pêcheux, 1988), o sujeito é o responsável pelo discurso e lhe 

impõe um sentido, porém ser sujeito significa assumir um papel dentro do discurso e 

identificar-se com uma formação discursiva – o já-dito e sempre-dito sobre algo ou 

alguma coisa – que representa certa formação ideológica. Portanto, para a AD, o sujeito 

é considerado “assujeitado” pela ideologia, na medida em que seu discurso reflete a 

ideologia a que está subordinado. Possenti (2009) considera que não é um sujeito sem 

liberdade, mas está condicionado às posições que lhe são permitidas pelo papel social 

que ocupa.  

Orlandi (1993) observa ainda que o sujeito assume diferentes representações no 

texto. Ele pode ser locutor quando ele se apresenta como Eu no discurso. Pode ser 

enunciador quando assume a(s) perspectiva(s) que o Eu constrói durante o 

pronunciamento de seu discurso. E ainda pode ser autor quando dele se exigem certos 

domínios discursivos, como coesão, clareza, unidade, progressão, não-contradição etc. 

 A depender da maneira como se comporte o sujeito no enunciado se definirá 

também o sentido de seu discurso. Por isso, a AD se preocupa em estudar o sujeito, pelo 

qual se observa o funcionamento da língua. 

 Em outra perspectiva, Koch (2009, p.13) nos lembra que “a concepção de sujeito 

varia de acordo com a concepção de língua que se adote”. No subjetivismo abstrato, que 

entende língua como “atividade mental”, o sujeito é psicológico, individual, dono de sua 

vontade; é aquele que pretende que sua expressão de pensamento seja “captada” pelo 

seu interlocutor. Se considerada como lugar de interação, a língua apresenta sujeitos 

ativos que “(re)produzem o social na medida em que participam ativamente da definição 

da situação na qual se acham engajados, e que são atores na atualização das imagens e 

das representações sem as quais a comunicação não poderia existir.” (KOCH, 2009, p. 
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15). Porém, se a língua sofre as determinações históricas e ideológicas das lutas de 

classe, o sujeito é “inconsciente” e assujeitado, apesar de se considerar origem de seu 

discurso, ele na verdade não o é e só pensa assim porque está aprisionado pela ilusão de 

que pode dizer o que quer, de que pode criar o seu discurso, porque ele está inserido 

numa ideologia e num dado papel social que lhe exige o uso de determinado discurso. 

(Pêcheux, 1988) 

 Os capítulos apresentados mais adiante utilizam muitos dos referenciais teóricos 

apresentados nesse capítulo, especialmente a relevância do estudo da subjetividade, isto 

é, da relação do sujeito com o que ele diz, e os seguintes pressupostos: a) esse sujeito 

nem é assujeitado e nem é livre, mas tem seu papel e sua condição controladas pela(s) 

ideologia(s) que o alimenta (POSSENTI, 2008); b) o texto/o enunciado é o lugar em que 

se projeta essa relação, é o espaço concreto em que se pode observar o sujeito e sua ação 

(BAKHTIN, 1992); c) o discurso tem sua significação determinada pelas condições em 

que se processa, tal seja, o acontecimento em que está inserido (PÊCHEUX; 2006); d) a 

linguagem não pode ser compreendida em uma única vertente, não se pode desprezar a 

expressividade e nem o conteúdo, e nem a atuação de seus agentes (POSSENTI, 2008); 

e) a atuação do sujeito pode ser melhor compreendida pela análise de sua produção: 

enunciado/texto (ORLANDI, 1993).  
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3 AUTOR: CONCEITO EM DISCUSSÃO 
 

[...] A escrita é esse neutro, esse compósito, esse oblíquo para onde foge o 
nosso sujeito, o preto-e-branco aonde vem perder-se toda a identidade, a 
começar precisamente pela do corpo que escreve. 
Sem dúvida que foi sempre assim: desde o momento em que um fato é 
contado, para fins intransitivos, e não para agir diretamente sobre o real, quer 
dizer, finalmente fora de qualquer função que não seja o próprio exercício do 
símbolo, produz-se este desfasamento, a voz perde a sua origem, o autor 
entra na sua própria morte, a escrita começa. (BARTHES, 1988, p.66) 

 Em 1968, Barthes (1988) já prenunciava a morte do autor considerando que, 

quando o texto é lido, o autor deixa de ser a origem do que diz, deixa de ter identidade, 

pela sua “morte” libera-se o leitor e o sentido passa a ser desse último. Muitas teorias se 

preocuparam em explicar a função do leitor, após esse prenúncio, como o “leitor 

modelo” de Eco (1984)12 e a Estética da recepção13, no entanto a discussão sobre a 

constituição do autor não morreu, sua posição cada dia sofre mais mutações. 

Atualmente a discussão sobre autoria absorve principalmente os hipertextos, os textos 

apresentados na internet. Estudos nesse sentido procuram explicar como esses textos 

são produzidos por mais de uma pessoa (co-autoria), e a possibilidade de lê-los de 

formas diferentes da tradicional, já que os textos virtuais podem ser lidos em partes e 

sem uma ordem específica, como também permitem a leitura de trechos. 

(MARCUSCHI; XAVIER, 2009). A avaliação dessas produções considera ainda o uso 

de imagens e sons como integrantes do texto e a constituição do sentido por seus 

leitores. Contudo, questão que se volta para a comunidade escolar como para a 

sociedade em geral é o uso por alunos de partes de textos encontrados na web como de 

sua propriedade, como se esses trechos tivessem sido escritos pelos próprios alunos, 

sem considerar a apresentação de pesquisas em que os alunos simplesmente copiam os 

textos referidos. Mas a reprodução, a cópia ou a citação já aconteciam nas narrativas 

clássicas: 

Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras a produzir 
um sentido único, de certa maneira teológico (que seria a "mensagem" do 
Autor-Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se 
contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um 
tecido de citações, saídas dos mil focos da cultura à semelhança de Bouvard e 

                                                           
12 Essa expressão é caracterizada no subtítulo “autor modelo”, deste capítulo. 
13 É uma teoria linguística que procura desenvolver um novo modelo de leitura, em que se observe uma 
relação dinâmica entre autor, obra e leitor. Ela é muito trabalhada na Linguística textual, a exemplos dos 
trabalhos de Koch, como em Desvendando os segredos do texto (KOCH, 2009).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leitor
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Pécuchet, esses eternos copistas, a uma só vez sublimes e cômicos, e cujo 
profundo ridículo designa precisamente a verdade da escritura, o escritor só 
pode imitar um gesto sempre anterior, jamais original; seu único poder está 
em mesclar as escrituras, em fazê-las contrariar-se umas pelas outras, de 
modo a nunca se apoiar em apenas uma delas...(BARTHES, 1988, p. 69-70) 

 Inclusive a palavra texto, vem do latim textum e significa tecido (BUSARELO, 

2003), um conjunto de linhas de palavras que se unem e formam um único objeto. O 

que permite pensar que as palavras formadoras não se prendem a somente um texto, 

podendo ser utilizadas em outros textos, por outros falantes/usuários da língua, em 

momentos distintos. Assim a reprodução sempre acontece. 

 E esse fato acontece também na universidade, em que as reproduções utilizam-se 

de livros e artigos, inclusive aqueles orientados durante as aulas. Se a autoria é 

considerada enquanto atividade em que se desenvolve algo novo, se se procura 

originalidade no que é dito, como um Freud ou um Marx, “fundadores de 

discursividades” (FOUCAULT, 2006), ela não pode ser avaliada nesse ambiente, 

porque não mais existem tais fundadores. Por isso, conquanto se procura analisar textos 

produzidos por universitários, em sede de autoria, precisa-se discutir esse fenômeno em 

outras vertentes, como avalia Possenti (2002) em relação a textos escolares. Até porque 

não há como controlar a existência da reprodução do discurso do outro. Esse aspecto faz 

parte da produção textual que representa o discurso que, por sua vez, é formado a partir 

dos “já-ditos”, as formações discursivas. (PÊCHEUX, 1998). A originalidade só 

acontece como ilusão (FOUCAULT, 2006), ou como novidade do acontecimento de 

arranjo ou rearranjo dos discursos. (PÊCHEUX, 1998) 

 Autoria é o processo pelo qual alguém se torna autor ou criador, ou é a 

capacidade que tem aquele que se coloca como autor? Os pesquisadores trazidos nesse 

contexto não têm definições claras nesse sentido, antes colocam a temática, sob a 

perspectiva de defender um conceito ou um modo de agir do responsável pela autoria, o 

autor. Por isso, a seguir são apresentadas algumas classificações de autor, pelas quais 

são melhor explicitadas as questões acima mencionadas. 
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3.1 Escritor  

No senso comum e até no ambiente universitário, a expressão “autor” é utilizada 

como sinônimo de escritor. Há uma confusão entre o autor e a pessoa que escreveu a 

obra ou o texto mencionado. Assim, diz-se “segundo o autor...”, referindo-se àquele que 

assina o texto ou qualquer escrito de que é feita a citação. Inclusive essa é uma 

prerrogativa do texto acadêmico: a citação do autor da obra, segundo as regras da 

ABNT14 e do próprio ordenamento jurídico brasileiro, através da Lei de Direitos 

Autorais (BRASIL, 1998). 

Apresentando críticas a respeito da escrita em sua época, Schopenhauer (2008), 

em A arte de escrever, utiliza tanto a palavra escritor como autor, assinalando que há 

três tipos de escritores. Há aqueles que pensam antes de escrever; aqueles que pensam 

enquanto escrevem; e aqueles que não pensam e escrevem. No mesmo texto, observa-se 

ainda que os últimos são em grande número, mas os que produzem grandes obras são os 

primeiros. Obviamente o termo “escritor” deve ser entendido nessa obra enquanto 

pessoa, indivíduo, como aquele que domina e utiliza o código da escrita e é identificado 

pela sua produção. Todavia as singularidades dos termos podem levar a discussões 

extensas, propiciadas pela relatividade com que atribuímos à escrita uma 

particularidade, uma subjetividade não expressa nos enunciados produzidos, mas na 

leitura dos mesmos. 

Bakhtin (1992), considerando a importância do fenômeno autoria, como ato 

criador de responsabilidade de quem o produz, observa a diferença entre “autor pessoa” 

e “autor criador”, defendendo que esse último é o responsável pelo enunciado, não 

podendo ser confundido com o indivíduo que escreve. Portanto convém tratar o “autor 

pessoa” por outra designação, ao menos nesse trabalho, em que será tratado por escritor.  

3.2 Autor modelo 

A partir de 1976, com a publicação de Estrutura ausente, Eco começa a delinear 

seus estudos sobre a interpretação, que serão desenvolvidos principalmente nos livros 

Tratado geral de semiótica  (1980) e Lector in fabula  (1986). Nessas obras, o 

                                                           
14 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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semioticista observa a diferença entre o escritor e o autor. Considerando a importância 

do estudo da significação ou da leitura de textos, Eco (2001) propõe um estudo 

hermético, pelo que o texto deve ser lido a partir de um “autor modelo”, aquele que 

firma as estruturas formais e de conteúdo do texto. Segundo ele, todo texto tem limites 

de sentido, o autor modelo dá ao leitor um fio condutor para esse sentido, quando deixa 

“pistas” de como deve ser lido o texto. Esse autor não se confunde com a pessoa do 

escritor; ele é virtual, e passa a existir junto com a existência do texto, a partir de sua 

leitura. Destaca-se desse entendimento que o sentido depende exatamente do leitor, que 

se coloca como “leitor modelo”, aquele para quem o texto foi realmente escrito. Afirma 

Eco (1984) que o texto tem uma vida própria e esta nasce no momento em que passa às 

mãos do leitor. É da leitura que provém a vida do texto. 

O Modelo Q – modelo de leitura defendido por Eco (1984) – define-se por sua 

noção de “enciclopédia semântica”, algo mais amplo que um dicionário de base que 

importa para enfatizar ou “narcortizar” algumas ideias-conteúdos. Assim quando se diz 

“cavalheiro”, um dicionário de base deve informar “par de dama num baile ou fidalgo; 

nobre”. No entanto, a enciclopédia do leitor deve ressaltar num romance de época, a 

significação de “cavalheiro” como um homem de atos gentis ou homem mais educado 

do que se costuma conhecer atualmente, pois essa é a noção estendida que se pode ter 

do conceito de cavalheiro.  Num romance de época, enfatiza-se essa última noção, 

enquanto se desconsidera a noção anterior. Logo, o “autor modelo” é o responsável por 

essa leitura, quando imprime no texto as indicações pelas quais o leitor compreende o 

texto. 

Muito embora, Eco (1976) tenha detido sua análise na estrutura do texto, suas 

observações sobre o percurso de leitura são úteis para analisar o processo em que se deu 

a formação do sujeito inserido no corpus, especialmente porque, em suas apreciações, o 

estudioso considera os recursos expressivos escolhidos pelo autor, e não só o conteúdo 

introduzido em sua produção, como aspectos constituintes do sentido, assim como 

Possenti (2008). Ademais, este trabalho compactua de suas ideias em relação à 

concepção de texto como signo, representação de único sentido.  
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3.3 Enunciador 

Preocupando-se em mostrar a cena de enunciação, Benveniste (1989) considera 

seus atores, enunciadores, o Eu e o Tu. São representações que aparecem no ato de 

enunciar, sendo que o Eu representa a subjetividade (o locutor) presente em qualquer 

discurso que fala para um Tu, o “outro”, o qual também pode se colocar no lugar do Eu.  

Ainda se destaca entre as pessoas da enunciação o Ele que representa alguém de 

quem se fala. O Ele não é uma perspectiva de subjetividade num texto, muito pelo 

contrário, representa a falta de um sujeito do discurso, ele pode pré-existir à enunciação, 

mas sempre será visto a partir de sua caracterização, através do processo enunciativo. 

(FIORIN, 2008) 

O termo Eu não significa o falante (o locutor), mas se refere ao indivíduo que 

profere a enunciação.  Assim, o falante “se apropria do aparelho formal da língua e 

enuncia sua posição por meio de índices específicos...” (BENVENISTE, 1989, p. 84), 

que são o Eu e o Tu. Por essas representações, pode-se estudar a posição em que o 

sujeito se coloca diante do que ele diz. O enunciador não é o escritor, este não está no 

enunciado/discurso, muito embora seja seu responsável.  

“O Eu é uma imagem de enunciador construída pelo sujeito produtor da fala(...)” 

(CHARAUDEAU, 2008), assim como o Tu é uma imagem a que o enunciador responde 

dentro do discurso. Quem se apresenta no enunciado é sempre o enunciador e ele 

sempre se direciona a pelo menos um outro (Tu), que pode se colocar no mesmo lugar 

do primeiro. O jogo discursivo acontece nesse trocar de posições entre enunciadores.  

Frequentemente os analistas do discurso tomam a expressão “enunciador” para 

se referir a sujeito e também a autor. Por esse termo, a AD procura explicar a 

interceptação dos discursos por outros discursos (interdiscurso). Cabe ao enunciador 

apresentar uma formação discursiva. Dessa forma, destacam-se quatro caracteres 

distintos de enunciador: o enunciador individual, que pode ser tomado muitas vezes 

como locutor; o enunciador genérico, que assume a voz do senso comum e seus 

discursos popularizados pela história; o enunciador universal, situado na amplitude de 

um fato consideravelmente difundido pela história da humanidade; e o enunciador 

coletivo, que assume a fala de uma determinado grupo, comunidade. (BOCCHESE, 
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1993). Para cada forma, vê-se que a função autor não poderia ser determinada em uma 

simples construção. 

 Quando, na enunciação, o sujeito expressa a fala do outro, ele pode fazê-lo sob 

duas formas: heterogeneidade mostrada ou heterogeneidade constitutiva. 

(MANGUENEAU, 1997). No primeiro caso, ele apresenta a voz do outro 

explicitamente; no texto escrito isso é marcado por introdução de dois-pontos, 

travessão, aspas ou pelo processo de citação/referenciação. No segundo caso, a voz do 

outro entra no enunciado assim como se fosse o enunciado do próprio falante; só será 

possível observar a voz do outro se o leitor/ouvinte conhecer previamente o locutor 

responsável pelo enunciado “copiado” nesse momento. Na heterogeneidade constitutiva, 

o locutor faz sua a voz do outro e isso representa seu enunciado. 

 Pode-se entender a partir de Pêcheux (1988) que a heterogeneidade é um efeito 

do arranjo e desarranjo de formações discursivas, de responsabilidade do sujeito 

enunciador e o sujeito autor apresenta-se com essa funcionalidade. (Aspecto que é mais 

detalhado no subtítulo “Sujeito autor”).  

3. 4 Autor sujeito 

Para Bakhtin (2009), o autor é subjetividade, representação de um sujeito que 

está inserida no discurso, indica uma atividade ou um fato que se deve estudar através 

de seu processo real de acontecimento ou existência. Deve-se apreender o autor a partir 

do outro, daquele para quem ele fala, pois essa relação de alteridade é que apresenta o 

discurso. “Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo 

fato de que procede de alguém como pelo fato de que se dirige a alguém.” (BAKHTIN, 

2009, p. 117). Portanto, para esse escritor, o autor é algo representável no discurso, ele 

tem (como o sujeito) uma atitude responsiva e ativa, é um sujeito que se apresenta com 

intenção. 

Em qualquer enunciado, desde a réplica cotidiana monolexemática até as 
grandes obras complexas científicas ou literárias, captamos, compreendemos, 
sentimos o intuito discursivo, ou o querer-dizer do locutor que determina o 
todo do enunciado: sua atitude, suas fronteiras. (BAKHTIN, 1992, p. 300) 
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 É preciso então situar que o espaço para insurgência do autor, como dos demais 

sujeitos da enunciação, dá-se pela linguagem e na linguagem.  A simples escolha das 

palavras em dado enunciado sugere a constituição do autor, pois que demonstra que os 

enunciados são individuais, aparecem a partir da fala do locutor. 

As palavras da língua não são de ninguém, porém ao mesmo tempo, só as 
ouvimos em forma de enunciados individuais, só as lemos em obras 
individuais[...] Pode-se colocar que a palavra existe para o locutor sob três 
aspectos: como palavra neutra da língua e que não pertence a ninguém; como 
palavra do outro pertencente aos outros e que preenche o eco dos enunciados 
alheios; e, finalmente, como palavra minha, pois, na medida em que uso essa 
palavra numa determinada situação, com uma intenção discursiva, ela já se 
impregnou de minha expressividade. (BAKHTIN, 1992, p. 313)  

 A escolha “criativa” por parte do autor de certas palavras é denominada de 

expressividade, ela aparece como parte constitutiva do enunciado. (BAKHTIN, 1992). 

Se o autor é o responsável pelo enunciado, a expressividade denota a posição ativa 

desse sujeito que se apresenta especialmente no ato de escolha de termos. (Tal 

entendimento não é compartilhado inteiramente por este trabalho, já que considera - 

apoiando-se em Pêcheux (1988) – que o sujeito não pode ter uma atitude ativa e livre, 

visto que seu discurso está condicionado no mínimo pelo papel que ocupa na 

sociedade). Importa observar, nesse sentido e com atenção, a perspectiva de enunciado 

trazida acima em relação ao aspecto de alteridade a que Bakhtin (1992) se refere, e 

ainda sua compreensão de expressividade como característica estilística do autor, 

(aspecto esse enfatizado no subtítulo “Estilo”, categoria defendida por Possenti (2008)).  

 3.5 Sujeito-autor 

A teoria de Pêcheux (1988) trouxe um novo paradigma para a concepção de 

autor. Definido como “sujeito-autor”, o autor pecheuxtiano parte da identificação do 

autor enquanto sujeito, uma forma-sujeito. Segundo ele, o sujeito se apresenta no 

discurso de muitas formas e estas dependem do acontecimento, do discurso. Pêcheux 

pleiteia um sujeito histórico e assujeitado pela ideologia, um sujeito de direito. Esse 

sujeito se apresenta em “formas”. O autor seria uma das formas-sujeito. 

Como todas as evidências, inclusive as que fazem com que uma palavra 
“designe uma coisa” ou “possua um significado” (portanto inclusive as 
evidências da transparência da linguagem), a evidência de que vocês e eu 
somos sujeitos – e até aí não há problema – é um efeito ideológico, o efeito 
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ideológico elementar. (...) você e eu já somos sempre sujeitos. 
(ALTHUSSER, 1976, p. 94-95) 

O sujeito pêcheuxtiano não é origem do seu dizer, não pode controlar o que diz. 

Mesmo quando se coloca na “função autor” – reunindo discursos de outros, ele trabalha 

de acordo com uma força maior que ele mesmo: a ideologia. A sujeição não impede que 

opte por determinados discursos, no entanto as condições em que são produzidos os 

discursos e a realidade de que o discurso é um acontecimento, limita a escolha desse 

sujeito, pelo que se diz assujeitado.  

Pêcheux (1988) parte da premissa de que nós já somos sujeitos. É uma realidade 

que acontece por causa da ideologia, e que se apresenta materialmente através dos AIE 

– Aparelhos Ideológicos do Estado, os quais são instituições (escola, igreja etc) que 

mantêm e reproduzem a ideologia do Estado, pela qual a classe dominante conserva seu 

poder, é o que ensina Althusser (1976). Nas práticas que realizamos, práticas essas 

prescritas por um aparelho ideológico, materializamos esse sujeito. No conjunto dessas 

práticas está o discurso, portanto, a ideologia se apresenta e é materializada também no 

discurso, bem como o sujeito.  

A ideologia se relaciona com a constituição do sujeito porque as formações 

ideológicas conservam as formações discursivas apresentadas pelo sujeito que são o já-

dito ou o já-sempre-dito sobre algo. Pêcheux (1988) assim considera ao escrever 

Semântica e discurso - uma crítica à afirmação do óbvio, texto esse que tem como 

pretexto inicial a crítica ao empirismo lógico e visa explorar a linguística em proveito da 

filosofia marxista, mesmo texto em que propõe a Análise do Discurso. Inaugurando 

uma nova forma de análise – AD -  Pêcheux (1988) pressupõe uma nova forma de ver o 

sujeito, um sujeito presente no enunciado, presente na história. O sujeito é “forma de 

existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais.” (ORLANDI, 

2006, p. 18). 

Nesse sentido, Possenti (2007, p. 386) assevera que “Para a AD, não há falante, 

locutor, muito menos emissor. Há sujeito (alternativamente enunciador). [...] não há 

sujeitos da história, há sujeitos na história”. Há sujeitos inscritos nos enunciados, por 

isso não se trata de estudar as pessoas e sim como as representações contidas nos 
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enunciados refletem seu sentido, que se aprecia graças à história apreendida no discurso, 

no enunciado. 

Assim, deve-se entender o sujeito como uma representação presente no jogo 

discursivo, pela qual as pessoas se afirmam e se reconhecem como tal; ela está 

impregnada pela ideologia. É conveniente enfatizar que o sujeito defendido não é uma 

entidade e nem se confunde com uma pessoa, mas a representa e a identifica ou 

identifica sua voz e seu discurso, aparecendo, materializando-se, dentro do discurso, e 

sendo passível de análise graças a esse discurso.  

Esse sujeito é uma consequência da ideologia, esta é que constitui os indivíduos 

concretos em sujeitos, interpelando-os. (Althusser, 1976). Sendo assim, somos sujeitos 

ideológicos. Nossa existência é fruto da ideologia, que nos interpela e pela qual 

podemos dizer “eu”. E se parece um círculo vicioso - ideologia-discurso-sujeito-

ideologia - é porque realmente o é. Não há como separar essas figuras.  

Esse entendimento de sujeito precede de uma posição materialista, em que a 

linguagem é historicamente determinada pelas lutas de classe; é a representação real e 

concreta dos processos discursivos. (Diz-se “processos” para diferir discurso de língua). 

O discurso é uma manifestação da linguagem; é a língua estudada em seu 

funcionamento, mas também não é a fala. Como aponta Pêcheux “a discursividade não 

é fala (parole), isto é, uma maneira individual „concreta‟ de habitar a „abstração‟ da 

língua.” (PÊCHEUX, 1988, p. 87). O discurso é material, de fato “os homens falam, as 

línguas existem, seu estudo objetivo (científico) é possível.” (PÊCHEUX, 1988, p. 91). 

Essa materialidade provém do caráter histórico do discurso. 

A historicidade é uma característica das formações discursivas que transparece 

no sujeito. Esse ser descentrado, figura de uma conjuntura pós-moderna (Hall,1999), é 

consequência de sua história, do já-dito, dos discursos já presentes em sua existência, 

incorporados de geração em geração, determinados pelo papel social que ocupa o 

indivíduo, que escondem verdades. Esse sujeito é consequência do interdiscurso ou 

“todo conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determina o que dizemos” 

(ORLANDI, 2010, p. 33). “O interdiscurso é a memória discursiva do dizer”. 

(DEZERTO, 2007, p. 38) 
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O que o sujeito enuncia depende da memória discursiva. O que ele diz já foi 

falado antes e em outro lugar, há um já-dito que sustenta o dizer do sujeito. O 

interdiscurso aparece ao sujeito como lembrança, mas também como apagamento. Parte 

da memória discursiva apaga-se e cede lugar ao que é conveniente ao sujeito no 

presente. Esse processo se realiza mediante o reconhecimento do sujeito enquanto 

sujeito e desse em relação a outros sujeitos. (PÊCHEUX, 1988) 

Pêcheux distingue o sujeito de um Sujeito (ou sujeito universal) que, segundo 

Dezerto (2007, p. 39) diz respeito a uma: 

 ... construção histórico-social de um lugar de subjetividade imerso em um 
dado momento, em dadas conjunturas sociais que fabricam uma forma-
sujeito específica dessa conjuntura sócio-histórica e a esse Sujeito que se 
define como uma categoria a ser ocupada pelos indivíduos interpelados em 
sujeitos. Categoria essa que, diferentemente da de sujeito, não possui história 
e se constitui no todo complexo com dominante. O sujeito seria a atualização 
do Sujeito em dada conjuntura sócio-histórica. 

Esse Sujeito ocuparia o papel de Deus (o Criador), mas na verdade é a ideologia. 

Pêcheux (1988) distingue ainda a forma-sujeito, um complexo resultante da relação 

entre o materialismo histórico e a Psicanálise lacaniana, por isso o sujeito tem uma parte 

histórica (ideologia) e uma parte inconsciente (o dizer do Outro). Dessas partes surge o 

efeito-sujeito, a ilusão promovida pela interpelação ideológica de que eu “sou eu” e que 

posso dizer isso autonomamente. (CARVALHO, 2011) 

Ainda segundo Pêcheux (1988), o que promove esse processo são os 

esquecimentos. Ele numera como segundo, o esquecimento pelo qual o sujeito 

seleciona, ou escolhe, certos enunciados e apaga outros enunciados, desconhecendo a 

relação entre esses e outros enunciados  formuláveis dentro da mesma formação 

discursiva. Esse esquecimento promove a ilusão de que há uma correspondência direta 

entre palavra e mundo, “de tal modo que pensamos que o que dizemos só pode ser dito 

com aquelas palavras e não com outras” (ORLANDI, 2010, p. 35), pois esquecemos das 

“filiações de sentido que sustentam o que dizemos” (DEZERTO, 2007, p. 39). 

Quanto ao esquecimento nº 1, é o esquecimento ideológico que produz a ilusão 

de que somos origem do nosso dizer, apagando a verdade pela qual se reconhece que 

retomamos sentidos já existentes, já ditos. A ideologia é responsável por esse 
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esquecimento. Ele não é voluntário, mas é necessário para nos constituirmos enquanto 

sujeitos, identificando o discurso com nós mesmos. 

Os esquecimentos são necessários à ação do sujeito em seu discurso, eles 

aproximam discursos já-ditos dentro do mesmo enunciado e repelem outros, autorizam 

a construção do discurso, pelo arranjo e desarranjo de formações discursivas em que 

transparece o sentido e o sujeito que o projeta. 

Assim se constituem algumas modalidades de sujeito ou formas-sujeito. A 

primeira diz respeito ao “bom sujeito”, ou seja, àquele que se identifica plenamente com 

o sujeito universal, (o Sujeito), ele se reconhece como sujeito no interior de uma 

formação discursiva-FD, “assumindo o papel de sujeito-enunciador „senhor soberano‟ 

das razões que o apresentam com „sujeito‟.” (ZANDWAIS, 2007, p.146). 

A segunda modalidade, chamada de “mau sujeito”, é aquela em que o sujeito 

não se identifica com o sujeito universal e até o contradiz, é o momento da dúvida, do 

questionamento, da revolta do sujeito-enunciador em relação às formações discursivas 

de que fazia parte; é o momento em que se coloca a desconfiança em relação aos 

saberes do sujeito universal. É uma modalidade contraditória no interior da forma-

sujeito. 

E a terceira modalidade é a “desidentificação”. Por um processo de desarranjo-

−rearranjo da ideologia no sujeito, a forma-sujeito se desloca de uma certa formação 

discursiva e assume outra.  O sujeito deixa de se identificar com a FD anterior e parte 

para uma outra FD. Pela apresentação dessa modalidade, pode-se afirmar que o sujeito 

nunca pode se afastar da ideologia, que ele é assujeitado a ela, haja vista que mesmo que 

ele opte por uma outra formação discursiva – ele tem a opção de escolher em que FD 

pode se encontrar – ainda assim, ele estará assujeitado, pois que é absorvido por outras 

FDs, exigidas pelo papel social que ocupa. 

 O sujeito, como o discurso, constitui-se no interior do campo discursivo, como 

aprecia Possenti, ao se referir ao discurso pêcheuxtiano: “Para o autor é no interior do 

discurso que um discurso se constitui, e sua hipótese é que tal constituição pode ser 

descrita em termos de operações regulares sobre FD‟s já existentes.” (POSSENTI, 



54 

 

2007, p. 384). Assim também, o sujeito se opera dentro do próprio discurso, lá ele se 

constitui. 

 O sujeito-autor é uma forma de constituição do sujeito (PÊCHEUX, 1988) que 

se opera graças ao enunciador que se coloca como tal- como autor - na realidade de um 

dado acontecimento, fazendo parecer que o discurso pertence a esse sujeito, como se o 

sujeito tivesse o poder de criar o discurso, de originá-lo. Fato impensável, já que o 

discurso se realiza graças ao enunciado, o já-dito, o já-sempre-dito sobre algo, graças à 

história, que lhe dá origem e sentido. O sujeito- autor é uma forma sujeito presa à ilusão 

de que é origem de seu dizer. Pêcheux (2006) observa que a análise do acontecimento (o 

momento e as condições em que se processa o discurso) é determinante para o sentido 

do discurso e a caracterização do responsável pelo discurso (o sujeito-autor) faz parte da 

descrição das condições do discurso. A essa categoria pêcheuxtiana se aproxima o 

princípio de autoria foucaultiano.  

3.6 Função-autor 

Assim, como Pêcheux(1988), Foucault(1994) também pensa nesse sujeito 

descentrado, um sujeito que pode assumir múltiplas faces a depender da formação 

discursiva em que se insere. É ao mesmo tempo livre e submisso. É livre para assumir a 

formação discursiva que desejar, mas é também submisso dentro dessa formação 

discursiva que diz o que deve ser dito por esse sujeito, está preso a sua própria 

identidade. Esse escritor considera que  

...o sujeito se constitui por meio das práticas de assujeitamento ou de uma 
maneira mais autônoma, através das práticas de liberação, de liberdade, como 
na Antigüidade, desde, obviamente, um certo número de regras, estilos, 
convenções que se encontram no meio cultural (Foucault, 1994, p. 733). 
 

Foucault (2006) admite que esse sujeito esteja fadado a tomar posições de 

acordo com conveniências e ao examinar a relação do texto com quem o escreve, retrata 

a figura do autor como a “figura que lhe é exterior e anterior, pelo menos 

aparentemente” (FOUCAULT, 2006, p. 267), enquanto função.  

Ele considera que a singularidade do autor inscrita no texto tem desaparecido. 

Cada dia mais o nome de autor exerce uma função apenas classificatória em relação aos 
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textos, caracteriza certo tipo de discurso e indica que esse discurso não é uma palavra 

corriqueira. Essa função não é exercida do mesmo modo por todos os ditos “autores”. O 

capitalismo atingiu essa relação. 

A passagem da escrita do sagrado ao profano é regida pelo desenvolvimento da 

imprensa e o crescente processo de divulgação dos textos, que passam a ser produto e, 

como tal, alvo de direitos e deveres. A legislação que instaura os direitos de reprodução 

e de propriedade sobre a escrita determina também os direitos autorais. Modificando 

radicalmente a compreensão sobre a natureza do autor, antes veículo de Deus, hoje 

mero detentor de direitos sobre discursos já-ditos. Tudo isso sob a defesa da ordem e da 

necessidade de credibilidade, de garantia do valor científico das novas produções que 

surgem a partir do século XVIII. (FLUSSER, 2010) 

Foucault (2006) na famosa conferência O que é um autor?  traz uma série de 

afirmações importantes para essa reflexão. Ele considera que o autor é uma função, “um 

princípio de agrupamento de discursos, unidade e origem de suas significações” 

(FOUCAULT, 2009, p. 26). Não se confunde com a origem do dizer, nesse sentido os 

autores já morreram; não existe o não-dito; não há mais o novo a dizer. O autor é aquele 

que assume a tarefa de organizar os muitos discursos que o entremeiam e lhes dá 

unidade. Sua característica essencial é a propriedade, ele nomeia o seu discurso e tem 

poder sobre ele. Autoria chega a ser um regime de propriedade. Posição também 

discutida em Orlandi (1993). 

No entanto, em nosso cotidiano, comum é o entendimento de que autor é aquele 

que dá origem. Inclusive o dicionário observa “o que produz, o que gera, faz nascer, 

fundador, inventor” (Houaiss, 2001). Assim, teríamos autores em diferentes áreas como 

o autor da lâmpada – Thomas Edison, o autor do avião – Santos Dumont. Mas em que 

sentido seriam eles criadores? Em que teriam inovado? A legislação brasileira não é 

diferente, considera autor o que cria ou inventa algo. (BRASIL, 1998) 

É Foucault (2006) que introduz a história nessa explanação. Ele observa que por 

muito tempo a humanidade não se preocupava em designar o “autor” de algo ou alguma 

coisa, os ganhos ou inovações eram patrimônio de uma coletividade, cuja forma de 
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tradição era oral; (...) o anonimato não constituía dificuldade, sua antiguidade, 

verdadeira ou suposta, era (...) garantia suficiente”.(FOUCAULT, 2006, p. 275).  

Segundo Zumthor (1993), a passagem histórica da tradição oral para a escrita 

apresenta com clareza a separação daquele que diz em relação ao que é dito. Antes da 

escrita, o costume da apresentação da música e do poema já mostrava que o produtor do 

discurso nem sempre era o seu intérprete. Antes era muito comum a uma pessoa 

apresentar um discurso/um texto produzido por outra pessoa. Quanto mais a palavra 

passa a se apresentar de forma escrita, mas se mistifica a relação do sujeito com o que 

ele diz e a ideia de propriedade sobre o que se diz passa a fazer parte do contexto do 

discurso. Assim a ideia de autor passa a se encontrar com a ideia de originalidade. 

Ainda em Foucault (2006) se observa que na Idade Média, os textos só seriam 

considerados de natureza científica quando acompanhados do nome do autor, o que 

permitia o controle desses discursos e das “heresias”. 

Mesmo com a criação da imprensa por Gutemberg, no século XV, e a 

consequente valorização da escrita, além da possibilidade de circulação mais durável 

dos livros, a questão da autoria enquanto origem ou propriedade ainda não é discutida, 

já que os livros produzidos são antigos, clássicos gregos e a Bíblia, livros que já tinham 

autoria definida e conteúdo indiscutível. Não se pode esconder também que a Igreja e o 

poder do Estado relacionavam a autoria à inspiração divina – o mito criador, como meio 

de manutenção de seu poder. (Araújo, 2008, p. 30). Estávamos nos anos de domínio do 

feudalismo, em que predominava a ideologia do universal: leis universais (da Igreja e 

dos feudos) e religião universal (a Católica Romana). Somente com a ascensão da 

burguesia, veríamos mudanças. Nesse sentido, Gadet e Pêcheux (2004, p. 36-37) 

consideram: 

As ideologias feudais supunham a existência material de uma barreira 
linguística separando aqueles que, por sua condição social, eram os únicos 
capazes de ouvirem claramente o que devia ser dito, e a massa de todos os 
outros, considerados ineptos para se comunicarem entre si, e a quem os 
primeiros só se dirigiam com a tagarelice retórica da religião e do poder. 

 

A partir da constituição dos estados nacionais, a burguesia, em favor de um ideal 

de igualdade diante da língua, propõe a constituição de uma língua nacional. Fato que 
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determina uma tomada de posição contra a classe dominante que transmitia sua 

ideologia pela oralidade. A inspiração passa a ser do autor e não mais uma obra divina, 

assim, o autor deve ser o proprietário de sua obra. “A noção do autor constitui o 

momento crucial da individualização na história das ideias, dos acontecimentos, das 

literaturas, e também na história da filosofia, e das ciências” (Foucault, 2006, p. 267). 

“Os textos, os livros, os discursos começaram a ter mesmo autores (...) na medida em 

que o autor podia ser punido”. (Foucault, 2006, p. 274-275) 

Colocado dentro do sistema legal de propriedade, o autor corresponde a um 

status e a uma titularidade, que lhe permite os ganhos pela prática da propriedade, como 

também lhe permite ser punido pela prática sistemática da transgressão. Mesmo sendo 

punido, ainda subsiste viva até os dias atuais a visão mística do indivíduo iluminado, 

que tem o poder de fazer nascer uma obra e detém sua propriedade. Entre os que 

pretendem retirar essa máscara sagrada da autoria está a Linguística, que permite 

afirmar que a enunciação é um processo vazio. (Araújo, 2008). Barthes explica esse 

aspecto, observando a neutralidade na escrita, pelo que: 

a enunciação em seu todo é um processo vazio que funciona perfeitamente 
sem que seja necessário preenchê-lo com a pessoa dos interlocutores: 
lingüisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que escreve, assim 
como "eu" outra coisa não é senão aquele que diz "eu": a linguagem conhece 
um "sujeito", não uma "pessoa", e esse sujeito, vazio fora da enunciação que 
o define, basta para "sustentar" a linguagem, isto é, para exauri-la. 
(BARTHES, 1988, p.67) 

Apresentado o discurso, não há mais a pessoa, apenas o seu enunciado, não há 

autor criador, autor pessoa, por isso esse não era objeto de estudo da Linguagem, até 

pouco tempo. A Teoria da Enunciação e a Análise do Discurso são os estudos que 

começam a apreciar o autor, através de sua identificação com o sujeito. E Foucault tem 

grande mérito nesses estudos, pois, apresentando seu princípio de autoria (FOUCAULT, 

2006) e os aspectos do discurso (FOUCAULT, 2009), além de sua arqueologia do saber 

(FOUCAULT, 2010), traça as bases para explicar o funcionamento da língua como um 

fato concreto.  

 Todavia, para esse escritor, a função-autor não está presente em todos os 

discursos, essa função depende “do modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade” (Foucault, 2006, p. 
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274). Havia autores que instauraram a possibilidade e a regra de formação de outros 

textos, são eles fundadores de discursividade (são origem do seu próprio dizer e 

possibilidade de produção de outros textos), mas eles morreram. Segundo esse 

pensador, só existe autor hoje se se considerar sua funcionalidade – a reunião de 

discursos que cria unicidade discursiva, o texto.  

Então, são quatro os elementos básicos que caracterizam a autoria foucaultiana, 

ou a função-autor: 

(...) está ligada ao sistema jurídico e institucional que contém, determina, 
articula o universo dos discursos; (...) não se exerce uniformemente e da 
mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as épocas e em todas as 
formas de civilização; (...) não é definida pela atribuição espontânea de um 
discurso ao seu produtor, mas por uma série de operações específicas e 
complexas; (...) não remete pura e simplesmente a um indivíduo real. 
(FOUCAULT, 2006, p. 279-280)  

Desse modo, atualmente, o autor nada mais é que uma função de agrupamento 

dos discursos, função apresentada por um indivíduo que reserva sua propriedade, de 

maneira diferente em cada situação, função essa exercida por esse sujeito descentrado 

que, ao se colocar no discurso, apenas reproduz discursos já-ditos, mas que tem a ilusão 

de ser a origem deles.  

O sujeito reproduz formações discursivas (discursos já-ditos), ou porque está 

inserido em um ritual com procedimentos que exijam dele a reprodução dos discursos, 

ou porque ele ocupa um espaço determinado pelo discurso, ou apenas porque é 

controlado pelas determinações da instituição em que se insere (Foucault, 2009). Ele 

não tem controle sobre o que diz, mas tem a ilusão de que tem liberdade. Isso é 

explicado pela História, por isso Foucault (2006a) delineia sob sua ótica como os 

saberes se processaram e foram interditados no tempo e como a atuação do sistema 

penal representa toda a forma de controle exercida sobre os indivíduos. Os meios de 

controle se constituem na instituição que pode ser uma representação dentro do 

discurso, mas é também representada nos textos religiosos e jurídicos, como também 

pelo sistema de ensino, que determinam coerções sobre o que esse sujeito deve dizer. 

(FOUCAULT, 2009). 
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Muito embora se apoiar em Foucault (2006), a posição defendida nesse trabalho 

leva em conta a extensão desse entendimento quanto à existência de autor em nossos 

dias em todos os textos, como Orlandi (1993) o entende: 

O princípio de autoria de Foucault estabelece que o autor é o princípio de  
agrupamento do discurso, unidade e origem de suas significações. O autor 
está na base da coerência do discurso. Nossa proposta é, então, a de colocar a 
função (discursiva) autor junto às outras e na ordem (hierarquia) estabelecida: 
locutor, enunciador e autor. Nessa ordem, teríamos uma variedade de funções 
que vão em direção ao social. Dessa forma, esta última, a de autor, é aquela 
(em nossa concepção) que o sujeito falante está mais afetado pelo contato 
com o social e suas coerções (ORLANDI, 1993, p. 77) 

Assim o autor pode ser visto em qualquer tipo de texto, desde que o sujeito 

esteja funcionando no agrupamento dos discursos, dando-lhe sentido e unidade, o que 

pode ser observado inclusive pelos aspectos textuais, como coesão e coerência. 

(ORLANDI, 1993). 

3.7 Estilo 

Considerando as leituras foucaultianas e pêcheuxtianas, Possenti (2008) 

apresenta um outro aspecto de autoria. Para esse, a função-autor desemboca na 

singularidade. Durante o processo de arranjo e desarranjo dos discursos, momento em 

que o sujeito se constitui utilizando formações discursivas diversas - porque ele não 

precisa se encontrar em uma única FD - o sujeito pode apresentar um discurso singular e 

isso reflete o seu “estilo”.  

Na verdade, tudo que sai da boca do homem tem sua marca.[...]. O simples 
ato de falar (e não necessariamente de dizer eu, de utilizar um dêitico ou de 
produzir um ato de fala), por exigir a escolha de certos recursos expressivos, 
o que exclui outros, e por instaurar certas relações entre locutor e interlocutor 
(depreensíveis, frequentemente, do dialeto ou das marcas estilísticas 
definidoras de papeis sociais), já indica a presença da subjetividade na 
linguagem. Esta subjetividade, o locutor por fazê-la ressaltar ou apagar-se, 
segundo se submeta mais ou menos fortemente às expectativas institucionais. 
(POSSENTI, 2008, p. 73) 

É conveniente lembrar que os escritores dos grandes best-sellers são lembrados 

por seu estilo, ou seja, pela maneira como apresentam um discurso, o qual nem mesmo 

precisa ser original. E assim se se refere a um bom texto ou a um belo poema, pode-se 

dizer escreve “a estilo de Machado de Assis”, ou “a estilo de Cecília Meireles”. Dizendo 
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dessa forma, aprecia-se não só a expressão (a forma) do texto/discurso, mas também seu 

conteúdo.  

Possenti(2008) considera que é preciso apreciar esta representação de 

singularidade, também chamada de “estilo”, que consiste em outra forma de avaliar a 

função autor. O processo de autoria, enquanto princípio de agrupamento dos discursos, 

singulariza o discurso, na medida que a forma de dizer é única em cada sujeito em cada 

dado momento histórico. Independente da escola, da instituição em que se inscreve, o 

sujeito ao escrever, ao formar um texto (entendido como unidade discursiva) se faz 

autor ou funciona como autor, quando, mesmo reproduzindo o que já foi dito – porque 

está inserido em uma ou mais formações discursivas, ele é responsável pela reunião 

desses “já-ditos” (formações discursivas) de maneira individualizada.  

Para essa análise é preciso considerar que os falantes constituem a língua, “as 

línguas são resultado do trabalho dos falantes” (POSSENTI, 2008, p. 75). 

Resumindo e retomando: dizer que o falante constitui o discurso significa 
dizer que ele, submetendo-se ao que é determinado (certos elementos 
sintáticos e semânticos, certos valores sociais) no momento em que fala, 
considerando a situação em que fala e tendo em vista os efeitos que quer 
produzir, escolhe, entre os recursos alternativos que o trabalho linguístico de 
outros falantes e o seu próprio, até o momento, lhe põem à disposição, 
aqueles que lhe parecem mais adequados. (POSSENTI, 2008, p. 77) 

Então, a constituição do estilo se observa no seu discurso, representado no texto. 

Lugar em que é possível observar o trabalho estilístico, o trabalho do autor. É possível 

um trabalho diferente sobre a mesma coisa, revela Possenti (2008), no entanto sua 

produção textual deve ser analisada como uma nova criação na medida em que a 

novidade advém do acontecimento (PÊCHEUX, 2006). “O novo não está no que é dito, 

mas no acontecimento de sua volta.” (FOUCAULT, 2009, p. 26)  

As características inseridas nesse discurso novo, sua constituição, o uso e a 

adequação de estruturas semânticas e sintáticas, a escolha de frames15, bem como sua 

expressividade, especificam essa produção, que deve ser analisada “em termos 

discursivos” (POSSENTI, 2002). Esses aspectos podem ser concebidos como o “estilo” 

daquele que responde pelo discurso.  

                                                           
15 Conjuntos de conhecimentos armazenadas na memória de longo prazo, sem que haja qualquer 
ordenação temporal entre eles (CORREA; OLIVEIRA, 2007).  
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Recorrendo a Granger, Possenti (2008) considera que o traço constitutivo básico 

do estilo, ou de individuação do resultado numa linguagem, é a escolha, que representa 

o trabalho do usuário da linguagem. “No como o locutor constitui seu enunciado para 

obter o efeito que quer obter”. (POSSENTI, 2008, p. 215). Dessa forma, o estilo se 

constitui como individuação do sujeito. 

Então quando se diz “o estilo de Machado de Assis”, quer-se dizer exatamente o 

estilo do escritor Machado de Assis, mas denota a capacidade desse escritor de se fazer 

singular arranjando e desarranjando os “já-ditos” e os “sempre-ditos” (Pêcheux, 1988), 

tal seja a capacidade de “agrupamento de discursos” que o distingue, assim como 

defendido por Foucault (2006). Tanto mais distante do tradicional, do conhecido, tanto 

mais será admirável o texto/o discurso. Possenti (2008) considera ainda a proposta de 

Mattoso Câmara para analisar o estilo/autoria, a observação dos “desvios”. São 

comportamentos não previsíveis em dada situação, que causam estranheza ao leitor, por 

fugirem à norma linguística aceita pela maioria dos falantes, trata-se de recursos 

linguísticos e discursivos diferentes do padrão que se conhece, com que se tem contato. 

Obviamente essa análise dependerá de que referencial for usado enquanto padrão. 

Voltando-se para o exemplo machadiano de narrativa, pode-se citar o caso do romance 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já causa estranheza no nome, quando não na 

forma de narrativa que parte do final, além disso, a forma com que esse escritor se 

coloca em direção ao leitor, influenciando sua leitura, também difere dos romances de 

sua época. 

Bakthin ao observar o intuito criativo (embora esse autor entenda que essa 

característica parte de um sujeito ativo, algo que não se defende nessa exposição), 

esclarece que: 

(...)A escolha dos recursos linguísticos e do gênero do discurso é determinada  
principalmente pelos problemas de execução que o objeto de sentido implica 
para o locutor(autor). É a fase inicial do enunciado, a qual lhe determina as 
particularidades de estilo e composição. 
A segunda fase do enunciado, que lhe determina a composição e o estilo, 
corresponde à necessidade de expressividade do locutor ante o objeto de seu 
enunciado. (BAKHTIN, 1992, p. 308)  
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Com certa objetividade, pode-se observar o autor e sua funcionalidade, através 

de “indícios de autoria”, que identificarão a presença do autor no texto. Possenti (2002) 

considera para isso que inicialmente: 

1)  “não basta que um texto satisfaça exigências de ordem gramatical” 

(POSSENTI, 2002, p. 5). Com grande frequência os avaliadores (na maior parte 

professores de língua materna) observam o bom uso da variedade padrão para avaliar a 

autoria, ou seja, consideram que mais autor é aquele que usa a pontuação adequada do 

que aquela que não a utiliza. Procura-se um texto, sem problemas de ortografia, 

morfologia e sintaxe, com paragrafação e pontuação. 

2) “não basta que um texto satisfaça as exigências de ordem textual” 

(POSSENTI, 2002, p. 6). Essas exigências são conhecidas como coesão, coerência, 

intencionalidade, informatividade etc (COSTA VAL, 1999). Inevitavelmente, depois de 

larga experiência em docência na área de produção textual, há de se encontrar textos 

que guardam todos esses elementos, mas que não parecem bons ao professor, parecem 

“insossos” (POSSENTI, 2002). Isso acontece pela falta da proposição do sujeito em seu 

discurso. Em Produção e recepção de texto I, encontramos um exemplo interessante, 

nesse sentido, observe-se:  

Natal é uma festa em que se comemora o nascimento de Cristo. É realizada 
anualmente no dia 25 de dezembro. Nessa época, o espírito natalino reaviva 
sentimentos de solidariedade e paz. Geralmente, o Natal é comemorado no 
seio familiar, quando parentes trocam presentes, num clima de grande 
harmonia. Há também a lendária figura do Papai Noel, tão cara às crianças de 
todo o mundo. (CORREA; OLIVEIRA, 2007, p. 49)  

 O problema reside em que o autor não marca sua posição, nesse caso o já-dito 

sobre o Natal, realmente já foi dito dessa forma e nesse mesmo sentido. O texto carece 

de sentido para o avaliador/docente que já conhece aquela mesma informação. Ainda no 

mesmo material (produzido para os alunos que estudam na modalidade à distância da 

disciplina que se designa pelo mesmo nome), encontramos um exemplo no sentido 

contrário: 

O verdadeiro natal 

Naquele magnífico fim de festa, lá pelas tantas, ânimos alterados, dois 
membros da família, entupidos de peru, cachaça e briga, resolvem brindar, 
resolvem brindar a felicidade do Natal apenas para fins protocolares. Deseja 
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o primeiro, entredentes, num tom de xingamento: “Feliz Natal!” Responde o 
segundo: “Vá você também!”. (CORREA; OLIVEIRA, 2007, p. 50) 

Note-se que nesse último exemplo, o autor se posiciona em relação ao mesmo tema, que 

é apontado como um momento de “brigas” e não de paz. A inovação está na maneira 

como se apresenta o tema, já tão conhecido. Por isso, Possenti aponta que: 

as verdadeiras marcas de autoria são da ordem do discurso, não do texto ou 
da gramática”[...] “alguém se torna autor quando assume (sabendo ou não 
disso) fundamentalmente algumas atitudes: dar voz a outros enunciadores, 
manter distância em relação ao próprio texto, evitar a mesmice, pelo menos. 
(POSSENTI, 2002, p. 8, grifo nosso).    

 “Dar voz a outros enunciadores” é um processo pelo qual o sujeito assume 

diferentes posições acerca do mesmo tema, apresentando FD‟s diferentes e arranjando-

as, ou seja, relacionando-as à posição que assume. Podem-se utilizar recursos explícitos 

como citações de autores (heterogeneidade mostrada16) para que o sujeito assuma outra 

voz, mas também isso pode ser realizado com aparente neutralidade, como se fizesse 

parte do discurso do próprio autor, é o caso da heterogeneidade constitutiva - figura 

explicada por Mangueneau (1997), (que já foi observada no subtítulo “Enunciador”).  

 O “manter distância” é a metaenunciação, o processo pelo qual o enunciador 

avalia outras FD‟s e posiciona-se resumindo-as, retomando-as, criticando-as. “Trata-se, 

a rigor, de uma exigência do próprio discurso, decorrente do fato de que o sujeito 

sempre enuncia de uma posição, mas a língua não é um código que sirva a cada posição 

de forma transparente.”(POSSENTI, 2002, p. 10). Não é uma posição bem defendida 

entre aqueles que apoiam as tradições. O próprio Possenti observa que “os 

gramatiqueiros consideram isso um vício” (POSSENTI, 2002, p.10, nota de rodapé). 

Exemplificando com trecho desta dissertação, quando na introdução (em sua segunda 

página) se enuncia: “E em relação à Bíblia, chegou-se a dizer, (não sem razão), que 

muito do que aparece nesse texto já estava anos antes registrado em outros textos.”  A 

expressão “não sem razão”, retoma a abordagem anterior para confirmá-la, mostrando a 

posição defendida pelo enunciador/autor. 

                                                           
16 Aquela que “incide sobre as manifestações explícitas, recuperáveis a partir de uma diversidade de 
fontes de enunciação” (MAINGUENEAU, 1997, p.75), como a ironia, a negação, a pressuposição, o 
discurso direto e indireto, entre outros. 
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 “Mesmice” deve ser entendida como algo comum. No entanto já foi considerado 

que, pelas determinações históricas que sofrem todos os sujeitos, e que a linguagem 

vem a sofrer, os discursos se produzem através da repetição de “já-ditos”. Então é 

preciso observar que “evitar a mesmice” não se refere, e nem pode se referir, ao 

conteúdo do que é dito, não se pode esperar que o texto avaliado apresente algo 

totalmente original, no sentido de algo inventado nesse momento. Possenti (2002) 

confirma a tese de Foucault em relação aos “fundadores de discursidades” que já não 

mais existem. A questão da “mesmice” volta-se, então, para o “como”. A variação do 

“como” se diz algo é um indício favorável à autoria.   

 Esses aspectos devem ser tratados como indícios,  insiste Possenti, que considera 

ainda: “a prática de escrita na escola deveria levar em conta esses fatos e desenhar 

estratégias para que escrever seja algo mais que acertar”, criticando as posturas de 

ensino da língua que enfatizam somente o “bom uso” das regras gramaticais, 

conhecidos como ensino do “certo e errado”. (POSSENTI, 2002, p. 15). 

 3.8 Autor na educação 

Proprietário ou enunciador, o responsável pelo discurso, em todos os níveis de 

educação, de uma forma ou de outra, é cobrado para apresentar certa produção escrita, 

seja redação, produção, dissertação, artigo ou monografia. A cobrança, por excelência, 

cabe à instituição de educação, mas a produção de texto em sala de aula é alvo de 

questionamento desde que passou a ser assim cobrada (como produção), dada a 

obrigação consequente de formar tais produtores, introduzida inclusive pelas 

determinações legais (GERALDI, 2008). Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997) para o ensino fundamental e médio buscam um cidadão capaz de 

produzir textos orais e escritos, textos de diversas naturezas e finalidades. Texto é 

entendido como produção de signos linguísticos, como atividade comunicativa, dada a 

finalidade exposta. Assim como entende a Linguística Textual, o texto deve ser 

considerado produto de interação; exposição de práticas intertextuais; composição 

intrincada de conhecimentos linguísticos, enciclopédicos, interacionais e de textos. Até 

porque o texto é “o próprio lugar da interação e os interlocutores como sujeitos ativos 

que – dialogicamente – nele se constroem e são construídos.” (KOCH, 2009, p.17) 
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Ora, na verdade, numa leitura expansiva dos PCN‟s, o que se procura da e na 

escola não é um mero produtor de textos; é um autor, aqui tomado como em Foucault 

(2006) – um princípio de agrupamento de discursos, que lhe dá unidade e sentido. A 

escola deve ser o lugar de formação desse autor, mas Orlandi (1993) observa que esse 

processo não pode se dar somente na escola, esse processo depende da formação do 

sujeito e do posicionamento. Na verdade, o sujeito-autor é uma posição axiomática, 

dependente do sujeito-enunciador, que é uma posição assumida em determinado 

discurso.  Essa escritora, ao se perguntar o que é preciso para ser autor, observa: 

O que tem faltado, desse ponto de vista quando se pensam as condições de 
produção da escrita, na escola, é compreender o processo em que se dá a 
assunção, por parte do sujeito, de seu papel de autor. Essa assunção implica, 
segundo o que estamos procurando mostrar, uma inserção (construção) do 
sujeito na cultura, uma posição dele no contexto histórico-social. 
Aprender a se colocar – aqui: representar – como autor é assumir, diante da 
instituição-escola e fora dela (nas outras instâncias institucionais) esse papel 
social, na sua relação com a linguagem: constituir-se e mostra-se autor. 
(ORLANDI, 1993, p. 79) 

Quando a escola exige texto, redação ou produção textual, considerando as 

peculiaridades já conhecidas como progressão, coesão, coerência, não-contradição, 

clareza etc, que determinam a “unidade” tão requerida, ela exige a função executada 

pelo sujeito-autor que se traduz na reunião dos discursos de outrem que se faz novo pelo 

acontecimento, é um processo de responsabilidade. Nesse sentido, o sujeito-autor é 

analisável a partir de sua atitude, em razão de suas ações e formulações apresentadas no 

discurso que é “seu”. 

A escola pode oportunizar o contato do aluno com outros saberes, com outros 

textos, pode alimentar o indivíduo de formações discursivas variadas, pode – e é 

autorizada para isso – levar o indivíduo a reconhecer as regras gramaticais, os jogos 

discursivos, as correntes literárias e os estilos dos autores que fazem parte dela. Na 

escola, o educando vivencia a palavra e a contextualiza, realiza exercícios de ortografia, 

sintaxe, semântica, entre outros, mas não se pode determinar exatamente porque alguns 

saem da escola autores e outros não, porque alguns se posicionam em seus discursos e 

outros apresentam enunciados “insossos”, como Possenti (2002) considera aqueles que 

não têm esse posicionamento. Certamente o ingresso na escola, não é uma certeza da 

existência de produções com indícios de autoria. 
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A produção da escrita perpassa ao ambiente escolar, e na universidade ela ganha 

maior status, com reconhecimento social. A academia é considerada pelo senso comum 

como lugar de realização e atualização do conhecimento e esse se apresenta na escrita 

de seus agentes (alunos, professores, pesquisadores) que propaga o saber que se produz 

ou se desenvolve naquele ambiente. O sujeito desse texto deve ser capaz de reunir os 

discursos que lhe são apresentados na academia, deve ter essa funcionalidade, “criando” 

seu discurso. Um discurso singular dado o acontecimento. (POSSENTI, 2008) 

Ser autor nesse contexto, como em outras esferas, é apresentar uma postura 

enquanto enunciador do discurso de que se apropria quando assim se coloca como 

produtor de texto. (ORLANDI, 1993). O texto que assina ao produzir um ensaio, um 

artigo, uma monografia, ou qualquer outro texto considerado científico. São textos 

modulares os científicos, em que seus autores são obrigados a considerar certa 

formalidade e condições, certa disciplina, mas que não escondem a singularidade, a qual 

não é impedida por esses limites, antes a determinam quando estipulam objetivos como 

o de apresentação de uma pesquisa. 

O autor ora defendido não é a pessoa, nem o indivíduo “criador” do discurso, 

mas se exprime nesse discurso e é representado pelas escolhas (estilo) que toma no 

processo de arranjo e desarranjo de formações discursivas, é uma forma-sujeito, como 

entende Pêcheux (1988). Não deixa de se apresentar como “um princípio de 

agrupamento de discursos, unidade e origem de suas significações” (FOUCAULT, 

2009, p. 26), com imposição de assinatura, sendo responsável pelo que diz e pelo 

sentido que produz esse dizer; não deixa de ser uma função (FOUCAULT, 2006). Para 

agrupar os discursos, o sujeito autor é responsável pela clareza, não contradição, 

correção, coesão e coerência e outros aspectos que imprimem a unidade textual. 

(ORLANDI, 1993). Sua produção deve ser avaliada com a singularidade que seu 

proceder determina, pois que se posiciona com um discurso em que se considera origem 

e unicidade do enunciado. (POSSENTI, 2008). 
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4 A IMPORTÂNCIA DA ESCRITA 
 

 Pare    Repare 
 Cite   Recite 
 Salve   Ressalve   
 Volte   Revolte 
 Trate   Retrate 
 Vele   Revele 
 Toque   Retoque 
 Prove   Reprove 
 Clame   Reclame 
 Negue   Renegue  
 Salte   Ressalte  
 Bata   Rebata 
 Fira   Refira 
 Quebre   Requebre 
 Mexa   Remexa 
 Bole   Rebole 
 Volva   Revolva 
 Corra   Recorra 
 Mate   Remate 
 Morra   Renasça 
 Morra    Renasça 

(Música de Caetano Veloso e Pedro Novais, in GERALDI, 2008, p. 116) 

A cópia e a reprodução acontecem no mesmo diapasão em que se cria e se inova, 

em que se produz. Observe-se que na segunda coluna apresentam-se verbos derivados 

daqueles que estão na primeira, utilizando-se para isso do prefixo “re”, que nesse caso 

indica a realização do ato por mais uma vez ou por tantas outras vezes o sujeito queira. 

No entanto, os verbos dispostos ganham outro sentido através do tempo, a exemplo de 

requebre que atualmente pode indicar uma forma de dançar, como também a realização 

do ato de quebrar de novo, e assim se dá com o remexa, rebole. Logo, é preciso 

identificar que a cópia, a reprodução não é simples e pode caracterizar uma forma 

estilística, trazendo um novo sentido. 

Como dizia Caetano nessa música: “Pare/ Repare (...) Volte, Revolte”. De todo o 

apanhado teórico anterior, pode-se destacar que não há como apagar a existência da 

cópia e da reprodução nas produções escritas. É preciso analisar a reprodução dentro da 

produção e lhe dá sentido. A maneira como se avalia a escrita e a autoria está para a 

compreensão do conceito de autor, e este, por sua vez, depende de como entendemos a 

linguagem e a língua.  
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No ensino de língua materna é que se observa como essa avaliação tem 

acontecido. O ensino da escrita no Brasil esteve ligado, desde a colonização portuguesa, 

ao ato de ler, pelo que ler e escrever seriam as duas competências necessárias ao 

estudante brasileiro do século XVI, que existia em pequena quantidade. Intrinsecamente 

relacionada à catequese, a escrita representava um exercício de expressão do 

pensamento. Conquanto a compreensão da língua estivesse ligada a esse entendimento, 

escrever seria o instrumento para essa realização. (GUEDES, 2009). O ato da escrita 

devia ser entendido, naquele momento, como uma técnica para essa realização, por isso 

competia ao aluno aprender os símbolos, as letras com que deveria escrever palavras e 

as frases e, por meio delas, expressar um pensamento, como seus mentores faziam crer. 

E já se sabia que alguns tinham maior competência do que outros na “arte” da escrita. 

Nesse sentido Correia; Oliveira (2007) informa que em 1595 surge a verdadeira cartilha 

dos primeiros catequistas que se chamava A arte de gramática da língua mais falada no 

Brasil, era a primeira tentativa de construção de uma unidade linguística no país, na 

qual, pode-se depreender pelo nome, configura-se a visão estética da língua. O escritor, 

o “criador”, já tinha o status de proprietário de uma técnica que poucos realizavam, por 

isso a escrita podia ter dois espaços nítidos: a escrita técnica – dos comuns ou a escrita 

arte, um objeto estético, que caberia somente a quem tivesse um dom especial.  

No século XVII e XVIII, os modelos de leitura na escola, tomados da literatura, 

faziam crer que a escrita era mesmo uma arte, e que essa cabia a poucos. O mito do 

autor-criador se expande na mesma medida em que a exigência da escrita na instituição 

escolar, é o momento da “composição”. Guedes (2009) informa que eram assim 

chamados os textos escritos e inscritos numa visão de mundo elitista e estática, que 

representava o interesse do patriarcado rural.  

(...) a ação de escrever textos aparece como uma atividade de pôr com, isto é, 
de juntar conceitos, imagens, figuras num texto, cuja única originalidade 
pode ser a maneira particular de arranjar esse material que a tradição 
disponibilizou. (GUEDES, 2009, p. 88) 

 Caberia ao professor de língua voltar suas aulas para a descrição da estrutura 

lexical, observando-se textos prototípicos, mostrando cenas urbanas ou rurais, 

paisagens, pessoas, figuras (quadros ou pinturas) nas aulas, como meio motivador para 

narrações e descrições, ou trazer temas abstratos, subjetivos ou sociais e econômicos 
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para os textos dissertativos. O aluno deveria demonstrar, por meio de sua composição, o 

domínio das regras gramaticais, das estruturas da tipologia textual pedida ou 

conhecimento do tema, no caso de dissertação. (BEZERRA, 2008) 

A partir do desenvolvimentismo dos anos 1950 e durante o período do “milagre 

econômico até a segunda metade da década de 70 do século passado, intensificou-se o 

uso do termo “redação”, no lugar da antiga composição. Essa expressão representa a 

eficiência tecnocrática dos diplomados (engenheiros, economistas, administradores, etc) 

que substituem o patriarcado no comando dos negócios. Ela guarda proximidade com a 

figura do redator em um jornal, ao qual incumbe organizar os dados passados pelo 

repórter num texto, que tem como objetivo a uniformização com o estilo dos demais 

textos da mesma publicação. Esse período de ensino da escrita admitia uma concepção 

de linguagem como meio de comunicação, um código que apresenta uma mensagem a 

ser decifrada pelo destinatário, o receptor. (GUEDES, 2009). As atividades solicitadas 

em sala de aula, muitas vezes através do livro didático, levavam em consideração “os 

gêneros textuais” (BEZERRA, 2008), conjunto de textos usados em determinadas 

situações e com um objetivo específico, como o gênero jornalístico que tem como 

objetivo informar o leitor. O aluno deveria, então, demonstrar o conhecimento de cada 

um dos itens que comporia esse tipo de gênero, a cada situação dada e redigir seu 

próprio texto, a partir dos modelos conhecidos, sendo avaliado pela aptidão técnica de 

preencher todos os elementos pertencentes à tipologia solicitada pelo professor.  

O termo “produção de texto” é contemporâneo da crise da segunda metade dos 

anos 1970, aproxima-se da ideia de texto como produto de um trabalho. Significa 

produzir, mudar, mediante a ação humana. Assim, a linguagem não é apenas meio de 

organização do pensamento, ou meio de comunicação, mas é uma forma de ação. 

(GUEDES, 2009).  

Segundo Bezerra (2008), no final dos anos 80, há um novo deslocamento no 

ensino de escrita, os professores passam a solicitar “textos” de seus alunos. Esse 

deslocamento parte da influência da Linguística na produção do material escolar. Dessa 

forma, o ensino de produção textual enfatiza critérios de textualidade, como coesão, 

coerência, intertextualidade, sem se distanciar em relação às normas gramaticais. Cabe 

ao professor planejar aulas que possibilitem ao aluno a escrita de textos que simulam 
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situações reais, no meio social. Há uma preocupação com o “futuro”, apresentada na 

inclusão de uma produção de texto direcionada para a necessidade efetiva dos alunos, 

que propiciará condições de leitura e escritura. 

Apesar do discurso modernizador da educação brasileira (CAVALCANTE, 

2007), concebido a partir da nova ordem constitucional, (com a Constituição Federal de 

1988), que apreende essa preocupação do ensino com o “futuro” do aluno e com as 

necessidades da prática social, muito do que é dito não é cumprido: a atuação do 

professor difere da pretendida pelo discurso institucional. Mesmo existindo livros 

didáticos, (em que se apoiam a grande maioria das aulas), pelos quais se esboça essa 

nova postura, a atuação do professor continua ligada ao entendimento de língua como 

expressão do pensamento, e as produções textuais são corrigidas como se fossem 

composições, em que importa o cumprimento das regras gramaticais, mais do que os 

aspectos discursivos, é o que revela a análise das produções na atualidade e a 

conformação com esse discurso, vista no corpus.  

Nesse sentido, a partir de suas investigações em escolas públicas e privadas de 

ensino fundamental desenvolvidas entre os anos de 2001 e 2004, CARVALHO (2008, 

p.161-162) aponta “o quanto as escolas têm se distanciado da importante meta de 

preparar os alunos para atender às necessidades da vida contemporânea”, observando 

que os alunos são prejudicados, entre outras situações, “pela utilização de atividades 

descontextualizadas, sem relação com a realidade do aluno”. A escritora cita inclusive a 

excessiva valorização da gramática normativa como um dos problemas pelos quais 

acontece essa situação, confirmando que, em suas pesquisas, as práticas escolares de 

ensino de língua materna demonstravam pouca ou nenhuma preocupação com a 

formação de produtores da escrita. 

Tais problemas se refletem na universidade. Referindo-se a sua análise sobre o 

desempenho dos vestibulandos da Universidade Federal de Sergipe, Carvalho (2008) 

considera que  

(...) verificaram-se problemas não apenas relacionados à expressão 
(adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe, pontuação), mas, 
sobretudo, à coerência e à coesão (abandono ou afastamento do eixo 
temático, redundâncias, contradições da ordem lógica, inabilidade em usar 
conectivos, desarticulação entre segmentos do discurso etc.). Dentre os 700 
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textos analisados, apenas seis não apresentaram problemas, o que 
corresponde a 0,86% deles, portanto uma fração insignificante do total. 
(CARVALHO, 2008, p. 165)  

Talvez esses problemas se expliquem também pela ótica do aluno em relação à 

escrita produzida no ambiente escolar. Em qualquer que seja o nível de ensino, a escrita 

chega ao educando em geral como forma de exigência. Tendo-se em vista que se educa 

para viver (máxima popular), do educando se exige escrever, um ato cristalizado 

socialmente como necessário, pelo que tanto se repete no corpus “escrever é 

fundamental”. Para Orlandi (1993), a escola exige do aluno ter um discurso e ter um 

discurso próprio ou de que se pode apropriar, o que pode significar ser autor. 

(ORLANDI, 1993). 

Mas, na escola, evidencia-se essa exigência de muitas maneiras, inclusive 

controversas, desde os primeiros anos. É competência exigida do aluno já na 

alfabetização que saia dali escrevendo (desenhando e articulando as letras, juntando 

palavras e linhas, assinando o próprio nome), o que não significa propriamente ter um 

discurso. Nos anos subsequentes, o aluno será levado à produção de textos modelares 

(carta, cartão-postal, conto de fadas, ofício, carta-comercial, etc), e geralmente irá se 

defrontar com outros gêneros textuais como o jornalístico e o de humor, momento em 

que será conduzido a aprender como completar os elementos definidos para esses 

textos: destinatário, tempo, espaço, assinatura, número etc. Para esse fim, muitos 

materiais didáticos podem servir ao professor, como a coleção Radix (TERRA; 

CAVALLETE, 2009) e os três volumes de Português Linguagens (CEREJA; 

MAGALHÃES, 2010), adotadas respectivamente no Ensino Fundamental e Médio de 

muitas escolas públicas e particulares de nosso Estado no período de 2011-2012. 

Quanto mais se aproxima do último ano do Ensino Médio, dada a significativa 

importância de participação do aluno em exames de ingresso em universidades, mais se 

obriga a produção de “redação”, pelo que o aluno vivenciará todos os tipos de texto, 

principalmente o expositivo-argumentativo, se em nossas terras. Um dos livros 

didáticos com que o professor poderá contar nesse sentido é Língua portuguesa: projeto 

escola e cidadania para todos (MURRIE, 2004), volume único para o Ensino Médio, 

adotado em 2011, adotado em algumas escolas públicas de Sergipe. 
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 A exigência da produção escrita não pára na escola. O mundo atual exige de 

uma maneira ou de outra seu uso, pois se vive numa sociedade letrada, em que quase 

todas as práticas sociais embutem de uma maneira ou de outra a escrita em sua 

realização, especialmente nas relações comunicativas e nas relações de trabalho.  

Cabe à escola, aproximar o aluno da escrita não apenas como uma exigência. É 

preciso descaracterizar o mito criador pelo qual a escrita só pertence aos “iluminados” e 

é vista como símbolo estético, mas também convém alterar a atuação dos professores 

que trabalham com a escrita como uma atividade mecânica, ou como uma atividade 

dissociada do real. Ela precisa ser vista como necessidade, como modo de ação, e 

principalmente como atividade inerente a qualquer indivíduo inserido na sociedade pós-

moderna. Como considera Carvalho: 

Hoje, torna-se cada vez mais imprescindível que o indivíduo saiba ler e 
escrever, não apenas de forma mecânica, mas de forma refletida, lúcida, para 
que consiga agir de modo crítico diante das informações, selecionando-as e 
correlacionando-as, de modo que se faça compreendido pelo outro, 
afirmando, assim, sua própria autonomia e individualidade, tão importantes 
que são para sua realização como ser social. (CARVALHO, 2008, p. 175) 

Cabe assim ao professor fazer nascer não o escritor, nem o redator, e sim o 

autor, um sujeito que se posiciona com autonomia e individualidade em suas produções 

textuais. Cabe à escola, ao Ensino Fundamental especificamente, por lei, formar o 

indivíduo nas quatro capacidades necessárias a sua vivência em sociedade: falar, ouvir, 

ler e escrever. Todas essas capacidades determinadas pela lei (BRASIL, 1997) e pela 

vivência social dependem da relação do indivíduo com a linguagem e com o outro. 

Estudos de muitas naturezas fazem crer que elas podem ser desenvolvidas pela escola, 

mas ela não é o único palco em que se produzirá esse ser de tantas capacidades, é a 

defesa de muitos docentes. 

Orlandi (1993) nos lembra frases reconhecidas e admitidas como desculpa entre 

professores de língua portuguesa para as deficiências encontradas nos alunos e 

apresentadas em muitos indivíduos: a escola não forma escritores; o escritor se faz na 

vida, sem receita; a arte não admite pedagogia; o essencial não é o aprendizado da 

escola. São justificativas em que se notam as diversas compreensões sobre a escrita, 

desvinculadas daquela que pretende a instituição educacional e a própria legislação 

(BRASIL, 1997). Esses pronunciamentos controvertidos permeiam o pensar sobre o 
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pressuposto de ensinar produção de texto na escola e na universidade, por que e para 

quem ensinar. 

Não que a escola deixe de ser o espaço para realização das capacidades 

necessárias à vida social, mas isso depende, como ficou expresso antes, da posição de 

um ensino de língua em que esta última seja concebida também como atuação social. A 

escola não precisa ser o palco de artistas ou criadores de discursividades, também não 

pode ser uma fábrica em que se enfileiram textos com as mesmas características, feitos 

por meros redatores. A escola deve ser um espaço de práticas sociais diversas, e cabe ao 

professor de língua materna levar o aluno a reconhecer nessas práticas o uso adequado 

da língua, inclusive na sua modalidade escrita. 

O ensino de escrita pode acontecer com vistas à formação do autor, desde que se 

reconheça essa concepção como uma funcionalidade discursiva, para isso é preciso 

inicialmente alterar a visão dos professores, e isso pode se dar através de sua formação 

ou da pesquisa. Assim Orlandi (1993, p. 76) considera que é preciso estudar a relação 

do sujeito com o que ele diz, “tomando como cerne da observação o momento em que 

se ensina a escrever”, pois “o sujeito está, de alguma forma, inscrito no texto que 

produz”. A escritora observa ainda que autor é uma função do sujeito, “é aquela em que 

o sujeito falante está mais afetado pelo contato com o social e suas coerções... o autor é 

a função que o eu assume enquanto produtor de linguagem.” (ORLANDI, 1993, p. 77).  

Enquanto Orlandi(1993) toma como contexto a escola, nesta dissertação o 

contexto é o ambiente universitário, porque as dificuldades encontradas na escola 

tomam grande espaço nas produções ditas “científicas”, como se avalia na introdução. 

São encontrados os mesmos problemas citados por Carvalho (2008) – problemas de 

expressão, de coesão e coerência –, no entanto convém assinalar como a produção 

escrita tem se caracterizado nessa instância, em relação à autoria, entendida como 

funcionalidade de um sujeito apresentado no seu discurso, representado nos textos dos 

alunos, que agrupam discursos, dando-lhes unidade de sentido e isso em certas 

circunstâncias. 
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4.1 Produção e recepção de texto I – as condições de formação do discurso 

As condições de formação do discurso são um elemento essencial para a análise 

de seu sujeito. Como foi exposto no capítulo Pesquisa memorial, o corpus são os 

textos produzidos por alunos durante a ministração de uma disciplina cursada em grau 

universitário, em turmas em que a pesquisadora era também docente.  

Da observação em campo, destaca-se que, ao lecionar determinada disciplina em 

contexto universitário, cabe ao professor observar sua ementa, um conjunto de 

conteúdos a serem ministrados, que são regidos pela Instituição17 a partir de resoluções, 

determinações administrativas imputadas por esta. Na escolha dos conteúdos a serem 

incluídos numa ementa disciplinar, envolvem-se muitos agentes administrativos e 

órgãos, a saber: colegiado de curso, universidade, MEC (Ministério da Educação e 

Cultura), entre outros, que julgam a necessidade ou não de certo conteúdo no curso. A 

justificativa para tal documento (ementa) decorre da premente necessidade de assegurar 

a ministração de determinados conteúdos que seriam indispensáveis para a devida 

disciplina. 

O professor, no entanto, deve no seu “plano de curso” ou “programa de 

disciplina” considerar tais conteúdos sem que isso lhe impeça de organizá-los da 

maneira que melhor aprecia, seguindo sua própria metodologia e utilizando-se dos 

recursos possibilitados pela instituição para lecionar suas aulas. 

A resolução nº 56/2007 do CONEPE disciplina sobre o ementário do Curso de 

Letras na Universidade Federal de Sergipe, considerando entre diversas disciplinas a 

ementa de Produção e Recepção de Texto I, da qual transcrevemos: “Ementa: O texto e 

sua caracterização. Mecanismo de textualidade. A coesão e a coerência textual. 

Produção e recepção textual.”18 

O plano de curso de disciplina19 confeccionado pela Docente em questão 

considera a ementa referida e ainda objetivos da disciplina e conteúdos. Estão entre seus 

conteúdos: “Linguagem e comunicação; texto e discurso; contexto, intertexto e 

                                                           
17  A palavra está grafada com maiúscula durante a análise pois que substitui o nome da instituição de 
ensino superior em que foi colhido o corpus deste trabalho. 
18 Ver anexo 1. 
19 Ver anexo 2. 
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hipertexto; gêneros textuais; referência, tema e progressão semântica; coerência textual; 

coesão textual; leitura: decodificação, interpretação e compreensão; construção de 

sentidos; seletividade lexical; redação; estrutura do parágrafo; produção textual.” Seus 

objetivos são: “Identificar o texto, considerando suas múltiplas facetas; identificar o 

contexto; verificar a importância da leitura e do intertexto; determinar a importância da 

compreensão do texto para sua recepção; examinar os tipos de coesão e a importância 

desta para a coerência; produzir textos a partir de orientações e tipos modulares.” 

Dados. A universidade. A sala de aula. A solicitação da Docente: “Escreva um 

texto, observando condições adequadas de coesão e coerência, com o tema: „A 

importância da escrita para a formação profissional‟. O texto deve conter no mínimo 20 

linhas e no máximo 30 linhas. Deve ser escrito a mão, em página com linhas (pode ser 

uma folha de caderno). Deve ser destacado para entrega. A fim de escrever sobre esse 

tema, faça uma pesquisa sobre a música Comida (Titãs), observe o texto O bordado de 

Raquel Salik (que aparece na 2ª avaliação) e leia as concepções de escrita de Ingedore 

Koch que foram discutidas em sala de aula.” O transcorrer do tempo. A produção do 

texto. A sala de aula. A entrega da produção. (Todos os alunos entregaram o texto 

solicitado.)  

 É nesse ínterim que se inscreve o corpus dessa pesquisa, o discurso proveniente 

do aluno universitário, presente na produção recebida pela Docente que o limita na 

medida em que a solicita, até porque a produção dos discursos é limitada especialmente 

pelas condições em que são produzidos. (PÊCHEUX, 2006). A disciplina limita essa 

produção tão quanto a Instituição quando delimita os conteúdos, usando da Docente20 

como agente dessa restrição. (FOUCAULT, 2009). 

 Dadas tais condições: o contexto universitário, a disciplina, sua ementa, seu 

plano de curso, seus conteúdos e seus objetivos, é delineado o acontecimento em que se 

insere o texto dos Alunos e os sentidos dos discursos ali representados: sala de aula – 

solicitação da Docente – entrega da produção. Segundo Pêcheux (2006), o 

acontecimento atribui ao discurso, mesmo àquele já-dito, um sentido específico e único, 

                                                           
20 A palavra é usada com letra maiúscula somente quando substitui o nome da docente também 
pesquisadora, como foi justificado no primeiro capítulo, para que a linguagem se torne impessoal. 
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por isso é preciso apreciar as condições em que se dá a atividade discursiva, que levará 

ao reconhecimento do sentido daquele discurso naquele dado acontecimento. 

4.1.1  O poder da disciplina 

A condição de procedência do discurso inserido no corpus (texto universitário) é 

a disciplina Produção e Recepção de Texto I, disciplina que se apresenta dentro de um 

currículo de programa de curso universitário. Embora a instituição – universidade – seja 

vista no senso comum como um espaço de livre expressão, o discurso produzido nela 

sofre controle, um deles é a disciplina. 

Foucault (2009) considera que a produção do discurso é controlada, o sujeito é 

interpelado pela instituição. Ele afirma que: 

A produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos que têm 
por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 
aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 2009, 
p. 8-9) 

Um dos procedimentos de controle explicitados por Foucault (2009, p. 31 e 33) é 

a disciplina21. Ele considera que, apesar de ser feita tanto de erros como de verdades, os 

erros têm funções positivas e uma eficácia histórica, um papel muitas vezes 

indissociável daquelas verdades. E é dentro dessas verdades que cada disciplina 

reconhece proposições falsas e verdadeiras. A disciplina é um princípio de controle da 

produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a 

forma de reatualização permanente das regras. (FOUCAULT, 2009, p.36) 

A disciplina Produção e Recepção de Texto I, como qualquer uma da área de 

Letras, está vinculada essencialmente à ideia de regras, e, na verdade, a disciplina 

ministrada pela Docente em estudo apresenta um espaço de conhecimento e reflexão das 

formalidades (regras) de produção de texto na universidade, conforme se demonstra em 

sua ementa, seus conteúdos e objetivos, a exemplo de “produzir textos a partir de 

orientações e tipos modulares”. Assim a disciplina Produção e Recepção de Texto I atua 

                                                           
21 Disciplina em Foucault não deve ser entendida como disciplina de conteúdo, nome do conteúdo a ser 
ministrado por dado professor. Disciplina em Foucault é um método de controle. Nessa pesquisa o 
método de controle é a própria disciplina a que nos referimos. 
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como um procedimento de controle da escrita na instituição e para a Instituição22, na 

medida que ela é a responsável pela ementa da disciplina e por sua obrigatoriedade no 

currículo de Letras e de outros cursos universitários, a citar Secretariado Executivo, 

Biblioteconomia, Licenciaturas em geral. O discurso produzido pelo Aluno é 

controlado, na medida que a disciplina limita sua produção. 

A Instituição, a educação funciona assim como um meio de controle, de se 

manter e de se modificar a apropriação dos discursos. O sistema de ensino serve a uma 

proposta de ritualização da palavra, por meio da qual há uma fixação dos papeis para os 

sujeitos que falam e que escrevem. Desse modo, a escrita também é um processo de 

sujeição. 

4.1.2 Da importância da Instituição como meio de controle 

Foucault (2009) caracteriza a disciplina como um meio de interdição, utilizado 

pelas instituições. É um meio de controle de discurso. A Docente e sua atuação 

representam, nesse ínterim, a imagem da Instituição para os Alunos.  

Na introdução ao livro Aparelhos ideológicos do Estado (ALTHUSSER, 2007), 

J. A. Guilhon Albuquerque considera que, apresentado o pensamento de Althusser, a 

imagem iluminista da Universidade como instrumento do progresso da ciência, que está 

ligada aos interesses universais da humanidade, cede lugar a uma outra visão, pela qual: 

A Universidade e a escola, particularmente, deixam de ser uma conquista da 
humanidade a ser preservada pelas querelas pequeno-burguesas, para se 
tornarem não mais instrumentos de saber, mas máquinas de sujeição 
ideológica. O que a torna instrumento de subordinação ideológica não são os 
„valores‟ da burguesia e os „interesses‟ de seus representantes, mas seu 
funcionamento ideológico. (ALTHUSSER, 2007, p. 17)  

A prática docente é estabelecida também pela Instituição, como pela disciplina, 

o professor também está fadado ao controle dela, haja vista que a personifica. Seus atos 

enquanto realizador de “programa de disciplina” estão coagidos pela Instituição que lhe 

impõe uma ementa, um resumo de conteúdos a ser ministrado. Os conteúdos 

programáticos e os objetivos delineiam não uma forma de trabalhar da Docente em 

questão, mas tão somente uma maneira de seguir as determinações da Instituição. Os 

                                                           
22

 O termo instituição grafado em maiúscula substitui a expressão Universidade Federal de Sergipe. 
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Alunos são também “escravos” desse controle. Tanto quanto realizam a disciplina tanto 

se sobrepõem ao juízo da Instituição que limita horário de aula, exercícios, 

comprovações de conhecimento por meio de nota. 

No entanto, os sujeitos não são de todo assujeitados. Seu discurso nem é livre e 

nem é submisso. (POSSENTI, 2008). Está sujeito a um campo de possiblidades dentro 

das determinações da Instituição e da Docente. Observe-se no corpus que a maioria dos 

textos analisados são dissertativos, imprimem uma certa ideia sobre o tema em questão, 

apesar de que não foi determinado pela Docente um tipo de texto específico; são 

também escritos a mão, em folha com linhas. Os Alunos comportaram-se, como a 

Instituição os tem conformado, são “corpos dóceis” (FOUCAULT, 2006a), mas também 

são autores, sujeitos que expõem ideias a respeito de um tema, expressando a opinião 

que consideram sua.   

Mesmo entendendo que o tema subjetivo propõe (ou delimita) a escolha por um 

texto dissertativo, havia liberdade para a produção de outro tipo de texto. Inclusive foi 

demonstrado aos Alunos, durante realização de atividades de compreensão textual, que 

a inserção da posição do sujeito no texto independe da tipologia, pode ser encontrada 

inclusive em textos narrativos. Um dos exemplos usados foi a fábula de Esopo, O 

escorpião e o sapo (PRIETO, 1998, p. 25). 

 Ademais não existe liberdade total no campo da escrita, nem entre aqueles 

autores que se consideram “criativos”. Há sim espaços de escolha entre aqueles já-ditos 

que já foram utilizados e entre as formas de se dizer. Ao escrever o ensaio Filosofia da 

Composição, considerando o processo de escrita de seu mais famoso poema O corvo, 

Poe (1965) observa que a escrita é um processo de suor, não é uma “intuição”, como 

muitos a descrevem, mas sim um trabalho em que o escritor deve procurar estabelecer 

um efeito sob o leitor, por meio da escolha de recursos expressivos, inclusive a 

entonação. Faz parte desse processo a escolha das palavras, da estrutura textual e até a 

tipologia. Ele exemplifica dizendo que escolheu um poema para narrar uma história de 

amor porque pretendia causar um efeito fortemente estético e avaliou que um texto 

curto (poema), que poderia ser lido “de uma sentada”, que tivesse como tema o mais 

sublime sentimento (amor) teria esse efeito. Há aqueles que dizem que esse processo 

não pode ser pensado pelo autor, que pode se dar ao acaso (SCHOPENHAUER, 2008), 
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contudo as análises demonstram que o sujeito apresentado no corpus não é desse tipo. 

Ele escolhe um dizer e uma maneira de dizer.  

 É preciso entender, como Bakhtin (1992), que o texto/ o enunciado acontece 

numa situação de interação verbal. Um indivíduo fala/escreve para outro indivíduo. 

Muito embora, questione-se que, na escola ou no ambiente educacional, o enunciado é 

falacioso, quando requerida uma redação do aluno, porque os textos escritos desse 

modo, em geral, não estão numa situação real (GERALDI, 2008), não têm 

interlocutores. Em nosso caso, os Alunos escreviam para um interlocutor (ainda que 

virtual), a Docente (a Instituição) e competia-lhes posicionar-se em relação ao solicitado 

por essa. Houve oportunidade anterior para a discussão do tema proposto, por meio de 

questionários, pesquisas, seminários, em que ficaram caracterizadas inclusive formações 

discursivas omitidas pela maioria dos sujeitos, como a importância da fala para a 

formação profissional e a discriminação para com essa parte da língua, oportunidade em 

que foi observado pelos próprios alunos que a língua falada é mais usada que a escrita. 

Então havia, nem que seja ficticiamente, um diálogo que intermediava o discurso obtido 

nos textos, tanto em relação ao interlocutor quanto em relação a outras FD‟s, omitidas 

pela maioria em suas produções, como a importância da fala para a formação 

profissional, ou a relatividade da importância da escrita no meio social.   

 A performance do texto do Aluno é, por isso, um efeito que esse quis produzir 

sobre a Docente, com vistas a atender à solicitação dada. A opção quanto ao tipo de 

texto (dissertativo) se dá na mesma medida da escolha dos recursos estilísticos para 

atingir as duas finalidades consequentes: estabelecer diálogo com seu interlocutor 

(Docente) e realizar a atividade solicitada. Dessa forma, a maioria dos textos 

selecionados apresentam-se em terceira pessoa, procurando dar o caráter impessoal 

autorizado pela Instituição quanto aos textos produzidos na academia, situação 

comumente cobrada quanto da realização de textos dissertativos. Contudo, há textos em 

que os Alunos utilizam verbos em primeira pessoa, demonstrando claramente seu 

posicionamento em relação ao tema, como no caso do Aluno X (a que se dá mais 

importância abaixo) e do Aluno D, do qual transcrevemos: 
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(...) Então uma boa escrita pode definir uma boa colocação profissional e pode também 
conquistar um vaga aqui na universidade, pois foi com a minha redação que consegui 
ser classificada. (Recorte 1 – Aluno D) 

 A escolha por essa perspectiva revela claramente a subjetividade, o sujeito do 

discurso e seu posicionamento, como também apresenta a relativa liberdade do autor no 

contexto universitário. Diz-se relativa, porque ainda que aja desse modo, o sujeito 

encontra-se limitado em suas escolhas, obrigando-se a admitir uma das formações 

discursivas de sua memória discursiva, a qual converge para com aquela FD defendida 

pela Instituição pela qual a escrita é fundamental para a formação profissional. Isso fica 

constatado pela valoração dessa modalidade de língua na Instituição que, através de 

seminários, congressos e eventos, apresenta a pesquisa de seu alunado e publica-a. Há 

que se evidenciar também a inclusão na grade curricular de muitos cursos da mesma 

Instituição da disciplina Produção e recepção de texto II que tem como conteúdo, em 

seu ementário, o gênero acadêmico, suas características e sua produção (Resolução 

56/2007 CONEPE).  

 Do corpus, somente um texto discute o tema sob uma perspectiva negativa, 

entendendo que a importância da escrita é relativa para a formação profissional, pelo 

que também se observa que a maioria dos Alunos preocupou-se em atender a uma 

imagem de Docente que eles próprios criaram, para quem “a escrita é fundamental para 

a formação profissional”. Enquanto que apenas um dos Alunos (Aluno X) procurou 

evidenciar uma posição confrontante com o discurso fundador em relação à escrita, o 

que não se toma como uma indisciplina, mas sim como uma possibilidade dentro das 

formações discursivas que poderia assumir para também efetuar o diálogo estabelecido, 

e a consequente atividade.  

4.2 O que se diz sobre a escrita – a formação discursiva 

Em recente publicação de artigo com o título O que se diz sobre a escrita: a 

formação discursiva e a disciplina na escrita  (FRANCISCO, 2010), há parte da análise 

que ora é exposta, tal seja, a formação discursiva inscrita nos textos referidos. Naquele 

momento a análise tinha por objetivo principal demonstrar como o texto é espaço de 

projeção da formação discursiva, avaliando aquela em que se inscreve o aluno 

universitário quanto à escrita, como esta é determinada pela instituição estatal, inclusive 
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no que diz sobre ela, além de verificar o papel de controle da disciplina sobre essa 

formação discursiva. Neste diapasão, cabe-nos analisar a legitimação da escrita.  

4.2.1 A legitimação da escrita 

 Há algum tempo, a escrita se sobrepõe como único modo de comunicação, de tal 

forma que aparentemente só há um tipo de texto: o escrito. Essa sobreposição decorre 

da legitimação da escrita. Como nos ensina Gnerre (2009) é resultado de um processo 

de institucionalização da escrita pelo poder do Estado, que tem como consequência o 

mito de que escrever e falar são a mesma coisa, mas “Escrever nunca foi e nunca vai ser 

a mesma coisa que falar: é uma operação que influi necessariamente nas formas 

escolhidas e nos conteúdos referenciais.” (GNERRE, 2009, p. 8) 

 Segundo Gnerre (2009), a escrita sofreu um processo de legitimação pelo qual 

passou a ser reconhecida e aceita: o processo de gramatização, que determinou a relação 

de prestígio da escrita sobre a fala. Esse processo faz parte de um processo maior, 

ocorrido na formação dos estados modernos. No Brasil, a escrita já se insere no 

processo de colonização e mais tarde no processo de “independência” do Brasil como 

instrumento de/ou meio de unidade/identidade e, por consequência, de poder.  

A partir de determinada tradição cultural, foi extraída e definida uma 
variedade lingüística usada,[...,] em grupos de poder, e tal variedade foi 
reproposta como algo de central na identidade nacional, enquanto portadora 
de uma tradição e de uma cultura.(...)  
Assim como o Estado e o poder são apresentados como entidades superiores 
e “neutras”, também o código aceito “oficialmente” pelo poder é apontado 
como neutro e superior, e todos os cidadãos têm que produzi-lo e entendê-lo 
nas relações com o poder. (GNERRE, 2009, p.8-9) 
 

Desse modo, incumbe ao cidadão utilizar a língua escrita de acordo com a 

gramática, com a regra, com aquilo que é determinado pelo Estado e que é a razão de 

nossa unidade nacional. Aquele que não age assim é discriminado pela lei e pela 

sociedade, que, elegendo determinada variedade linguística23, através da gramática, 

acaba determinando o certo e o errado. A variedade culta é associada à escrita.  

                                                           
23 Deve ser entendida como a forma de falar escolhida em cada comunidade de falantes. 
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Quem escreve bem, escreve correto e escreve segundo a gramática, utilizando as 

formas inscritas nos dicionários. Atende às determinações da ordem linguística 

estabelecidas pelo Estado, e impõe às outras formas um papel desprestigiado, até 

“criminoso”. “Os cidadãos, apesar de declarados iguais perante a lei, são, na realidade, 

discriminados já na base do mesmo código em que a lei é redigida.” (GNERRE, 2009, 

p.10) 

A afirmação de uma variedade linguística demonstra uma dupla afirmação de 

poder na formação do estado brasileiro: em termos internos, em relação às outras 

variedades linguísticas utilizadas, que passam a ser reduzidas a “dialetos”; e em termos 

externos, em relação à língua estrangeira. A justificativa é a utilidade, que 

mascara/esconde toda uma construção ideológica fomentada pela necessidade de 

unidade e estabelecimento de poder da instituição estatal. A gramatização responde a 

exigências sociais e especialmente políticas. 

O processo de legitimação tem como componente essencial a criação de mitos 

de origem.  A modalidade escrita utilizada no Brasil, que nem mesmo se diz brasileira, é 

envolvida num sentimento patriótico a partir da independência, a ponto de lhe darmos o 

título de “nossa língua portuguesa”24.  

Esse mito de superioridade da “língua” (a escrita), tomado em muitas nações, faz 

apagar a realidade de que “a língua dos gramáticos é um produto elaborado que tem a 

função de ser uma norma imposta sobre a diversidade.” (GNERRE, 2009, p.15), de que 

as palavras não têm sentido fora da produção linguística e de que a função da linguagem 

é antes de tudo social, de reafirmação da identidade dos integrantes do grupo reduzido 

que tem acesso à linguagem especial. 

O uso da variedade padrão, preconizado pela gramática, associa-se também ao 

status social. Quem tem lugar de prestígio na sociedade conhece a gramática, portanto 

escreve bem. É assim que os modelos se apresentam: a literatura prestigiada pela classe 

social dominante passa a ser o modelo e, assim, reconhece-se a escrita como objeto de 

prestígio social. Também se mascara o fato de que na variedade padrão são introduzidos 

conteúdos ideológicos, assim como a própria existência da gramática, que diz o 

                                                           
24 Slogan e título de um famoso programa televisivo veiculado pela TV Cultura no final do século XX. 
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“correto”, e determina uma discriminação social e uma contradição para a unidade 

nacional. 

A vigência da nova ordem constitucional (a partir de 1988), em que se 

coadunam ideais de igualdade de direitos, livre concorrência, poder do povo e a 

ideologia democrática dá ao cidadão a capacidade de ocupar quaisquer papeis na 

sociedade, a ideologia implícita na existência de uma norma linguística apresenta 

justamente o contrário: somente alguns seguem a regra, somente esses podem assumir 

papeis de destaque na sociedade. A escrita assim se destaca sobre a fala e se legitima na 

sociedade como meio de ascensão social. O discurso dos Alunos confirma a ideia de 

que “a escrita é importante para a formação profissional” apoiando-se justamente em 

sua legitimação.   

Há, segundo Foucault (2009), os discursos que “se dizem”, e que passam, e os 

discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem 

ditos e estão por dizer. (FOUCAULT, 2009, p. 22). Esses últimos são discursos 

fundantes ou fundadores, são perpetuados pelas instituições em todas as relações, assim 

como no sistema de ensino. O discurso dos Alunos apresenta o discurso fundante sobre 

a escrita, que é legitimada pela ordem constitucional e social. É um discurso que se 

repete e se mantém, assim, cabe observar na escrita esse tipo de discurso. 

4.2.2 Da escrita do universitário 

 Encontramos, nos textos selecionados, fortes semelhanças em relação à 

formação discursiva fundante sobre a escrita. Note-se alguns recortes (textos em 

anexos) em que se observam distintas ideias sobre a escrita, porém ideias que se 

cruzam: 

1) “A escrita é um conjunto de regras” 

As relações sociais se constituem como o ambiente propício para o desenvolvimento 
destas duas formas de comunicação: a falada e a escrita... Entretanto, ao se falar da 
linguagem escrita há de se observar certas regras indispensáveis para o entendimento 
do leitor... (Recorte 1 – Aluno A) 
 

2) “A escrita é um meio de comunicação” 
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Um dos meios de comunicação mais importante que existe é a escrita. Para ser um bom 
profissional é preciso manter contato com todos os tipos de materiais de leitura, pois 
enriquece a escrita. (Recorte 1 – Aluno B) 
 

3) “A escrita é um meio de ascensão social” 

 (...) a escrita por sua vez seria um elemento de ascensão social? Muitas vezes 
encontramos pessoas que digam que para sermos alguém na vida é necessário ler, 
escrever e aprender. (Recorte 1 – Aluno C) 
 

4) “A escrita depende de conhecimento gramatical” 

 (...) Uma boa escrita exige um bom vocábulo. Para escrevermos bem é necessário 
termos não só conhecimentos gramaticais, mas também conhecimento de mundo, de 
vivência... Para se escrever bem, depende muito de boas leituras de textos e de mundo... 
(Recorte 1 – Aluno D) 

 
5) “A escrita é uma forma de expressão de pensamento” 

A partir do momento em que o homem passou a se comunicar, surgiu a necessidade de 
registrar seus pensamentos e passá-los adiante.... Na formação profissional, ela nos 
ajuda a se espalhar em experiências de terceiros sem que haja um contato pessoal... 
Não fosse a escrita, seria impossível os cursos universitários... (Recorte 1 – Aluno E) 
 

6) “A escrita é uma habilidade” 

Dominar a norma culta da língua portuguesa está se tornando cada vez mais 
importante para o sucesso de todas as áreas de trabalho. ... Saber escrever faz parte da 
vida prática e é uma das habilidades exigidas de todo profissional. (Recorte 1 – Aluno 
F) 
 

7) “A escrita é uma arte” 

O profissional do mundo globalizado precisa dominar a arte da escrita... pois ela 
representa um espaço de conhecimento onde as pessoas serão instruídas. (Recorte 1 – 
Aluno G) 
 

8) “A escrita é essencial à formação profissional” 

 (...) necessitamos da escrita para praticamente tudo, no dia-a-dia e na formação 
profissional. (Recorte 1 – Aluno H) 
 

9) “A escrita é indispensável” 

(...) A escrita é um recurso indispensável à cidadania. Ela também é uma habilidade 
que capacita o cidadão para atuar em todos os âmbitos sociais. (Recorte 1 – Aluno I) 
 
 Todos esses nove recortes apresentam ideias sobre a escrita que se cruzam com o 

discurso pelo qual a escrita é legitimada na sociedade, assim a escrita deve ser uma 

habilidade, uma arte, um conjunto de regras, uma expressão de pensamento e um meio 
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de comunicação, que depende do conhecimento de regras gramaticais, que é essencial à 

formação profissional, e indispensável como meio de ascensão social. “A escrita é 

importante para a formação profissional” em todos esses recortes que apoiam sua 

legitimação, agrupando discursos outros, dando-lhes sentido e unidade, que conduzem 

seu leitor a uma única compreensão sobre a escrita. São sujeitos os Alunos que 

legitimam a escrita através de formações discursivas que mantêm e repetem o que já-

dito ou o sempre-dito sobre a escrita e de que forma esses sujeitos se apresentam? 

4.3 Os sujeitos – a formação do sujeito-autor 

A maioria dos textos analisados apresentam os “bons sujeitos” segundo 

Pêcheux(1988), que reproduzem a formação discursiva da Instituição e do Estado, pela 

qual “a escrita é importante”, “é determinante para a formação profissional”, “é a arte da 

boa adequação das palavras” e sem ela “é impossível ascender socialmente ou conseguir 

um bom trabalho”. Eles naturalizaram um sentido de que a escrita é determinante para a 

realização profissional, veem-na como indissociável do trabalho e simplesmente 

apagam de seus discursos as atividades realizadas por analfabetos, que tomam grande 

parte de nossos campos de trabalho, quando é notório que a construção civil e a 

agricultura são os mais importantes campos de absorção de trabalhadores no Brasil, 

especialmente porque exigem pouca formação profissional e quase nenhum domínio da 

escrita.  

O Aluno é também o sujeito de direito da ordem constitucional brasileira para 

quem a possibilidade da escrita adequada é individual, assim cabe a cada cidadão buscar 

esse “item” necessário à formação profissional. Através da escrita ele (o cidadão) 

poderá ascender profissionalmente e ter determinado status social, como se vê nos três 

recortes transcritos adiante: 

 (...) a escrita por sua vez seria um elemento de ascensão social? Muitas vezes 
encontramos pessoas que digam que para sermos alguém na vida é necessário ler, 
escrever e aprender. Logo devemos reunir tudo que seja importante para a formação 
profissional... (Recorte 1 – Aluno C) 
 
(...) Com esse domínio ele diferencia-se da maioria, evoluindo em sua vida pessoal e, 
principalmente, profissional. (Recorte 2 – Aluno I) 
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(...) Falando e escrevendo bem o profissional gera admiração e uma boa imagem no 
seu campo profissional, ampliando as suas oportunidades no mercado de trabalho. 
(Recorte 1 – Aluno M) 

Assim como a maioria dos textos, esses apresentam discursos limitados sobre a 

escrita, omissos em relação ao papel da oralidade e de outras formas de linguagem, 

inclusive quanto aos milhares de brasileiros que não a utilizam para sua formação 

profissional. Embora tivessem tido acesso a essa informação, os Alunos se 

conformaram na formação discursiva fundante sobre a escrita e repetiram-na. Pelo que 

se diz pelo menos onze vezes no corpus que a escrita “é importante”/ “é fundamental”/ 

“é imprescindível” ou ainda “é indispensável”  para a formação profissional, mas só se 

refere à fala ou à língua falada quatro vezes, e ainda assim em três delas é para 

compará-la com a escrita e afirmar seu papel de importância. 

O Aluno procura se identificar com as FD‟s apresentadas durante as aulas, 

especialmente no material escrito. Nota-se, por exemplo, que muitos são os exemplos 

em que se retrata a necessidade de “conhecimento de mundo”, expressão utilizada no 

livro Ler e escrever: estratégias de produção textual (KOCH; ELIAS, 2010), a que os 

alunos tiveram acesso durante as aulas, como: 

(...) Uma boa escrita exige um bom vocábulo. Para escrevermos bem é necessário 
termos não só conhecimentos gramaticais, mas também conhecimento de mundo, de 
vivência... Para se escrever bem, depende muito de boas leituras de textos e de mundo... 
(Recorte 1- Aluno D) 

Outro exemplo é o uso da expressão “escrever é uma arte”, um lugar comum, 

que retoma a FD introduzida pelos jesuítas, nossos primeiros professores e que também 

se associa à letra da música Comida (Titãs), também explorada durante a ministração da 

disciplina, veja-se os exemplos: 

O profissional do mundo globalizado precisa dominar a arte da escrita... pois ela 
representa um espaço de conhecimento onde as pessoas serão instruídas. (Recorte 1- 
Aluno G) 

 (...) Segundo a música “Comida” dos Titãs, onde se diz sobre o que se tem fome, e que 
a pergunta é “a gente tem fome de quê?”, deixa bem claro que a sociedade tem fome do 
conhecimento, onde agente não quer só comida, agente quer comida, diversão e arte. 
Escrever faz parte da arte. (Recorte 1 – Aluno J) 
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(...) Escrever vai muito além das regras impostas por qualquer sistema teórico ou 
didático. É um dom que é possibilitado só aos interessados à arte de escrever. (Recorte 
2 – Aluno I) 

(...) Escrever bem é a arte de ler aliada a boa colocação das palavras. (Recorte 1 – 
Aluno L) 

Além disso, muitos são os alunos que representam na escrita uma atividade 

difícil, “como o bordado” – clara identificação com o texto “O bordado” extraído de 

Salik (1999), conhecido pelos alunos antes da produção dos textos analisados. A escrita, 

então, seria a atividade que não cabe a todos, pelo que retomam o mito do autor criador, 

FD defendida desde as primeiras escolas brasileiras. Assim, observa-se: 

(...) A escrita é como um bordado tem que ser observada e analisada ponto-a-ponto, 
para que no final do texto ele seja tão belo quanto uma obra de arte. (Recorte 2 – 
Aluno N) 

Fica patente a influência da disciplina sobre os discursos dos universitários. Fica 

também destacado o processo interdiscursivo, que acontece pelo arranjo e rearranjo de 

formações discursivas (Pêcheux, 1988), pelo que em muitos textos aparece mais de uma 

FD das referidas acima: “a escrita é fundamental”, “a escrita é difícil”, “a boa escrita 

reflete o uso das regras gramaticais”, “escrever é uma arte” e ainda “pela escrita se 

ascende socialmente”. Assim no recorte anterior (Recorte 1- Aluno N), o autor 

apresenta um arranjo de duas FD‟s: 1) “a escrita é difícil”, como um bordado; e 2) “a 

escrita é uma arte”. No próximo recorte nota-se também o arranjo de duas FD‟s: 

1)“escrever é uma arte”; e 2) “a boa escrita reflete o uso das regras gramaticais”: 

(...)Escrever bem é a arte de ler aliada a boa colocação das palavras. (Recorte 1 – 
Aluno L) 

As práticas escolares e sociais determinam os discursos formados e fundados 

pela instituição estatal, que se utiliza também do sistema educacional para aplicar sua 

dominação. A esse despeito Foucault (2008) assevera: 

Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar 
a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem 
consigo. (...) O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da 
palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos 
que falam; senão a constituição de um grupo doutrinário meio difuso; senão 
uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus poderes e saberes? 
Que é uma „escritura‟ (a dos „escritores‟) senão um sistema semelhante de 
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sujeição, que toma forma um pouco diferentes, mas cujos planos são 
análogos? (FOUCAULT, 2008, p. 44-45) 

Bons sujeitos, disciplinados, são absorvidos pelo papel de alunos de um sistema 

educacional que impõe o bom uso da escrita, apoiada na variedade padrão, como meio 

de mobilidade social, a qual é dever da Instituição fomentar e do aluno aprender com 

vista a sua adequação ao campo de trabalho. Ademais, não é assim que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) para língua portuguesa veem o ensino de 

língua? 

 
Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania 
precisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz 
da linguagem que satisfaça necessidades pessoais – que podem estar 
relacionadas às ações do cotidiano, à transmissão e busca de informação, ao 
exercício da reflexão. De modo geral, os textos são produzidos, lidos e 
ouvidos em razão de finalidades desse tipo. Sem negar a importância dos que 
respondem a exigências práticas da vida diária, são os textos que favorecem a 
reflexão crítica e imaginativa, o exercício de formas de pensamento mais 
elaboradas e abstratas, os mais vitais para a plena participação numa 
sociedade letrada. (BRASIL, 1997, p.25) 
 
O domínio da língua tem uma estreita relação com a possibilidade de plena 
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 
acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói 
visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto educativo 
comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a 
função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos 
saberes lingüísticos necessários para o exercício da cidadania, direito 
inalienável de todos. (BRASIL, 1997, p.22) 

Nesse documento institucional, claramente se observa a conformação com o 

discurso fundante: a importância da escrita para a formação profissional. A realização 

da cidadania, através das necessidades pessoais é, pois, determinada pelo domínio da 

língua, a bem dizer, a língua escrita, que tem estreita relação com a participação social. 

Inclusive o Aluno K, confirmando essa FD, utiliza a referência explícita aos parâmetros: 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (documentos que norteiam os 
objetivos da educação brasileira), a escola deve alfabetizar nesta perspectiva do 
letramento; proporcionando ao aluno, o contato direto com os demais variados tipos de 
textos a fim de que conheçam suas funções e especificidades, podendo utilizá-los na 
prática social. (Recorte 2 – Aluno K) 

 O não dito, mas esclarecido, é a relação de participação social com o trabalho. 

Nesse ínterim, discrimina-se grande parte da população e reafirma-se a dominação de 

pequeno grupo de pessoas (escritores) sobre a grande massa. 
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A formação discursiva em que se colocam os universitários não é diferente 

daquela pretendida pelo Estado, pela Instituição e pelo próprio sistema educacional, 

representado em uma intrincada legislação e na figura de sua Docente. Os Alunos estão 

na ordem do discurso, iludidos pela formação ideológica em que se prenderam seus 

discursos e continuam reproduzindo o discurso fundante. A disciplina os controlou 

assim como a Instituição. Assolini (2008) confirma isso no contexto escolar, que não 

difere do contexto universitário nesse sentido:  

(...) os alunos permanecem presos a formações discursivas preestabelecidas e 
são impedidos de circular por zonas de sentido que não as consideradas 
legítimas pela instituição escolar. Sendo assim, a escola ensina o “know-
how”, mas sob formas que lhe asseguram a submissão à ideologia dominante. 
Tal qual na Idade Média, em que a submissão se dá sob a forma de interdição 
à interpretação, o sistema atual de ensino, em condições de produção onde 
vigoram a interdição e a censura, não autoriza o educando a interpretar, ele 
apenas reproduz a interpretação que lhe é imposta. (ASSOLINI, 2008, p. 95) 

A disciplina também controlou a Docente que, no intuito de mostrar muitas 

perspectivas sobre língua, acabou revelando-se mais controlada e controladora dos 

discursos de seus Alunos. Senão, observe-se acima a solicitação da atividade, pela qual 

sofre críticas, as quais são destacadas durante essa análise e na conclusão. 

4.4 Sujeitos do ensino - liberdade e coerção 

Embora seja relevante a tentativa de conscientizar os professores para a 

necessidade de formação, cabe lembrar que os sujeitos do ensino, inclusive os 

professores, assim como quaisquer sujeitos sociais, estão fadados a agir dentro de um 

limite de possibilidades que lhes impõe seu papel social. Ao professor cabe o dever de 

pontuar o aluno, ou sua produção, e isso acontecerá mediante as condições impostas por 

seu papel no ensino. Requerer a produção de um texto, em meio a uma assertiva que 

delimita tema, número de linhas, modo de apresentação (“a mão”) e meios de pesquisa é 

uma alternativa dentre muitas outras possíveis para desempenhar seu papel coercitivo. 

Esse proceder não deve ser entendido tão somente como limite, mas principalmente 

como meio de atuação do sujeito, pois esse espaço permite tanto sujeição completa 

quanto insujeição, a exemplo daquele Aluno X que entregou a atividade digitada e que 

não se aproximou das FD‟s citadas.  
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Questionamento haveria se a forma de conduzir da Docente pesquisada fosse 

outra. De tal sorte, a avaliação da produção textual num ambiente educacional não pode 

se esquivar da coerção, na medida que o docente, em seu papel de avaliador – e também 

de pesquisador de seu fazer social – determina, mesmo que com criatividade e bom 

senso, as formas avaliativas. Esse é um ditame, uma imposição de seu papel e da 

Instituição em que se insere, e por que não dizer da ideologia que o interpela. O maior 

ou menor grau de coercitividade ou de interdição sobre os discursos de seus alunos não 

impede a realização da autoria, como funcionalidade discursiva, como “princípio de 

agrupamento de discursos”. Se assim fosse não teríamos autor algum na universidade, 

ambiente em que as coerções são inseridas de forma institucional, haja vista o gênero 

acadêmico que deve entre outras limitações, atender as regras da ABNT, sob pena de 

não correção ou prejuízo avaliativo. 

Ainda que fora do ambiente educacional, a escrita sofre as limitações da 

Instituição. A figura do editor representa essa limitação que atinge quase a totalidade 

das obras publicadas no Brasil, quiçá no mundo. O editor é o interlocutor primeiro de 

grande parte dos livros conhecidos como criativos, novos ou inovadores. É o 

interlocutor que, tendo como finalidade a venda desse produto de consumo que o texto 

representa hoje na sociedade, discrimina expressões, sanciona vocabulário e até 

condiciona o conteúdo do escritor. A posição defendida pelo enunciador, nesse caso, é 

medida pela posição defendida pela navalha de Ockhman25 (FLUSSER, 2010). O corte 

do editor representa também a mordaça da Instituição que silencia as FD‟s contrárias a 

partir da própria sociedade leitora, na proporção que o que é comprado por esses, o que 

lhes atrai, é exatamente o que lhes identifica, aquilo que está em conformidade com o 

seu papel social, já inscrito pela Instituição. Eco (1984) considera que há um leitor para 

cada autor e há um texto para cada leitor, mas na verdade só há textos e leitores e 

autores conformados dentro de seu contexto. Portanto, não há liberdade absoluta no ato 

de escrever. Todos os sujeitos estão fadados a enunciar aquilo que se permite enunciar 

dentro do contexto em que estão inseridos. 
                                                           

25 É um princípio lógico atribuído ao lógico e frade franciscano inglês William de Ockham (século XIV). 
O princípio afirma que a explicação para qualquer fenômeno deve assumir apenas as premissas 
estritamente necessárias à explicação do fenômeno e eliminar todas as que não causariam qualquer 
diferença aparente nas predições da hipótese ou teoria. O editor seria o usuário desse princípio quando 
corta aquilo que não convém à publicação, por efeito de economia. (FLUSSER, 2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franciscano
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_de_Ockham
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIV
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Logo se reconhece no professor também um editor, especialmente na 

universidade, na disciplina referida em que se apreciam também os textos do gênero 

acadêmico26. O professor dessa disciplina deve atuar como uma navalha para retirar da 

produção de seu aluno tudo aquilo que não condiz com o discurso científico, que se 

almeja nessa instância. 

Muito embora a coerção da Instituição quanto às formações discursivas possa ser 

rompida (Pêcheux, 2006), as formações discursivas fundantes quanto à escrita foram 

mantidas em quase todos os textos analisados, conquanto os sujeitos pudessem passar 

pelo processo de desidentificação ou escolher outra posição, como a de “Mau sujeito”, 

como os Alunos C e X, como se vê adiante: 

O Aluno C, representa o conflito e o desarranjo que pode acontecer nos 

discursos, em que o sujeito questiona e argui a FD em que ele mesmo se apóia. É um 

momento se insujeição, porém o Aluno C não rompe com a formação discursiva, pelo 

qual se demonstra que o sujeito é assujeitado, mesmo que ele contradiga a formação 

discursiva fundante, ele se coloca ao lado dela. Observe que inicialmente ele afirma: 

(...) a escrita por sua vez seria um elemento de ascensão social? Muitas vezes 
encontramos pessoas que digam que para sermos alguém na vida é necessário ler, 
escrever e aprender. (Recorte 1 – Aluno C) 

Assim se apresenta a FD fundante pela qual o sujeito discute, inclusive faz uma 

pergunta nesse sentido, mais adiante ele conserva a formação discursiva anterior 

dizendo que “devemos reunir tudo”, lugar em que se encontra também a escrita, 

contudo nega sua importância ao informar “nem todas as profissões é necessária a 

presença...”. Nas palavras do Aluno C, apresenta-se um outro discurso, tal seja: 

(...) Logo devemos reunir tudo que seja importante para a formação profissional, 
levando em conta a vivência de mundo de cada indivíduo, nem todas as profissões é 
necessária a presença da escrita, sendo que cada ofício possui seu valor e 
importância”(Recorte 2 – Aluno C) 

O mau sujeito pode-se observar no texto do aluno X: 

                                                           
26 Deve ser entendido nesse trabalho como a reunião de textos que se escrevem no meio acadêmico, a 
saber: resumos, resenhas, artigos científicos, monografias, dissertações de mestrado, entre outros, em que 
o objetivo principal é o desenvolvimento de conhecimento, através da pesquisa, especialmente a 
bibliográfica. 
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 Texto do Aluno X27 

 

Observe-se que o “mau sujeito” deve ser considerado em razão de sua não 

identificação com o Sujeito universal (PÊCHEUX, 1988), com as formações discursivas 

                                                           
27 O texto foi inserido como imagem para diferenciá-lo dos outros textos analisados, mostrando-se a 
forma original como o texto foi apresentado.  
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fundantes. Um aluno se destacou nesse sentido, o Aluno X (a quem damos essa letra 

exatamente porque representa a incógnita).  

Na verdade, o Aluno X é um mau sujeito porque se comporta contrariamente ao 

discurso fundante pelo qual “a escrita é fundamental para a formação profissional”, mas 

ao argumentar contrariamente ele assume papel positivo em relação a outras FD‟s 

pertencentes também à Instituição, como “a escrita é a representação do bom uso das 

regras da gramática”. Veja-se que o sujeito, o autor está imbuído em discutir a posição 

do Sujeito, mas ainda assim ele cai na sua dominação, ao se atribuir um discurso pelo 

qual também se pode afirmar uma FD também pertencente ao Sujeito, pelo qual “o uso 

das regras gramaticais reflete a boa escrita”. Tal seja, o sujeito tem liberdade de escolha 

dentro da posição assumida por seu papel social (POSSENTI, 2008). 

E esse se apresentou “mau sujeito” inclusive na apresentação da atividade, que 

foi entregue digitada, quando pela solicitação da Docente o texto deveria ser escrito a 

mão. A inconformidade na expressão não revela contudo insujeição total, pois o aluno 

fez a entrega da atividade, ou seja, ele agiu dentro dos limites que a Instituição lhe 

autoriza. Seu texto apresenta-se desalinhado das produções de seus colegas e ainda 

assim foi avaliado pela Docente.  

Note-se que o Aluno X apresenta outra FD na qual a escrita não parece tão 

importante quanto para os outros Alunos, visto que nela se observa que: “Tudo que um 

profissional bem sucedido quer é ganhar dinheiro e, dependendo da profissão, ele pode 

interpretar que a escrita não vá influenciar muito no seu desenvolvimento”, e continua 

apresentando algumas das FD‟s também tratadas por seus colegas que veem a escrita 

aliada ao uso das “regras gramaticais”, advertindo que “(...) A maioria da população 

brasileira escreve de maneira errada, inclusive muitos profissionais de sucesso”, fato 

que exemplifica com a figura do então “presidente da república”. Mais tarde retifica sua 

posição “(...) a escrita nada mais é do que um instrumento de comunicação entre as 

pessoas, que não se importam muito com a maneira como se escreve e não focam muito 

as regras de ortografia e gramática...”, confirmando apresentação de um dos conceitos 

de língua antes conhecido e também discutido em aula. 
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4.5 Autores em Produção e recepção de texto I 

 O corpus revela que os universitários são também autores. São responsáveis 

pela adequação de muitos discursos sobre a escrita, rearranjado ou reagrupando 

formações discursivas. Apresentam explícita (heterogeneidade mostrada) ou 

implicitamente (heterogeneidade constitutiva) a voz do outro num enunciado em que se 

colocam como enunciador e escritor, quando o assinam.  

O uso de aspas pelo Aluno B na introdução de parte do texto O bordado (Salik, 

1999) é um exemplo de heterogeneidade mostrada, como também a citação ao que se 

afirma nos PCN‟s, que se pode observar no texto do Aluno K. No entanto, a maioria dos 

Alunos apresentou a heterogeneidade constitutiva, usando definições de língua e de 

escrita como expressão do pensamento, registro de informações, meio de comunicação 

ou artigo de arte, como se pode notar nos recortes já transcritos e nos colocados abaixo. 

Muito embora os textos apresentem problemas coesivos, neles se apresenta a 

principal característica para serem admitidos como texto: unidade de sentido. Como 

avalia a Linguística textual, a unidade de sentido acontece através de recursos textuais, 

são eles: coesão, coerência, não contradição, clareza e objetividade (ORLANDI, 1993). 

Há defensores dessa corrente de estudos que ainda indicam outros aspectos como 

informatividade, situacionalidade (COSTA VAL, 1999), conhecimentos interacionais e 

de mundo (KOCH; ELIAS, 2010), conquanto se entenda que esses fazem parte da 

coerência, característica fundamental para interpretar o sentido do enunciado. Todos os 

textos analisados fazem sentido, como se pode provar da simples leitura dos mesmos. 

Exemplificam esse fato, os Recortes anteriores, como também o abaixo transcrito: 

Escrever é um pré-requisito básico para a formação profissional do indivíduo, no 
entanto exige certas habilidades e cada texto produzido é carregado de intenção e 
significado. Cabe a escola cumprir sua função social que é justamente a construção 
desse conhecimento. (...) (Recorte 1 – Aluno K) 

É conveniente notar também que, em seus textos, os sujeitos autores reconhecem 

e afirmam discursos já-ditos, mas que assumem uma singularidade a partir da inscrição 

do nome de cada um em seu próprio texto, a partir do acontecimento de serem e se 

fazerem reunidos por cada Aluno naquele dado momento.  
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Rearranjando os discursos de Pêcheux (1998), Foucault (2008) e Possenti 

(2008), pode-se dizer que cabe ao autor se posicionar através do agrupamento dos 

discursos (já-ditos), imputando seu nome a um texto, que se torna realmente seu e único 

pela novidade desse acontecimento, que poderá dar vez a um discurso singular a partir 

das escolhas expressivas ou discursivas do escritor, que lhe autorizam certo estilo, que 

demonstram também como esse escritor tem usado a língua. 

Dominar a língua (escrita) tem uma estreita relação com a possibilidade de plena 

participação social e a participação na sociedade se faz pelo trabalho, portanto a escrita 

é determinante para a formação profissional e para a ascensão social. Esse é o discurso 

institucionalizado em que se encontram grande parte dos discursos apresentados pelos 

Alunos observados. 

4.6 Indícios de autoria 

São textos o que fizeram os sujeitos dessa pesquisa e, como textos, colocam-se 

como unidades em que se apresenta um discurso. São textos que apresentam indícios de 

autoria, conforme Possenti (2002) os entende. Segundo esse escritor, (como foi 

explicado no subtítulo “Estilo” no capítulo 3), três aspectos devem ser avaliados, pelo 

menos, nesse sentido: 1) a introdução da “voz” de outros enunciadores no texto; 2) a 

metaenunciação; 3) o variar o “como” se diz algo. 

O texto do Aluno X apresenta todas essas características, mas se ressaltam 

também outros alunos, em que se verifica a introdução de citações explícitas ou 

implícitas, como nos casos dos Alunos B, C, D, K, N, P  e R, de que foram transcritos 

recortes. 

Também devem ser observados os textos dos Alunos O e M, que mostram FD‟s 

preponderantes sob a escrita, confirmando-as ou criticando-as, apresentando 

metaenunciação. Abaixo recortes que afirmam a concepção de língua como expressão 

do pensamento: 

(...) pois não estaremos escrevendo para o nosso entendimento sim para expressar ao 
nosso leitor nosso pensamento ou ate sentimento. (Recorte 2 – Aluno O) 
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A escrita é um dos principais fundamentos para a formação profissional de qualquer 
indivíduo. Pois através dela ele registra suas pesquisas, transmite ideias com agilidade, 
sobretudo uma eficiência em seus trabalhos. (Recorte 1 – Aluno M) 

Outros recortes evidenciam o poder da língua como instrumento de 

comunicação: 

Dentre as formas de comunicação estabelecida pelos homens em sociedade, predomina 
a língua falada acompanhada pela língua escrita. As relações sociais se constituem 
com o ambiente propício para o desenvolvimento destas duas formas de comunicação: 
a falada e a escrita. (Recorte 1 - Aluno A) 

Um dos meios de comunicação mais importante que existe é a escrita. Para ser um bom 
profissional é preciso manter contato com todos os tipos de materiais de leitura, pois 
enriquece a escrita. (Recorte 1 – Aluno B)  

(...) a escrita é uma importante fora de comunicação no uso de relatórios, e-mails e 
outros documentos bem escritos, que é o que faz a diferença no dia-a-dia. (Recorte 1 – 
Aluno R) 

Ora, em todos os textos observados, há uma variação do “como” se diz, haja 

vista que os Alunos tomam afirmações de outros enunciadores como suas, modificando 

essas afirmações de alguma maneira. Nesse sentido, se apresenta a linguagem simples, 

quase infantil, próxima da oralidade do Aluno O, (que pode explicar pelo pouco ou 

nenhum contato dos alunos com o contexto científico já que eles eram alunos de 

primeiro ou segundo período, estavam na universidade há quatro ou no máximo nove 

meses) e a linguagem mais próxima da científica do Aluno S, que revela maior contato 

com o linguajar solicitado pelo ambiente universitário. 

“A escrita é a chave da porta de entrada para a formação profissional, ela é 
importante em tudo desde quando falamos nossa primeira palavra que nossa mãe vai lá 
e anota a palavra a data até quando morremos.” (Recorte 1 – Aluno O) 

  
“Outro fator que salienta a relevância da escrita na formação profissional, é 
justamente por ela ser um reflexo da qualidade dessa formação. É quase impossível 
alguém escrever, sem ter o domínio do conteúdo que foi orientado durante a sua 
formação. Em última instância, escrever é o resultado de uma formação.” (Recorte 2 – 
Aluno S) 

Sujeitos-autores de seus discursos em que transparece sim a ilusão da origem do 

dizer, os universitários alvos são de uma memória discursiva que lhes informa o que 

deve ser dito, mas isso não lhes tira a singularidade de dizê-lo de sua forma, dentro de 

seu status de autor, em que se destaca o Aluno X. 
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E ainda que se afirme que dizem a mesma coisa, que são pura e perigosa 

reprodução, seus textos não se confundem num só, tanto que podemos individualizá-los 

pelo nome, pela letra, pela expressão e até pelo conteúdo, como se apresenta nos 

exemplos. São discursos singulares, são únicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No meu entender o 
que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser 
ou de atuar que se acrescenta à de ensinar. Faz parte da natureza da prática 
docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua 
formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, 
como pesquisador. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 
intervindo educo e me educo. (Freire, 1996, p. 32). 

 

 Falar da enunciação pela própria enunciação é metaenunciar. A realização de um 

discurso acadêmico que analise a escrita no ambiente universitário é uma atividade 

metaenunciativa. É uma atividade que depreende um rigor excessivo por/para atender ao 

padrão instituído por esse contexto coercitivo. Uma atividade de representação de um 

sujeito que se dispõe a se desnudar de crenças e valores do senso comum para afirmar-

se não em uma, mais em muitas formações discursivas também coercitivas, pois que 

estabelecem um foco de análise limitado sobre um tema de tão grande extensão. 

 Metaenunciar nesse contexto é se posicionar como pesquisador e como autor, 

arranjando e desarranjando discursos fundantes, admitindo coerência e coesão e 

precisão entre Pêcheux (1988) e Foucault (2006), para afirmar o óbvio que não se pode 

dizer (nesse contexto discursivo) sem esse artifício da citação/referência, mas assim 

após o término dessas considerações. 

 A atividade de escrita de uma dissertação de mestrado impõe uma postura 

investigativa e desconfiada dos já-ditos (PÊCHEUX, 1988) e dos interditados 

(FOUCAULT, 2009), mas determina uma singularidade (POSSENTI, 2008) num 

mundo de reproduções legais e ilegais, fundantes e discriminadas. 

 O contexto acadêmico refuta a avaliação da produção textual, como 

entendimento do sujeito em suas múltiplas faces: escritor, locutor, enunciador e por que 

não dizer autor, para melhor formar o professor de língua materna. 

 Impossível se conformar com atitudes repressivas em relação à produção escrita 

do aluno universitário que preconcebem um texto sem autoria, que a avaliam como 

simples reprodução, como uma “perda de tempo”. Autoria não significa hoje e nesse 

ínterim, e nem pode significar, originalidade. Na verdade, o universitário produz um 
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texto, em que se posiciona como sujeito assinando-o, agrupando discursos, dando-lhes 

sentido e unidade, que conduzem seu leitor, muitas vezes seu professor, a determinada 

compreensão. Esse processo se observa dentro de seu próprio enunciado, em que arranja 

e desarranja discursos conhecidos (inclusive dentro do próprio ambiente universitário), 

processo em que se dá a formação do sujeito-autor, bem como Pêcheux (1988) o define, 

processo em que transparece a função-autor, definida em Foucault (2006). Embora 

exista nesse texto cópia(s) do(s) discurso(s) de outrem, essa deve ser entendida como 

interdiscurso, ocorrência de relações entre discursos provenientes de uma memória 

discursiva determinada pelas formações ideológicas que perpassam qualquer produção 

textual.  Esses discursos são determinados pelo contexto em que se constituem, são 

determinados pela Instituição que os controla, através do sistema de ensino, suas 

formações discursivas, bem como seu papel social. 

De tal sorte, reproduzindo as formações discursivas anteriores a sua constituição, 

esse sujeito se sente seu proprietário, tem a ilusão de que é a origem de seu discurso, por 

isso defende-o, aposta sua assinatura. As limitações de ordem formal (expressiva), 

assim como as limitações de conteúdo existem e transparecem no sentido produzido por 

esses textos, pelo que se afirmam os discursos fundantes. Essas limitações são 

imputadas pelo contexto, pelo acontecimento, pela Instituição e pela atuação da Docente 

sobre as produções, entretanto o sujeito não é de todo submisso, como nos adverte 

Possenti (2008), ele expõe seu estilo e singulariza seu texto, sua produção, apresentando 

sua escolha diante das opções disponíveis. 

 O locutor (o falante) se coloca no discurso como enunciador, expondo a 

formação discursiva que apoia, dentro das possibilidades que seu papel social 

determina. O autor é o mesmo locutor, o mesmo enunciador desde que se faça observar 

através da imputação de sua posição sobre determinado tema. O autor não surge sem 

coerções, num processo livre e criativo, como se pensa graças ao mito criador, que vê o 

escritor como um sujeito iluminado, quase uma divindade. O autor se faz graças aos 

recursos textuais (coesão, coerência, objetividade, informatividade etc) e à produção, 

reprodução e manutenção de discursos na sociedade, que permitem o agrupamento dos 

discursos e sua unidade de sentido. O autor se faz graças à linguagem que o constrange 

a reagir, a apresentar-se ou ocultar-se diante do outro. 
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 Toda atividade escrita, ainda que no ambiente educacional, é permeada pelo 

diálogo, senão de locutores, ao menos de enunciados. Discutir sobre o tema pelo qual se 

solicita a atividade, reconhecer a razão e os objetivos de escolha desse tema e os 

interlocutores previstos não é determinante para se reconhecer a constituição do autor 

em seu discurso, embora se espere essas realizações partirem da iniciativa do professor 

de língua materna na atualidade, em que a concepção de língua tem se voltado para a 

atuação social, que comporta o dialogismo. O diálogo se estabelece no próprio sujeito, a 

partir de sua memória discursiva que carrega formações discursivas diversas. 

A constituição do autor não é um processo livre, no entanto isso não impede a 

criatividade. Ainda que se concorde com o “intuito criativo”, defendido por 

Bakhtin(1992), esse deve ser entendido como a capacidade de escolha de recursos 

estilísticos, que se apresenta inclusive na escolha do gênero textual. Vale lembrar que 

procurando ensinar ou doutrinar seus alunos, os grandes filósofos (como Platão) 

lançavam mão de narrativas com diálogos, histórias e fábulas, conquanto o texto 

dissertativo seja hoje considerada, por muitos, a única tipologia afirmada para esse fim. 

 Não é mérito desse trabalho afirmar que a autoria deve ser analisada a partir da 

constituição de um sujeito responsável pelo arranjo e desarranjo de discursos outrora já-

ditos; que esse sujeito está controlado pela Instituição e pela atuação da Docente que 

limita inclusive o número de linhas de sua produção (agindo dentro das possiblidades 

que seu papel lhe permite, na proximidade da atividade de seus colegas); que esse 

sujeito se apresenta no agrupamento de discursos, assinando sua produção e dando-lhe 

sentido. São afirmações já-ditas pelos teóricos trazidos nesse trabalho e reconhecidas 

entre muitos profissionais de ensino, que tomam volume a partir do arranjo movido pelo 

discurso científico, que traz afirmações e também provas. Não se quer com isso 

supervalorizar a produção textual do aluno universitário, ou o quanto se fazem autores 

nesse contexto e nem apoiar a conduta de seu docente durante o processo de pesquisa, 

também não se quer uma “acomodação” (BARZOTTO, 2007) do responsável pelo 

ensino da escrita. Reconhecer esses aspectos na produção de seu aluno é um passo 

importante para minimizar o preconceito contra seu próprio aluno, contra o papel social 

em que se insere, porque ao repetir os discursos de outrem o faz para se colocar na 
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sociedade, no lugar em que se acha capaz de ocupar, muitas vezes nos lugares de 

sujeição.  

Tais afirmações “óbvias” a muitos ganham espaço e tamanho verdadeiro nessa 

metaenunciação para conscientizar o professor de língua que deve observar 

criteriosamente sua atividade enquanto capacitador do “cidadão” requerido pelas 

necessidades sociais, revendo sua concepção de língua e seu poder mobilizador de 

modo a influenciar seu aluno nesse sentido, fazendo-o ciente de seu fazer social e dos 

outros papeis que pode ocupar, para que se constitua uma escrita que represente a 

atividade que a língua já faz, uma atividade social e por que não dizer política, na 

medida que a expressão linguística pode fazer do homem ser social, participante ativo 

de sua comunidade, ciente de seu papel social, singular em sua existência.  

A coerção da Instituição, representada pela conformação do discurso do aluno 

com o discurso institucional pode ser rompida dessa forma.  A resposta pode ser dada 

pelo professor, como afirma Assolini (2008, p. 91) em relação à escola: “a interdição da 

inscrição do sujeito em formações discursivas determinadas pela instituição escolar 

poderá ser rompida a partir de uma práxis pedagógicas em que a língua seja trabalhada 

enquanto „estrutura e acontecimento‟.”  

É preciso formar professores que não esperem criações, nem redações, nem 

mesmo produções quando receberem escritos de seus alunos, que não lancem um 

julgamento negativo sobre seus procedimentos (de cópia, reprodução) (BARZOTTO, 

2007), mas que contemplem com agrado ATIVIDADES, realidades discursivas, 

operadas graças a sua instrumentação que lhes limita, ao mesmo tempo que lhes abre 

possibilidades.  

É preciso que esses professores retomem seus planos de curso e planejamentos e 

alterem seus objetivos para incluir a reflexão sob a concepção de linguagem e de língua 

como atividade social, de que os alunos podem fazer parte e criem espaço para a 

atuação desses agentes em sala de aula, não apenas criando questões que simulem a 

realidade, mas incentivando esse acontecimento, por meio de pesquisas que relacionem 

sua própria história de vida com os conteúdos, (que não “podem” sair do currículo). A 

disciplina Produção e recepção de texto I pode ser uma oportunidade para criação desse 
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espaço de reflexão, a partir de uma tomada de posição de seu docente desde que esse 

conheça o poder da língua e dispa-se de qualquer discriminação ao avaliar a produção 

de seu aluno. Não existem para isso metodologias específicas, ou fórmulas mágicas. 

Cabe ao professor dessa disciplina não esperar alunos autores prontos, mas reconhecer e 

aproveitar os recursos que esses já têm, e conhecer esses alunos para melhor prepará-

los, na medida dos problemas que foram apresentando durante o desenvolvimento das 

aulas, modificando ou reafirmando sua ação de acordo com a necessidade de seus 

alunos.  

 “A escrita é fundamental para a formação profissional, sem ela é impossível 

ascender socialmente, ela é uma arte, difícil como um bordado”. Não é uma verdade 

absoluta, nem era esse o objetivo dessa dissertação, que vê o homem como um ser 

dentro de sua escrita, um sujeito constrangido por uma memória discursiva, por uma 

instituição, mas apto a apresentar sua expressividade desde que se coloque como tal, 

assim afirmando. No entanto, essa é a verdade inscrita nessa dissertação que confirma 

as palavras dos sujeitos de pesquisa, que alimentam a relevância da pesquisa em 

linguagem, do (re)conhecimento das estruturas e dos princípios que fundamentam nossa 

língua e nosso fazer social.   

A escrita (a relação do autor com a língua e a utilização da língua que ela implica) é o 
reflexo impresso no dado material por seu estilo artístico (sua relação com a vida e com 
o mundo da vida e, condicionado por essa relação, sua elaboração do homem e do seu 
mundo); o estilo artístico não trabalha com as palavras, mas com os componentes do 
mundo, com os valores do mundo e da vida; podemos defini-lo como o conjunto dos 
procedimentos de formação e de acabamento do homem e do seu mundo, e esse estilo 
determina também a relação com o material, com a palavra, cuja natureza deve, 
naturalmente, ser conhecida para se compreender essa própria relação. (BAKHTIN, 
1992, p. 208-209) 
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